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Até hoje o Partido Liberal já triunfou erí'l

27 municípios, o Integralismo em 7, a União
Republicana em 2 e o Partido Republicano em
I. Dos cinco nlunlcipios que faltan'. apurar, as
perspecti,,�·as são, rla maioria, de \.;f�tOjr�as pat-a
os liberais.

Res u lt do
Sem quaisquer ligações politicas.

Redator-secretario OSLVM COSTA

18 de Março de 1936 I NUMEHO 466

das eleições municipais Froprietarlc e Diretor Hesponsavel JAiRO CALLADO

Can'lboriú III Florianópolis, Quarta-feira

Damos a seguir o resultado total do pleito e.11 CJm- CREDll�O DE
MIL CONTOS
Pelo Govêrno do Estado

f?i aberto um credito espe
cIal. de 1.000:000$000, para
aplicação em providencias de
carater financeiro, corno se

jam o ctcsel1volvjmel�to da
rêde de viação, serviços de
assistencia, hígicne social,
saneamento das zonas rurais}
instrução e obras públicas,
por conta do S3 Ido de ern

presumo de 20.000:000$000
contraído com a Caixa Eco
nornica do Rio de Ianeíro em

. ,

setembro de 1933. •

boriú.
Partido Liberal->325; União Republicana -165; In

tegralismo-34.
Está eleito, portanto, o candidato do Partido Libe- W� ,<{f"....." �..._,���

ral, sr. Flavio Vieira.

RIO, 17-Em Marechal Her- o___

--

Desde 1930, pairava, no ar, no ambiente politico do sul d"

mes, ontem á noite, ocorreu um Lu is Dsear Estado, a permanente ameaça do retôrno do dr. Oto Feuershuette é.

caso que causou a mais profunda ii C Ih atividade partidaria.
indignaç/io a população daquele e lir"li C Depôsto pelas armas revolucionarias, o notabilísmo clinico de
suburbio. Tubarão nâo teve siouer, a co ageon moral de enlrentar d adversida-

ResjJem á rua Vieira de Arau- Ex�nerou-se, elas funçõe.s I de, ao lado de amigos que lhe eram, de velha data, sobremaneira
jo n. 88, (I operario da Limpeza de Diretor da Imprensa Oh- dedicados. Deixou-os, rem satisfação, em plena via-crucis, ao Deus

Publico, Sebastião Constantino cial, as quais vinha exercen- dará do novo estado de cousas, inaugurado pelas circunstancias, ás
de Souza, de 54 anos, sua es- do, temporaname�te, c.o� voltas e sob o guante de um vice-consulado revoluconario, que se

pusa e filhos, entre estes, o co- mal:cada cO.ITl'pete�cla e efici- °

creou no sul, presidido pelo general Ernesto Lacombe.
peiro da Escola Militar, Manoel enSiét administrativa o sr. Quando aquela velha c intransigente dedicação de seus

Contantino de Souza, casado, d�' LUiS Oscar de Carvalho, Ins- correligionarios.s+e o eram em grande núrnero-, esperava de s. s.,

27 anos. petor da Fazenda Estadual. pelo menos, o conlôrto moral do consêlho esclarecido e da [raterna
Por qualquer motivo, MaGoeI ;:. sua pas�3gem pelo re- assistencia, encafuou-se o chefe republicano em sua aprazível fazenda

poz-se a discutir com uma sua fendo cargo ficou bem accn- do Campéche, alheio e insensivel ás teias em que, dia a dia, o ad
irmã. PrevendG que a contenda tuada! dest�cando-Ihe, sob�e- versario envolvia o grosso de suas desmantdadas colunas.
tomasse rumo mais grave, Sebas- ma�elra, a figura de íuncio- Contra a desagíegação do (\ntigo blóco perrepista, prestou,
lião interveiu, O .filho desres�ei- nano probo e. z(�los� dos seus I então, o at�al. deputado Henato !3al.bosa a força. d� sua inolu�ebran
teu-o, tomando atitude. agressiva deveres profissionais, tavel energia, opondo, ao preço (1 � regentes sacrihcios, controle de
Nesse, momento o quinquagenario

..

CAFE' BOM SO' NÕ-- um dique á preamar de contas i;l. ajustar que, por intcunedio da nern

viu que o fil?o esl:a�a armadQ de ..JA.VA sempre esclarecida justiça de exceção, se ia formando no panora-

punhal e faZia mença_o de sacar
Praça J 5 de Novembro ma novo �e .

Tubarão.
_! ••

a arma. Ccrreu, entao, para a Anto'lia Paschoal Cmclllato mudemo em luxuosa traduçao teuto-orasllelfa, o

rua. Manoel perseguio-o. Homem
I Y

ex-prefeito dr. ato Feuershuelte permanecia alheio, voluntariamente,
já cansado, a certa altura, depois CONVOCAÇÃO DOS SOR- ao desdobrar dos acon�ecimentos, despreocup::ido dos golpe.> mornis
dt� uma carreira louca. Sebastião TtADOS sofridos, desinteressando-se das ba:xas, logicamente verifjcadas, en-
caiu ao :;ó!o. O filho alcançuu-o tIe seus cntigos comandaJos.
e vibrou-lhe profunda punhalc.da Está senào públicada. em

C(A Passam-se quá�i seis anos. No ânimo de todos, maximé das
no homoplata. Repub!ic.a"; a lista non inal de ecn- populações sulinas, persistia o pri:ságio de que, quando o dr. Oto
O perverso homem foi prê5ü vocação dos jovens, jJcrteüceotc[, reiniciasse a atividade partidaria, levaria de roldão, no ímpeto da

em flagrante. à� classes de J 914 e J 9 JS, sortea- reconquista, todos quantos tivessem a suprema ousadia de se opôr e

Sebastião foi co,.duz:du á Ai- dos ao S�l viço militar para o cor- reintegraç�o de sua suposta primazia politica.
sistencia. rente ano. Homem de apreciaveis virtudes domesticas> mas politico

p
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OIJ.a�RISTAS COS CORF�EI
OS E 'TELEGRAFOS

Vitori a s int.egra listas I mo, 17--0 Departamento dos Correios e Telcgraíos concluiu sabado e deve

lo enviar hoje ao Ministerio da Viação, as novas tabelas do pessoal diarista, organizadas
Segundo informes seguros os Integralistas venceram de acôrdo com a lei do abono provisório. O aumento de diarias é proposto para todos

tambem as eleiçõ�s municipais em S. Bento. e Brusque. I os ��lpregados, sem _:xcepção, tendo-se cogitad� de remllnc�'a-los :onforme as respon
Foram eleitos prefeitos os srs. AntOnIO Venera dos' sabil.dades das funções que desempenham, por lSSO que muitos deles, embora perce

Santos e Adolfo Walelldowsky, respectivamente. bendo por uma determinada classificação acham- se encarregados de tarefas maiores.
---- As novas tabelas deverão vigorar a partir de I». de abril próximo.

Perseguiu ol-lnconciA
� I

proprno pae
O')U dE. APUNH6.1\.L.OU-O!

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

Palacio Hotel
'10 :,,:EU-IOR DA PRAÇA

DE ]OINVILE
____0

---

c�1eio de versatilidade, sem firmeza de orientação, o ilustre e huma
nitario esculapio, vivendo tambem ao sabôr agradavel da lenda te

cida, após dilatado afastamento, sem procurar e sem receber amÍfJ{JR,
resolveu enlr-ntar o Partido Liberal Catminense, que, na Dvh7ica
municipal tubaronense, conta com elementos do valor, do pre�tJgío e

da ação do sr. Marcolino Cabral e do deputado Altar.iro Guima
rães, auxiliados pelos srs. Renato Barbosa e Diniz Junior.

A derrota sofrida pelo dr. Oto foi a mais rude decepção de
sua vi�a,-decepção que, em parte, lhe não deveria causar �l1fprc
za, pois é oportuno recordar, currente calamo, que s, s. só con

seguiu ser eleito superintendente: municipal de Tubarão, quando o

então governador Herciho Luz e seu secretario da Jusliça entende
ram afastar das pugnas p�rtid::'Lrias o venerando chefe coronel João
Colaço, de sa.udos: memof.la, chamando-o a esta captal, cnde par
sou a ter residencia, alheiendo-se, por completo, do pleito tubarc
nense de 1919.

Não confiante n:=1 vitória dd bgenda «Tudo por Tubarão»
pel� qual foi sua c3.nd�datura retirada d?� escombros em que jazia:
registrou-se o dr. Oto F euershuette candi.i .... to a vulso e, sob secreta

e. conhccidissima promessa de íuramen�o i�tegra!ista, conseguiu para
SI todos os sufraglOs dOE valorosos leglOnanos do dr. Gama d'Eça•..

Derrotado, fragof03amente, em pleito renhido, como nunca se
verificou em Tubarão. creou-se, a esta altm:!. dos acontecimentos, en
tre o dr. Oto Feuerstl!élte e a social-democracia séria incompatibili
dade de orden: pessoaI... e s. s, segundo propalam seus lugales-te�
nentes, condu1.mdo o depu�3do João Gualbetto; pela dextra dmigé1, se
passará, de armas e bagagens, pfU3 os redutos $uiinos da J.\cio Inte-
gralista Brasileira.

-

lnconciência? Despeilo? Nada disso. Volupia de (utma der
rota, � nada mais, porque o prestigio do d�. Oto foi tragado por ele
propno, no afastamento arrogante dos almgos, muitos dcs quais pro�
varam, nas urnas de m:uço, que lhe nã') perdoaram a ingratidão pas
mosa da conduta.
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No delirio da
febre

s. PAULO, 17 -O lavrador
Francisco Rui:, de 58 anos, ca

sado, domiciliado na cidade de
Botucatú, chegou, ha dias, a esta

capital, gra\ emente eníêrrno, sendo
NOVAMENTE INQUIE- internado naSrmta Casa, na ci-

TA A HESPANHA rurgia de homens, que fica no

. ., quarto andar dêsse hospital.MADRID, 17-0 presidente da Republica,. sr. Niceto Pouco depois do meio dia de
de A1calá Zamora, assinou o decreto tornando. extensivo a t�do hoje, tomado de alta febre, o
'o territorio nacional o estado de �larme' p�Io. penado de 30 dias. pobre homem, delirando, iludiu a

MADRID, 17 -Produmam-se incidentes, na Puerta de vigilancia dos enfermeiros de planSol, entre facistas e jovens da esquerda. Foram trocados alguns tão, e correndo a uma janela s�

tiros, mas não houve vitimas. atirou, ele grande altura, ao jarEm Salamanca deu-se um choque entre direitistas e esquer dim que rodeia a Santa Casa.
distas, tendo sido morta uma mulher.

., . !\la medonha quéda, Francisco
MADRID, 17-05 srs. José Antonio Pnmo de Rivera. Ruiz sofreu diversas fraturas e

Ruiz de Alba e outros dirigentes da organização fascista «PhaJan- ruturas de vasos internos, mo-ren

ge Espanhola», foram recolhidos á prisão modelo. do instantes após em meio de
impressionante hemorrahia.
O cadaver do lavrador de Bo

tucatú deu entrada no necroterio
da Policia Central, abrindo-se o

Estaào àe
alarme!

Prêso
D "rei da
macunha"

cAI. Ga��#a'"
Desportiva

MADRID, 17 -Do interior de um carro, que passou a

toda a velocidade, foram disparados vários tiros contra a residencia
do «leader», socialista sr. Largo Cabellero. Nã» houve vitimas.
A policia está no encalço dos autores do atentado.

M a is uma v í"j o club Boca Junior concedeu o

teria do Bo- passe ao jog�dor brAasilei�o Bibi,
tafogo C0m a condição del� so Jogar

por clubs de sua patr;a.
MEXICO, 12 -- O Botafo

go Fotebol Clube exbiu-se, ho
je, pela terceira vez" e-.n campos
mexicanos, contra uma équij.e
superior áquelas que o campeão
carioca teve ensejo de enfrentar.
O quadro brasileiro desenvolveu
um jogo de classe. Os botalo
guenses treinaram durante toda a

semana, desejosos. sem duvida,
de revelar a q ualidade de fotebol
que eram capazes de pór em

pratica. A linha deanteira jogou
muito bem, apoiado pelo centro'

médio Martins, tendo realizado
ataques bem dirigidos, que vale'
ram grandes aplausos da assisten
Cla.

O primeira gl\éll da tarde foi
o unico ponto do America,
marcado por Carral. Logo a se

guir Russo conseguiu o primei-
RIO, J 6 - Um matutino ro ponto dos visitantes, empatan

dcnucia que existem fiscaisldo in.- do a partida. 03 botaloguenses
posto de renda morando no Rio, continuam a jogar no campo

A estação alemã DJA, onda sem terem o menor contacto com adversario, com ótima combina-
31,38ms., irradiará amanhã o pro.

as suas circunscrições. Com efei- ção, em consequencia do que Pa

grama abaixo, para a America do to os a fiscais que se deviam en- tesko marca o segundo e o ter

S I centrar no interior de São Paulo ceiro ponto. O primeiro tempo
O perigo esteve "apenas" a traz milhões

u

A's 23.15 corresponde às e Minas, lá não aparecem. terminou com o score de 3x I.
L b !-t R d J' O matutino acredita que êsse Pouco depois de reiniciado o 50 m i I pêsos pelode qu i tornetros de nossas po res 3,15 as, no 10 e aneiro e

desleixo seja a causa dos deficits jogo, Patesko venceucu pela :vez "Diamante Negro"cabeças... 7, 15 �s 1,15 h.s. f.�deráis. consecutiva as rêdes delendidasGAMBRIDGE, março-Por mo plano aproximad.o da Terra. 22h·:J15 ACnuncI� DJA'I (alelmã�, per Gomez, elevando para 4x I a MONTEVIDEU, 16-0T E'· I
' .

espan o). ançao popu ar a ema.via aerea-A erra teve recen- posnver, que term ne sua via-

2300 M' P N id contegem favor do Batafogo, Boca Junior, quer, possuir o crack'

d d d d I d d d
.

. aximo avese: OVI a-temente a oportumda e e rece- gem ao re or e e entro e OIS

d d AI h 23 15 M
. Depois de varies ataques aplau-, Domingos, custe o que custar; o.

'I d O l id - es a eman a.. usrca

M R' 'PI
ber uma VIsita ce este, segun o anos. 5 as eroi es sao pequenos. d 23 45 UI'

. ,

OrreU dido pelo público, coube a Car- mesmo acontece com tvai a-alirrnam os astronomos da Univer- planetas que variam de diametro (e sOPlTo._ ). 24 ootlOmabs n�tlClas valho Leite augmentar a conta- te e o Chacarita Junior. Bocad I d ' em a emao.. arometrosidade de Harvard. e a gumas centenas e metros ate
, b' D' - E W'lh 1 ., gemo Russo recebendo bom pas- e o Piver Plate, ofereceram aod 800'1 O 'esta su 1C. rreçao: rnst 1 e,"

O pr nClpeTrata-se de um peqUf'no come- cerca e qui ometros. que
1 00Cd' I se regista o sexto goal dos cario- «Diamante Negro» 50 mil pê-ta ou asteroide, de 200 metros dentre ele mais se aproximou da my. .

_ antarys tOI �s5 )Ü��s S cas, Logo após Gomez pratica 50S, ernquanto que o Chacaritade diametro classificado como um Terra, antes do atual, foi Eros, uma

ca?�ao(popuar. h'lll 13tOI' ergia maeistral defesa, em shoot de Junior, oíerece-lhe de luva 32
'

bi
. .

d
.

I
.

mas noticias em espan 0,/, • t>doe menores o jétos )amUlS esco- que, a ju gar por sua aparencla,
M' d 2 I 5 E d Russo. mil pêsos,O ' d h d usica e sopro.. co a

DJ:'IRAYBEACH (FI' d) �� _
bertos pelos astronomos. aste- e uma gran e massa roc osa e

AI h 2 30 Ob I':' onn l\ • Prossegne a partida com granded 3 'Ih f
.

I
.

eman a.. ras para era-
16 O

. .

S
.

ud' REVISTAroide chegou a cerca e mi õ- ormato irregu ar, com compn- .

d
.

b I
.

E H
- pnnclpe ergio ln iva- superioridade do Botafogo, cujaes de qUI'lometros da Terra, mento de 25 quilometros e largu- rich-Schneide

o

3eOPOlanUo.!,.
ta a-

ni morreu, hOI'€" em consequen-
. .. Fiscal da Legislaçãod di En' - c nei er tunas no- atuação entusiasma n aSSlStenCla.

F dSomente uma ou duas vezes um ra e rmensões menores, ros. -.
( I

'

_') 3 15 M' cia de uma ro'lada sofrida quan- E' consignado por fim, u,n pe-
azen a

.
.

25 'lh- hClas em a emao.. USlca
d ncorpo celeste se aproximou tanto aproximou se mI oes.

r
. J monhva Utn poney num ma- nalty contra o America, que Car- VENDE-SE u-na coleçãodo nosso planeta. O asteroide 4lg3elOra'L .

d tch" de polo. valho Leite transforma no setimo comnleta dos anos de 1930f 'h
'

d d "Ob . edura o programa(!".Iem., -----, I
.

d d M'
t.01 aDP�llsa o�?m onOine e

O" esp.) Despedida DJA (alemão, Revolta e utlmo tfeútod a thar e. arhtm, a 1934,por preço de ocasião.Jeto e porte, porque o r.

H h I) quasi 110 im o em ate, mac u- Informaçõe<: nesta redação.Delporte: astronomo belga foi o omenagem espan o .

na Peniten- ca um pé e deixa o gramado,SEU descobridor.
ciarla paulista O publico reconhece a suspe- 11 O trabalhoQuando os abtcOQom05 norte-

V d
rioridade nitidade dos brasileiros, de men 'O re samericanos souberam dadescober· AO DR. EDMUNDO en e.se S. PAULO, 14-A "Folha que, na opinião dos tecnicos, de- O dr. Hercilio João de Me.ta, começaram a trabalhar com DA LUZ PINTO

da Noite", em quarta edição, in. verão v�ncer, doravante, todos os
I

d�iros, Juiz de Menores. da Ca-poderosos telescopios �'e maquina8 Uma maquina a vapor forma que houve hoje uma tenta- adversanol. pltal, prorrogou por 60 dlfls o pra-fotograficas, observando os movi- RIO, 16-'0 chefe da dele- alta e baixa pressão, com tiva de revolta no segundo pavi.1 zo de 30 dias para o cumprimentomentos do asteroide e dístinguin- gação brasileira na conferencia da 12 H. P. lhão da penitenciaria do Estado, Uma um das disposições legais que regula-do apenas, um pequeno ponto lu- paz do Chaco, sr. Edmundo da Vêr e tratar á rua Felipe sendo sufocado com o auxilio da RIO, 16 __ Perante nume- mentam o trabalho êe menores.minoso que se ;tfasta rapidamente; Luz Pinto, tem recebido inume- Schmidt no. 123, com Ma- Polici'! Especial, que compareceu
I
ro!\a assistencia realizou.se em S. Para os que têm interesse acon'da Terra; receíam eles que se ras homenagel7s, devido a sua des- noel Cardoso Jor. com um carro brindado e cem ho-, Paulo o match Vasc� da Gama selhamos a leitura do Viaria Oti-não trabalharem com a necessaria tacada actuação naquele convenio

32 f d mens providos de gazes e metra- x Palestra. A luta fOI empolgan- cia! que publica um edital a respei-rapidez, perdel-o-ão de vista antes diplomatico. aca as e !hadoras. I te e terminou empatada por 1 x 1. to, onde poderão obter maioresde concluirem as observações. A actuação do nosso represen- várias tiros, o joal do P�lestra !oi alean· informações.Ainda não se procedeu a calculo e tante tem sido reconhecida, pelo
. Rhe ingantz çado pelo zaquelro Itaha, e o.doexátos, mas é quasi certo que o nosso governo, bem como por RECIFE, 14- Comunicam , Vasco da Gama numa reballdaasteroide se aproximou cerca de 3 todos os outros Sul-Americanos, de Bom Conselho que os ir- infeliz.'milhões de quilometras da Terra. que o tem distiuguido C0m co- mãos Marcolino e Deouoro LANS PARA BORDAR

Os observadores de Havard de- mendas e honoralias. Secundan- Ferreira, auxiliados por seu
daram que o asteroide det'ia pe- do esse movimento de apreço, cunhado Antonio Barros, as
sar aproximadlmente 300 milhões seus amigos estão organizando sassinaram barbara e perver
de toneladas metricas, seja o peso uma grande homenagem que cons- samente O agricultor José Vi
de uma pequena montanha, e que tará de um banguete, Sã(, seus eira de Araujo, por se opo·
seu diametro é 25 mil vezes menor organizadores os srs. Virgílio de rem ao casamento do mesmo
do que o do nosso planeta. Se- Melo Franco. Eurico de Souza com Olinda Maria da COll
gundo afirmam os aslronomos de Leão, Abelardo Luz e outros. celçao, írmã dos dois pri-
Havard, trata-se arar�ntemente de As adesões poderão ser en- meiros. Araujo recebeu trinta

A'um membro do sistema solar que viadas para o Jornal do Comer· e duas facadas e vários tiros
se move ao redor do sol, no mes' cio e livraria Garnier. de comblain.

�----------------------------------------------------

Alvejada a tiros

compentente inquerito
tragica ocorrencia.

RIO, 16 - A secção de to

xicos da I a. Delegacia Auxiliar.
eletou, sabado, a prisão do indi
viduo Antonio Silva de Oliveira,
mais conhecido por "Barão", q'le
é acusado de vender maconha, a

erva intorpecente, com que são

coníecionados cigarros usados por
viciados.

«Barão», que está sendo pro
cessado, é conhecido entre os tra

ficantes da erva como o Rei da
Maconha.
Tinha um socio, o individuo

conhecido pelo vulgo de Gato
Branco, que foi, ha tempos, tam
bem, prêso pela polícia.

A Terra esteve ameaçada
de colidir com um asleral
de de trezellltas bilhões

de quilos

Irradiação
da Alan,.

nha

Anarquia
fiscali-

BUDAPEST, 16 - Peran
te cerca de qu srenta mil pesso
as e com a assistencia do regen
te da Hungria, almirante Hor"
thy e o presidente do conselho
general Goemboes. foi realizado I

ontem, aqui, uma partida interna
cional de fuleból entre equipes
da Alemanha e da Hunglllt.
A equipe hungara conseguiu a

vitoria por três pontos contra
doi!'.

Um "record" de
campeão

em torno

SANTOS, 16 - Segundo
relação feita pela secretaria do
Santos F. C., nada menos de 24
dos seus jogadores foram laurea
dos campeões secundarios do ano

de 1935.

QUEF�EM
DOMINGO

MARCAS:
ALICF:, AMELlA. AURORA

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

Só corn urna

condição ...

BUENOS AIRES, 16-

Adquiridas
duas esta

ções.k
, f

Empataram'nio 11m rlva!. Grande lorlr-, BELO HORIZONTE, 16
menle de cores firme.. --No jogo aqui realizado ontem,

entre o Atlético Mineiro e o

America, do Rio. registrou-se um

empate de 2 x 2.

bôas

d� r:adio

venda nas

casas

O comando da Força Pública
comprou pelo valor de oito con

tos de réis duas estações de radio
telegrafia, q-:le serão Ínsta!adas
nas sédes dos municipios de Ara
ranguà e Lages.

�

DOR? RESFRIADOS?

G-U A R A I N-A
--

NAO DEPRIME O
".

CORAC,AO
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AGAZETA-FLORIANuL\..TL.lv

A Gazeta Indica:
Dr. Ric)ar-do �
G tIl47=_ =--=- I o tsrnann �

Accaclo M r;' .. ' .

Ex·chde ?a clinics do í-Iospi ri
1í,..P

,
I tal de Nürnberg, (Professor

· ! Indórg J-Jurkhurdt e Professor
re I ra tem seu escríp- Erwin Kreuter)

tório de advocacia á rua

I
.tE§pGcif.l!i8�i em clrirrgla

ger1t1
. Visconde de Ouro Preto alta cirurgia, ginaecologia, (do- �

I
A enças c!'iS senhoras) c partos, IIn. 70. - PhOJi�' 1277. - I I cirurgia do sistema nervoso e

I�
-

operações de plastica
lCaixa Postal, 110. ;
; i CONSULTORIO·--Hua Tra� II�.===-- �

jano N. le das 10 ás 12 e

--------- das IS ás 16 112 horas.

Dr. Fulvio Aducci TELEF. 1.285
é.'i1'�

Advogadoj RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N. 26

TELEF. 1. J3 I
ti
��

Dr. Miguel
BI::>abaid

�:�'!:�W��;;���;,������=:l��
:\"�

Treska J ra & Motta [I
FORMADo.S PELA U;\lIVERSIDJ\DE DO RIO I t�

DE ]!\NFJRO ' �
Dr. Caetano � Estrada de Ferro D. Tereza Cr

Costa Jor, �, Rua Felipe S<;�hrniJt n. 2 *

�f:.�Rua Trajano, 2 (sob.) � 1 i I
i:

Fone 1325-Ater,de cha- Clínica cirúrgica -- Opera- i�����i:� "")l-��G��;;.l$·"·�' ••.

_'���OSi:�rOb:t;r���= ::�su:�:�����a
- Vias ==-� �_ ��

�.�

.: �
das 10 ás 12 horas Ofllll

� �,� I. �...
- F_·.:da Siiva

Rua João Pinton. 13 �Cql'la A � & I�
Advogado .[�1Telefone

__ � E- -_ ,JRua C003. Mafra, lO (sob.) 1ii.J lIIiGi.o �
Fones 1631 p. 1290 AntonigXavier 1SS11lí:S'��J�-�--.�'<����.•.�'.����fa'm����

Deseja consertar o Comprando êsses cigarros O� fumantes ainda pode�
seu rádio" Procure o

rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
sr. BOllzon, á :ua Uruguai n. nos valores se 1 $000, 2$000, 5$000, 10$000,
39, que será plenamente sa- �·iiiiiiiiiiiiiiRiiiõi!iiiiiii2...°i.iiii$iiiiiiiO_OOiiiiiii'r.iiiiiõõ50_$õiii,'O_0_Oi_eiiiiii1H°iãi°;;;;;<t;_0_0°ãii'·iiiiiiii<miiiiiiiiiF_iiiiiiãiiii__iiiiiilõõiiiiiiiãiii�
tisfeito.

_...... -=--

MAGAL.I
só Magali -

Advogad\os

Rual)roão Pinto, rl",18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 141 ás
17 horas

...

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
asr .... -..:I"B"iiiiS-: -nrnr-l' ij'

"='0i:'"Renato ---'_'I==Barbosa==
ADVOGADO

Médicos
�=====================-

Or.ArminioTavares I
Especialista em mole sllas de

I

JARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formado pela faculàaae ae

meilicina i\a Universlaaae do
Rio de 1aneiro. Ex-interno,
por concurso, ao Hospital ae
Pranto 50( orro e da Assisten.
cia Publico do Rim ae 1aneiro.
rom alguns anos ae pratica nos

3erviços especializaaos no Pro
fes50r 5anson, no Rio ae 1a
neiro·-na Policlinica ae Botafo
ga •• no Hospital ae 5ão 10ão
Batista ao LOflâa e no Hospital
l5affré--6uinl e).
Chefe de clinica e cirur�

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço I
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com mia de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hosr-: aI de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone pari:cular 1246
-�---

7

&\iht$i

--

fPASCHML$iffl�� Ri·aeinga
I LIVRARIA MODERNA I O A..z
! funilaCla P-In 18S6 i
r

Rua Felippe Schrnldt r.' 8 I
Caixa postal129 Tel. auto 100.4 �
Codigo Ribeiro End. Telg, I

SIMONE I
,
Tvpoqruphlc, Esh�I'eotypio NO SEU
enccõernc-ão, Pcutcção, Tro- i
bolhas em Alta Reievo etc, � FO rnec

�����������_�o���,=,emzmmr��-�=��·���� � ,'���"! ......,...,...

Clinlca G eral » Vias Urinarias

HemorrllOidas: - Tratam�nlo
sem operação e sem dôr

Resid.i- Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Coml.,d ..�R. joão Pint:J, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das I 5 ás 18 horas

Acaba de sair do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALlSADA DO

Guia do E�tado dI
San'i� íJatal'·ioM

�-'!"."..·.::,-�-;;-�--r��-::(..·�'�P':� . '.�":;::::

Edlt�dâ -'ii�fãT.hn�ÀRIA C�NTRAL de Aiberto
flarianopolis - Caixa Postal, 131 • Telefone. 1420 • 5. C

,
. Enaereço Tel ecr.: "Entres"

p-".,�,��
LIVRO "�"'TNbISPENSAVEL A TODOS PELA

GHANDE UTILIDADE Il'-JFORMATIVA
PORTATIL E COMPLETO

o � .1..i,a. abrange'[cs seguintes assuntos:
<\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERA

Informações gerais sobre a divisão politica, ad
tiva, religiosa, rep ntições, impostos etc.-Indicações
Serviço postal e teJegrafico. Horarios e preços de p
das companhias Ienoviarias, navegação maritima e

emprezas de transporte terrestre e fhlVial.-�dedidas.
B. os MUNICíPIOS.

lrformoções gerais:-Repartições publicas, Asso
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-Indicaçõcs tueis

de transporte. Planos e tabeleis d;! transportes m

terrestres c fLriaes. Distancias quilornetrica.
C. HJmCADOR GeRAL DO COMERCIO, D.\S

TRIAS E PROFISOES.
I A Capital-II Os Municipios na ordem alf

-III Anunciantes fóra do Estado.
D. lNDlCE DOS ANLNCfANTES.
O G, ã do Es'.ado de S. Catarina é a unica

neste genero que não significa uma simples com

de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo qu
na indispensavel ou util para um indicador seguro
mercio, das inriustrias e da vida em geral de todo
tado, coordenando a rmteria sistematicamente.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dh'ator da Maternidade
MedIco do Hospital

(Curso de especialização em

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

L.)entistas

Luiz Frey'sleben
Cirurgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

-':0,·" �i� � �
� ��

l',� 'I
Propr.etarlo fV1IGUEL DAU)( I

I

e=
�

Estabelecido com excelente predi» de contru

ção moderna ;111 cimento armado. Agua' encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra
jano e C'ol1selheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci ..

. ma dJ 3'). andar, com admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRL\1EmA ORDEM"4
Di,arías a partir de1o$oc)o
O M ELHOti HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

�O�������]���$.e������
(� f,�
'�,i!) 'li t;; .

Ia 1:\1." AII..t;;'j§

� ��M C�rJ1jS>1l;fi'iilgr -, �)
�� �7fZ""fPRC?M"ç8w.çm-r� �:�

���� $��m

I: Siga o tiOSS() conselho: :
: MANDE FA7ER Ul\1 PROlE'TO, COM ·'1�

ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO- �I''f: 'I;CUMENTOS PEÇA Ff<EÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUIosrs DE CONFIANÇA I

I

I ACOMPANHA-O UIvi NOVO MAPA DO ES

Preçll dJ Guia cam o nHllJJ

COITHJan h ia Brasi letra
..

bonitera de Ararang

Confie a execuc.io de seu projéto
,á um boro arquitéto.

ESTAMOS ·EIv\ ÚT!MJ-\S CONDIÇÕES PARA
NOS _ENCARREG<\R DESS,� SERVIÇO�

AV!:.NIDA RODRiGUES ALVES, 303-
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARB�ANCO»
Rio de Janeiro

Mina.s em CRESCIUMA
E��TADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPO
PARA GAZ

FLORIANOPOLIS

orilz & ela.

LAVA- TINGE E REFORM1� CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERV!ÇO GARANTlDO - PREÇOS MODICOS

=-íA et b'..,..

fU
Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAf RA, 56

"

Florianopolis
Fabrica de Balas, Ca
meios Finos e de M
sas AlirY'lenticias DIVI'

Fone: 1.�89

os cigarros da época que já conquistaram â pre
ferencia do povo

1835
C EN

��. L.I -M A G A.

51-

R. -'fPM5i

End. Teleg. A P O L
Caixa Postal, 75

A G U N

a melhor manteiga .. O nlelhor queijo �pOIO-sabor

- L&&i 'M..,

Fabricas d�:
PRODUTOS LATIC1NIOS, EM TUBARÃO tE BRAÇO Le·b�. rben"hftn. & Cia.DO NORl E-·PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO g JiT \j7 U

DO NORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
----=.------------------------------------

Filiaes
Secçao c�e

FAZENDAS:
Fazendas nacíonaesje cxtrange'ras
Morins e Algodões
Lonas e Impcrmeaveís �
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolcboados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinelIos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN�

para )('[1108 FERRAGENS: }\ll[t CWí1;.TAC ,

.... ,\ .1 i � "-

Machinas de ne e·iCÍél

de

madeira
Material em geral para c : nstrucçõcs:
Cin.ento-Ierro em barr :;, ferragens rara portas

c janellas, tinta
Canos galvanizados e .ertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada -::l lhos 'l'c 1" .. ·J -'!r.í'--u.:::\

, : [,2It l1, - c:rn ,c(!I1}::' ce icdllê.r-,"'u,\�-
rcs

� " ,. ,r.. .

l'rv' acrnnas para on-cinas mt:(iianlC&�
, , I'

.. t·

JV'ac nnas pr-r; J '0('1'( f
Machinarios em �eral para a !;--VOUré<:

grades. culf vadores, moínl«, e.c.
j ocomoveis, N: «ores de - esplosão, lv1(ltorc3

electríc s

IL �'H'';l sanitar'a - bani .ras,Ul'�'A ,,--,0 ... 1 a tÁ!}.'� '--:1 ...

fintas a oleo e esnr..': -_3
Arame de ferro - téla; p"ra todos 'os

fi Productos chimicos (' h:'rmac:uí :os

�' Conservas nr.cir .ial e :'dv.J:g1_:. �l:

Bebidas naciom,es e -xtrangeiras

.ins

,------�)

Companhia "Aliança
··S *R «1+&

seguros Terrestres e

I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUM íDAS EM
SiNISTROS PAGOS EM 1934

-:OOO:{)O�.';p�ooo
:·:G.OQO:Goc:;;ono
18.178: 403'V1L}O
í J.·�D(j:912'fgf19

2A �6.n(1,LC63$,157
�1.183:406�J)06

193,1

��(mtGS, Sub·t,tleiIh�s e Regu!;dcrtJ de !), V�� �;8

a::n Brasil, ne Un.!�uaí G nas �rinrrp;is pr�Qa8 es�nmç;.a: $J,�.

AgEnte!' €rrl Ftotenopolts :

Campos Lobo
Rua" Conselheiro Mafra,

.

TELEFONE N. 1.083
35 (se brado) Caixa P esta I,

END. TELEGR/J�ICO ALLJAlvÇA

e ltajaíEscritórios em L..aguna

_,_. -

T. ••�I,;.��V1h3;r:.=-�'E.-4..��_;:1f

Sub-Agentes eí�n Blumer\au e L,age�:::. SEMAt\TALMENTE RECEIE AS ULT�,,"l,S
NOVIDADES!

�_.��..� -
_��_���}!,'�·-------�--·}�S-------

Praça 15 de Novembro, 26-'-sf:Lrado - Fone. 1.330

Aten"tae bem]
PRL\'E RO r: UNlCO JCFN \L FJ\LADO NESTE E� ;í\[)O

DU3�) transmissões díar.as: pela manhã e á noite

Ám+c J" 1',0 JAVA
.

'f' G 1 1

jOnNAL, slg:ruca: rances ver:.(i<.S c:

maiores l-rcros

Caixa Postal, 43

Agent;a�qMDdel'na fJ� �2Ji·'�
hl'··�

,

d C - r1'?"; D

ICaço CiieS, com se e em �a.c s'-Yau�,);
é autorizada e fiscalizada pelo GOVtJrnc.
Federal e possue a carta patente n, 1i��

I\T- '1 l»: r ••

ivao :,!'f(! (TCClJ,i.)iCO o ottgvvu,
pulilicadr; ou nõo,

A corretpcndencia, bC!I< COItO
JS valores retativos (iGS (TI'

nunci. s c cssinaturas, devem
ser em iodes ao Diretor-Gc-

CATA:dNA:

r.;�:.mt�$ �(;G�'fíilf]jJ�I'iÜQmt�3
} orto Alegre - Dr. Ar+o, (,

BottÍni
CuritibJ-Pdiarca Callado

NO eSTADO DE" SANTA

b).rara: 'P"tl.:;:-J:o,·r,'e W,'n.H·jal·,,·-r..
C_;;"'_

.. .� � � \,...:• .11 .. .1.... ( i', \ &1

An:tarr'íi,-f\'j,;b"l P"'s11.
r

�.,,"-�_, J-:._.,.I.l c.t (...._.

L\ngS'1 1-' Arrnando Schmidt
r

','
í- -r, leito_ Campos

Blun:e u- �JLu�ifliJ.n:) Hiíario
L/Pn,.. im r' l' -o 1

.

c:'.r -. oaqv.rn oimões

Cano!n '·Ias-,FJ;�d{o TL;: .. ·L�

Cruze; (0- CFvalJo Pereira
Curitibdnos-Enedino 1'\OS3
Cresci.ena - Dincrah Aht:s

Caminha
ltajaí--E;\'ilá�io Heusi
J' '1 ',T' .... L II OII�Vl '.'--/,.LVier ;)CDE'n;:
La ce s-- .!--iossarli1h Nev;'5
L é1guna-Franci:('o Chazas Ma-

chado
Mafra-Pcmpilio Claudio
Nova Trrntô-JoãO J0d Ar,h�
Orlcans-Edg21' �Lt0;;j

I
Porto União- Hcmillo r..Ji;l,s
Rio do �'ul-l i ", '�'-C MeL
São josé T 'C V

,
",1(1 "\;;;.-Jo:c .csta az

: S. FranCISCo Gt:aracy GOerrec;.n

I Sã? Joaquim-JOão Palma
TijJcas-Owaldü arn ).)

I

TubQrão-joaquimFataco
� \, '_- __.. ''"'" ' '�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZeTA Florianopolis-18--3-1936
------- -------------------

!ela nDSS�ml t���� l.lunta COtTIer ... l!JlJ�isce�âM1HE�a II©Ôtr-t� ���G fiefk!..�m.kzadl�.i\�}i NI�.u
------ 1(">;a B ,.ao E�Ji"ado I

.

I'i\:� r1?,i fi:;>. r.'l '1911: �
"'"

::'mI (\""I!!" "'",!' _IJ;! IFI

(Compilação de L. Nazareth) _I B �� "<hlI t!, •

,O núm- ro de veículo a m(:t�r
I �';b�f' \:.t_", t� .. -,��i2 ti,y �i.f � t .; J� sa � ,�e

DIA 18 DE MARÇO DE 1936·-5. CYRILLO I Mês de Janeiro delda Ale-nauha aumentou nos últi- Edi�c·"'�;;,@
. . . 1936

mo" tres anos em 249.000 Em Sumula dos jotgomentos da
I

ü_·· .' �;....; �,,":lj
.

171l-Assasslnlo de Duclerc-O camtão francez Car- 1932 \_:n.ha aquele país 561.000
I

sessão de 10 ""do corrente

I M AT�:1fU� SLAO
I�s Ducle�c,. que depois de capilula� (19 de Seten:bro de 171 O)pa�. DECLARAÇÕES DE »utomoveis e tem a:;ora SI 0.000.,

' I t!'",

ES """ ''''í LA [)

sara a residir em. casa do tenente 1 homaz G.o,mes da Silva, guar- FIRi\t1AS COMEH.CIAIS U"!l • R�curso crime no. 2.368 de -: t,.�."./ " i � 1

dado ror um lurriel e 10 soldados, tendo a cidade por menagem, é Scss�nl(l por cento dos agricul- )JI)�n�t!(;, recorrente o dr. JUil de

assassinado por dois embuçados, ao que parece em consequencia de No. do Regs. 1491 tores elos Estados Unidos km}. DH'ello e recorrido José Moreira Para conhecimento dos in-

uma intriga amorosa. Data 18-1-936 (Cm cada Iamilia, um ou [unis car-! Matos, Rdatol' () sr. des. TA- teressados, aviso que estão

1751-Emancipação de Matto Grosso-Em Matto ,..
ros, Em cornjensação, EÓmC!1!p

I
VARES SOBRINHO. em íunciona-nento DS escolas

�rosso, declarado cap�tania i.ndependeúte, toma posse o primeiro ca- �.?� �cleme � I�m.iio, para 1! J'1ze por cento tê!'] agua enca Negado provimento &0 recurso, para ad;l1.lcs da Cl\lE, desde

pitão-general d. Antonio Rohm de Moura Tavares, mais tarde conde. ,-xp.Claçao
do come reio d� com" nvda em casa. para confirmar o despacho do dr.12 de J�neFo do .correll!e ano.

de Azambuja. I pr� e venda de secos, molhados, llulJ

I
[uiz a quó, que b m apreciou a A i�latn�t12a sera ccntinua, l:

. 189�.-D,ecJarado fer!ado-Pelo governador dr. Lal�ro i t�cldos, f�:rag:;�s, etc., ""com o. c�-I O número de mor�e
_

e feridos meteria dos a�tof,.� �r Il1�Cl'lçao l�ll1pl:tal�er��.�
Sevenano Muller e declarado dia ele festa estadoal, o 17 de No-I ;'Jal der" ?O.OOO$O'JO, na pra-

I'
nas estradas da .C?ra-8re!ânha { f.eC;llrso entr-e no 2.37.0 dê b at��I.�é1: s�rá LIt,� pelas pt,:.

vembro, em cornmemoração á data da adhesão da ex-província de 1:(3 de CAooll1has. (nem todos for,;m vr'rmes de

aU-I fr.?a:al, rccone�t.:! o dr. JUiZ de f�ssu; a� 1 egentu;,. todos (J:)

Santa Catharina ao regimen republicano, proclamado em 15 de No- I N::> d T.) c.e: '40?
I tornoveis}, na semana gue termi- DneJto e recorrido Ernesto Ber- i dias UtC1S, n? �IOra!10 das au-

vembro de 1889. I Df' \c3-;':'/936 \

nou 11 30 de novembro passndo, mudo Gonçalves. Relator o sr.
I las, das 1] as 21 J�oras:

190�-O nome de De�s--A Camata dos Representan-
.�. n

a a �O
se elevou a 4:601, em compara- les. C�.R�EII\.O RIBEIR?. Esc�'a CO!:s�lhcl�O Mafra,

tos, em Wrshmgton, approva, por 258 votos contra 5,0 projecto de I De I lago Dor��es, para a ex- ção com 4.161 na mesma sema- Confirmado o despacho de 10- da LOJa .vlaçonica Ordem e

restabelecimento, nas moedas de ouro,da inscripção Confiemos em ploração do comercio de secos e na do ano eh 1934, regisir"l1- rlulto pOí ter obedeci.'o as lorraa- :ra�;:dho", á rua Saldanha

Deus, mandada supprimir pelo presidente Roosevelt, que al!e;g3,va molhados, c�w o capital de rs ..... do-se assim t:111 »u.nento de 440, li(!adt d,) decreto n. 24.35 J, de lv13Ell1ho;
que o nome de Dem não devia figurar em moedas, 1 :000$000, nesta cidade. baixas. 19 de junho de

..
j 934.

� ,

.

�S,c;)la F/c:!'doardo, Cf!bral:
1919-Morte de José Maria Lisboa--Fallece, em S. "III! Recurso cn.ne no. 2.)65 de na .)ede

.

da t..scola PublIca, a

Paulo, o velho jornalista José Maria Lisboa, fundador do Diario No. do Ref!s. 1493 No Ec!ado noIte-2.mericBrlO de Urussanga, r�correrJe o dr. Ju;z r�ia AlImrante Lamego;

Popular e antigo gerente da Provincia de S. Paulo. Dota 25-1-936 IndiaEa, 03 ped-;�tres que fazem �� Direito c rp((':yrido Aktb:ôd,;; Escola J.')ad�e Schtller, na

O C lUSO
indevido das lUr..� e estradas, I :\\'?,re,. HeL';); o sr. des. UR- Escola ParoqUial Santa Cata-

e Cd. Costa Pereira &
.

C
_ J.

I _ d cruzando-as, por eXemplo, mn 13}\[.O SAL' ". rma, á ma Silva ]::lrdim (Tó-
!a., para a exp 0raç&o· o comer-

t 'b'd - b' d F:01' crUnF,:!·CIJ,·!·'.,� �'<,·11t<'.llç.a rl.� ca)'
.

d -

. pOO 05 prOl 1 os �rjn o quo os él • � " ;,. _, . '-h .,

CIO
-

e re[Jrcser;tE,ç()�S e 0zenC'élS .- r,
. .' ., E C J. Tilf • '. 1." D'

.' : '.I:! I
parar U�'1a multa. A ür:fiLlra lO' Frr,0rlUn'�!é! q12 t:n ê.{.!iwu o S O.G .nalhl ,Ulza taS,

comerua.s, com o cé;Pll.. (C n. (
'"

_ . ..;' _lo : r,
. •

' 1''1 E'" J F' bl' � ,.{ ,

4.000<.\'000 "'oe r.' ; I ,-lo
Iraca0 (: p.l 'l'Cil C0m UI"'a n:ulta '

..uIeitv '\. pro '1E.. (,.; é'ul!ls.
, �'. S�l) a .

II !C�, a rLld

. 'fi' ,,,,.. _la c.c.fI.�'.
I de rr.ei J dolLu, ê. S2:7'll1da com ApeLlçil(> uirr, '

.• 'l. 5 363 (1'1
t·J. apr Costa (�=al1L1d lllhos).

No. áo Regs. 1494 t o dobro e assim Ilai ;:.:m.::nté'ndo Tr".iHÍ, apelante Gumnrci;,du f'Vl:;-
r
NOTA:-.Apejando para?

Data 25-1-9361 progrc3:.iiéim�U�e. d:�no3 e Dp;,lada a Justiça. R,l�-, P0VO de. m1l1ha terra, e mUi·

fi�n ter
T

o Si'. <]"s. l\1EDE1ROS FI., t:: especl�lmente para a no-

De Treska Jor. & Moia, para E', hoje apCI:as uma recorda- LhO. va geraçao, conto com a

� \ê::_ploraç:.w d�) co�n�rci� d:� corlS-
I ç�� a marca de autolllcveis Moon Pc.clo, ?"ovim;nlo a apt�3çãl), l afi,r�.21ç�o do seu bOiíl .nome,

CORUMBA'} 17 �-. Chegam noticias de Assunção, .ruçao em wra! C(h,l o _ó\elt"l de (t)lana tilmbcm era da mes.,�a, para nnl10ar o reu a novo Julg" .. l cO.1Íll.blq�1do c(�m a sImples
confirmadas pelas au_íoridades locais, de haver sido atin- rs.4:(l00$000, l1'2sia. Lbrica}. Em ti.:�O i.c. vencidos. I ménto. I

qua:ltta oe 1 $0001 para auxi-

g1do P?r vários disp�r�s de carabi�as, partidos dJ fazen-, No r R(J(, '<10- A Moer; C:.r COf;;fany vendeu _�pe!açf;o cr:m� no. 5.364 dI" liar a manutenção das Esca-

da Poc�l.da, nas proxlnlldad�s da "'.112; Conccpcion, ? vC1por D��J '\L2��/_9�� lud� que p03s::Ía, por 13,127 \,lor!anop:b, apela�tc Gu.mer�in- l��.,Cntzada em� Saíita. Ca-

.flrgen'lIza, da fróta rIo L101d Bras',eJfo, e que realizo VI' _'I dôl,or". dO. lI1,'d, ,,,., � apelada a 'Ju'''ça. ':" Io1a, .� por e::>se f11�1? de

gens para os portos platll1os. D�, ::,." d.; {':.:. (�;i1. LtcL, paTz.· uiiu Relator o sr. d,.:s. r-..1EDEIROS gt.'nerosldddc e de ClVlsm:)

O sal�o de refeiçõi:s do �l�vio �Of�'C�1 estí.1g'JS, não I ';I I ;.;u]o nç"1 f:c: L"mpo'!ps. com I A Libb y.Ow:::ns Gbss Com' �ILH..
O c rcv.is-:!;c� os sr.s. des. �ol11bat?r�mos CO!:1 verdad�i-

havendo, fehz:nente, ne�lhuma vlt�.ma ll1G!v�du,al. , I o C(�i:l ai ['" rs. 45:000$(,00, I (any a�unc�a um .grande passo \�ameJ[o R·D:TO c S;]velra Nu- la patrlo��s.mo o ,an,al.fa.betls·
O coman(�ant� CiO Argelltl/w, sr. �llva Matos, p.ro· nes' ,). I !'la fabncaçao de VIdros de s�gu .. nes., . ,. .

mo 9ue a111d� prcdo;lllna em-

testou contra o fato Junto á nossa embalxadu, na capital lança. 1"01 conhrm"c.lu a sentença que avultado numero em nosso

do paraguaí. 1\'0. do Rc{�. 1��6 .

Ela f<::.la de. um �roduto novo,
i [oi il:nposLl .a� afJelênte,

, de� � I �u,eridJC'�stado. T�d.o: quan-
Df/ta ....0-].·906 celS wzcs P11")S reSl:;l:�ote CJue o r.Jezes de rmao celular g,au .ml- lOS c1eüeJarcm SI. 1l1"crever

D "Ir. 1 .�. d SI.
vidro Jar'limdfl. muito fL:xive\ e nino do art. 303 da ComGÍi':a- \ r.0í110 sociGS da Cruzada de-

MI
'Co �-\ .rl,

úo
_ AdIves ii

.1.V:11, Ilesisten�e a todas as vmiilcõe5 da ção d,lS Leis PCla"s. verão se inscrever com (I

para a tXP oraçao ) C:Jn,P!'CIO (c ':t" I -' 5
r

�8 ab '1' �'." 1
]' 1 ".

1
tcmneratufâ. "Pê acao cnme no. .3) a xo-as:,mauo a rua Aves

s:cos e IDO llUC:OS, com o capta.' n " I d A -

-

, I J' da q't 70
do ' l'ÚOn<ltOOO P' I

u
C fc,rangua, ap'",ante a ust!ça ... .cn o, .

.... r�. . I.JiP } .,,_sta. A U'
.

'd d C I
1 d t:.. J - de' A 't b b '!'mveLílda,� e o gale, e apeja o ,.rI oao :1 oha. Vdn e, ons raSI �lros!

.'. Ac.�acio Mor�i(a e senhora, A�c�cío Mo- No, do Regs. /4971 c�)nf.eriu o título de doulor f!'J) F�d�\�?rr o sr. dts. CARNEIRO I F!?rídnopol}�, 2· -2--1936.

__ � rell a Filho e scnhura, Ed;r,undo MOI eIra e se- Data 25-1-936 dnelto a Henry Ford e outr03 EL,E:RO. P10f. BC:hrlz de Souza

nhor.� (ausen!es), agradecel�, sensibili�a�os, a
L�,'e _.. . I col.cglos. tem, por sua vez, disl.l'i· D.ldo, pro;imento a "pchl,';lo, Brito.

todo� quanto;:, ?s acompanhClram na sua llnen-..
Lt:: F�anc\,co Tura?to, para a

I b.!Jido
titulos aos magnatas da ln- para mandar o réu a nDV) J!:16C'\' Vice .. presidel'.te E' Superin-

sa dor pelo mesperado falecimento de sUa exploraçélo do comercIO de seco" àu;:tria. mento, Vi5tO o reconheci,T.en o da ÍCndélltc elo Ensi!lO da CNE

queridíssima filha, irmã e cunháda Maria da e molhados, CtJ::n o capiL.! de

rS'I��"
&"'�"V:'" legítima ddaa 05.0 encon:ra, a")io em ;;allta Catarlnd.

Conceição. 1 :000$000, em Coqueiros. UfüHaHi'Flili i� na pwva dos nulos.
•

A todos bypotécam sua impeH.'civel gratidã'J e con' I N dl/Do ..

'

'.' �f .', .. �

;I�
Apelação crime no. 5.345 d ,.�,.,.,=_,,-.,..-,�_.----�=.=�

vidam para a missa queem suffrag\o á alma da s,lUdosa 0'n ? 'Re��'19��' I '.

aCtg�s:t�� t.l1 11<10 do Sul. élpdante aJu.liça

el' �,."""'."i"';""'ff"�, a�c� I
mórta será resada na CathedraJ, no dia 21 do corrente

ala ",,0- - ,:kJ

pi; apebd; Jens }�eif. Relil�or o sr
U(,;il, ij � \

,v, . v

I'
ás 7 112 horas.

'

De Taurl'no Honol'l'o de SOUzo, d css�a qtl.IC d
p�)rdeLl

I' de,
..
SE,VEIRA NUNES.

'. f� :te:nf� �to p.'·�O· lII!!I
. , ",

ij uma CrJITCI1.C
.

e ouro �
�
.,

._ • .A • <

I"ara a (xplorac"o do co . {,!'o J. "
'

.
rOI dado provlmt'nto a il!)',j·.. U fi·

Ir . ",'A,. "m L. J. ... � com uma mcdalh1l1hade .

- :' :,;' .

1 �.: I

p' u�"�r e ��º,R'·r ..
larmaCla com o capital d" ro

I I'T ç: A
.

1 i
� ).ao para que o reu s 'Ja �ubmC'l:- I a li t, 1.\� li �

.
.

' .

.

- � .. ". 'I. o. - parcelc a, cn Te ': d _. 1 •

.

•

d,;P�
I

[JI!IV'"'"
...�:OOO$OOO em Bigllas"Ú .,

j" d U 1 � o a novo Ju!gamento, Vlstv ane- r-{iO'�'� ti- .ct � *:'�n .,
�Ijm'

.

" .• . ;lo rua "ernan o l'I1âCJlâ-

�"I'
."

_ I
..... . a t::q. � � � fA '"

l!Ikz; " I gatlva do C,lrne rao se coadunar I
��

{,l:; e a Praça 15 de No-
C'" 'I ." . d'" o

. t'� r!"a'�����;rla .

b d
.

Oul ... p!ova o� aUlO. Q �_,- �� !'{;;U! fi '

;\1'!�?"'f.1Nn � w.:;:;""_,� :11'2:'" •

vem ro, pe e a quem I P I - ,', 5325 r:l
...... �-

'I' c. ilk.... li! ti!.v� ll!!,7""iD (,.,.."",,. ';"'_"" B h f; ',.., � > o •

l.pe açao Cdme ne.. f;

.' uma 1;1aquma �le e.�cré- �
ac ou � ,'�:,.t,,�, �,e L� .'. CanoinLas, apelante o dr. Juiz de (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

AV II � O ver a rW1 �nlta Gal':

I
tregar n,_sta '.._d(.,ça,o, Scd

I� D' l I d S b'- C
I ii!ii;;';I) } U L. < I'

d 'f'
. r HeI (I e ape a o ;� asila0 o ,a- n,,'!tl 'W ..

' 'il�

baidi 11 33 . O gratllcado na lTllI)or- �:
l' t R d' R I

ii ... ,;" 8 r..��9]� n. 11;1

< • " •

t· d
llX () "-o ngues. !,CC ator o �r (Y'dT

. .

)
Comunico a todos os jl1teressa,d�)s que se acham; ��lI'Jf!i7

...

:""�
..

,,,�_�..:"'.,.. ancl� c()rre�pon ente ao I. des. URBANO SALES.
'

'\
I:' ilClO propn()

abertas, para ambos os sexos, as matflculas da 3a. 4a.' íl Cha das8Plar.tas II. """"

...""""".:���.�:.����:.:.·.L,....."ru'1.t""'� A Côrte �landou submeter o I Capital 136:700$000
e 5a. senes deste Curso.

, . _ �I (Chá da SaJde ,� �UV Y�i:: ����� Co, wJ';:'--'[_3E apelado ao tnbu'lal popular,' em f\cserva 56:424$498
Os

..aluno,s da
C>��. e .�a. senes� de�erao abresentar �

) � V!!J Ui11�� venda ll,? d:strito dr::: v:gta �o d:sposto. no. artigo 3 das j
á S:cretalla, aleI? d __ t equel ,mr::nto, e at._stado de pro-, � EXPE!�lr/1ENTE E

� ".1oao Pc:;soa", á rua díSp0Sl.�ÕeS traDSlt'lflas da lei esta-' RECEBE DEPOSITOS

moçao a estas serles. ! � COMPARE COM OS �: Spi\'ach. I dual DO. 60, de IOde janeiro. Pi16AHDO 05

.

Os alu.nos da 3a,. série apresentarão ju1to CCln o I� C'JI\"il A T-<E I� I '; ratar com o sr. Leandro Apehção críme no. 5.346 de I'
deVido requer�m�:,t) de; I�scrição a Certidão de n,:scirnen-I �... .' ."

/1, ."'

A.i S. .

.. �.' 1(' .(lél yuva, comel"ciante no Ai'aran�u6, apdilnte MJ.noel

lU-I
SEGUn..J'TES JU;�OS:

to, pro�ando.l l�j :ld: m!ntma d.e 1.1" anos: 3 rr.��e? ';:�'"'l"""'". W�"''''''l'.,a!;� .Jaco nos Limões. lio da SIlva e apelada a Justiç�. I ele Limitada 5'[. ala.
F ara matncul....s e demaiS 111rormaço�s dmgll'-se ;?m.·!.1'�@�==-----------�-----"----$�i�'1é·�iI�

Rel,ltor o sr. d:::,. URBANQ 'I ele. Aviso Previo6'(. ala.
á Secretaria: t!�

--- �� �"," ':!:"�.,.
"-'AI E' cc 'p F

,,""

(�
t',l�il ,) J .;:). I razo ixo g·l. ala.

Rua Felipe Schmidt nO.2--fone: 1942. �
.. ··_,·.tIl tl.·.• f'eO". �7\"""f'�· ;<·<,r;,rq,ilfo� ruI ,�,;lI�... n·'·

. i'�."
.I!�:� F-' d' d .', t I

""'.,.",�,�] ",__ , r:t.. ,I �"",'" LI. a o D, l0VJmen o a ape a- .,_._",.,..._..���....._... ,�

SECRETA'RIA ��
A ���,(j 1t1i�1 ; � M �.� � ,ti:; i ção, para absclvc( o r>pelante.

--"-- -�

� .....� �e;!';t\ I�:_""':'.•'�._,••.
_
• ...J.!. fi�.'�, �. Agravo no. 821. de Porto U-, Dr. Pedro de Moura :!=eno

Silva Carneiro da Cunha I
§UiI
�g �W ':!�. ,..;'!' Dí l:l Il'!�

Gl'
mão, agravar.te 1\ lIguei Farâh e" "Advog ado

I agr.wados Migael JOão & Filho, I h_ua 1 YdJall0 n. I (sobrado)

1��"""��������t=�-��-,,!,,-�-�!I�"'�-�-�1'1I Especialidades ern: APEm:. JVOS E Relator o sr. des. l\lEDEIROS

F
'

til �
�-"""'._.""'._ SALGADOS FILHO.

a rm ticeu iico I Ir:'"
A Côzte não tomo:.:; ccnheci- prova dos autos.

I
ii"ornece COMIDA A DO.MICIUO A PRE- mento do agravo. Agravo no. 833, (L ltajaí,

,'I �Ç03 ,MODICCS. Agravo no. S23 �e Tubal'ão ! agravante Bauer & Cia. e agra-

,� Cozinha ::;!'� I agr.avante o Estado de �a!:t� Ca- ��(!o Leoprldo José da Siha.
'-.../& �_.._Sl)BRE A Dli,rçlío DC' PROPHIETARIO �dY ,arma e cgravado An�on:o lomaz 1';tl1tor o �r. des. ALFREDO

� I >.� :?�J I da Sih'a. Relator o sr. des. Tf-zOMPCVv'SKY.

I;!: RUA FELIPE SCH:v11DT N. 1 ��' SiLVEIRA NUNES. Confi:mada a sentença agm"a-

3 � I � FLORIANJf!OLIS. .

G: Foi confirmada a sentença a- da ne!os seus J'uridicos funda"'n"'n�
�i;;- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii -.i.iiiiiil� , '�GG� -----

�••� gravada, que está conforme com a tos.
[- " "

----------------------------------�-----------

AL,V
A
um navio brasileiro!

CURSO CATARINENSE
MADUREZA

,

·iI
fi
'iii

com diploma registrado no D. N. S. Publica e .ta Direto
ira de Higiene deste Eskdo, aceüa responsabilidade técni
c.8'. de falmacia ou de especialicades farmaceuticas.

Caltas para Farmaceulico, na Redação"deste Diari(.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



vence

rolloo
�

são e presti�jia do que ��; três fa(nçÕeSi
gragadas SDb a gegc�nda União

I·.
/

I ----� .;:"

05 oposições republicanas
Os "ca��"saiS verde!::;" trillnfando, até agora,
em seie il1unicipüos, demD�'1stram mais coa

demucrat�cas oposicmüHllislas,
Republica�1aa

.

._ ., ·r_�

Tudo

CDU-

-------��-------

Festeja hoje a sua data natali
ca a menina Maria José Pereira,
filhinha do sr. Pedro de Alcan-
tara Pereira, agente fiscal Co imo U QUEposto de consumo.

" . I
I LONDRES, 12 - Um re- LO�DÍ(ES, 12 - Segundo r parecesse menos conciliadora dJfn zern AH05d t-1U2E: 2' _! presectaute da embaixada do I a Pies,; Association, os circules I que seria na realid id e. A fraseo sr. Arman ° Camisão, AO PRESIDENTE DA «UNIAO DE COMERC,IC?, I HC"icn {oi, pela manhã ao Foreign I ale nães d.! L,)!l,.]rôs ch rrn i m a 'I em �ues.tã() era, e_videntemente, 0,escriturario da Dele:-;acia Fiscal; lNDU�TRIA E �AVOURA» ,o sr. Paulo da Roch a Chuei Olice, alim de chamar a aten- atenção rara o fdo de que um seguinte: «o governo alemão too sr. professor H::frilío Mar"

r� DIretor Reg�on.al do _I1�S�ltLltO de �posentadorla e Pcn- ção dos dirigentes inglêses pa- êrro de tradução ou interpreta- poderá participar das delibera-garida; soes dos comer�lanos, dlrJ�1U a seguinte. carta: ra a interpretação dada ontem I ção da palavra alsblad no texto ções do Conselho se tiver a cer-a ama. sra, d. Francísca T., Snr. Pre�ldente: Enviado 'pela Cal?,a Local do Ins- á noite ti palavra alemã alsb!ad da resposta do Re:ch ao Conse- teu de que as potencias estãoda Silva; tl�utOrness� Capital, tern�s so� vistas o numero V do, or-:
lia, traduçõe,s da re�pos.ta do Ilho da Sociedade .das Naçõ�s dispostas � entrar ;medi�tament�a exma. sra. d Celecina Mar-

ga?t ,-,OrVL,ReI01, INDU��TRI� E LAVOUR� qu.e .

ai se chanceller HItl�r ,ao convite do fez com que a refenda respostill em negociações a respeito das
ques Schwidt, esposa do sr. Eu- ed�.a ,e em � qual deparamos com o artigo m�lt�lado Conselho da S0cledade da� Na- • r propostas alemãs». Ora, a pala-ripedes Güdofredo Schmidt, fun .. Nao e com vtnngre que se apanham n103C:J.'), de aurona do çõ es. F�o II ti ca & a!sb!ad tanto pode ser traduzi-rionario postal; sr. Mario !...,l1Z, .secretario dessa esforçad� Assoc.iação. As A traducão ino-,I�sl e franâsa P I· t· da por «imediatamente» como pora exrna. sra. d. U.ania Gentil d dI' d t" O I iCOSpessoas, :s.a}lsa as que o" essem, razoes .ar:am! cer_a-' estil.belec;dc1 pelo secretariado da «assim que fer po;s:vel»,' �e a iri-Ba�tos. professora normalista; mente, a �crlliade ?�S con�eltos com q�e o articulisas ln- Sociedade das Nações dava terpretação fosse esta última, oo menino Sidnei, filho do sr. veste conlra a admlnlstração deste Instituto, sem levar em á palavra o sentido dt! «imedia- RETAGUARDA U'NIC.e, teor da nota solrería sensivel al-Clito Dias; d d t <. 1. • 1 Ior em e con a o nOlaVCI emp�l1iIJ com que venl e e tamente> . A fi nbaixada alemã

, . teração. E' provavel que se Prai-a menina Nelza, f;Jha do sr. nrccurando pOA r em execução o largo programa que tem em' h-
. Aconselharms aos díriaentes da I

e

')' ., id•
\.'\" 1 L-..j

prectsou esta man a Junto ao r , ,,"', � cure a 'tirar Impo o senti, o exatoPedro Garcia, Ínspetor de Fa<:en- -

t
A - r '

, hecid • Frente-únlca de Iaraguá, orgaIl1zacao' ..

�!s a e qU,e, como se ve, r:ao e St�Ller con eci _o pe.o au- Foreigl1 Oilice que a palavra d'!· política derrotada no último pleito I da palavra.da; LOr do artig;o em referencía. A. estulta preten�a? de que via ser traduzida por «o mais não só pelo Integralismo como tam- _

a senhorinha Silvia Ferreira. deva o InstItut? conceder. pr Jdlga�ente, beneh�íOs e vau- cêdo possive]>, ou, em inglês in bem pelo candidato avuls� los! Bauer.,A A I e�""Y"1 a n ha
5EI--lTE HOVA tagens a associados seus, prescmdind.: de quaisquer for- due course a mudar a sua denominação para �.. r

Elisa Landi é o nome de uma malidades refer,�ntes á apresea!ação de pmvas e docu-' Retag,uarda U'nica. Fica mais reagi ra
mteressant>" menina que vem enri- r�el1to� legais ,que habiiitem o interessado á sua .obten-, Mod i fIcad a a

expressiVO... BERLlM� 16 - Erich Wa;-
guecer o lar do sr. Darci Garcia I ça.')t! naSo CO�1s,tltue, dab30[�ttamd�nte, targtu:nento. loglco fde nata AIe rn ã' : DESCU LPAS DE MA'U Pf\- tfer, redzat0.r fmélnceiro do «Frank�
e de sua exma. esposa d. Cor- cn lca. erv:ra quan O mUI o, e pre ex os puens para 0- _.

I GADOR urter '.!Itung)}, prevê que a

dolina da S]va Garcia. Il11entar diatrjb�s que em nada podem atülgir a cônceitua- LONDRES, 12 - Segundo ,AI!manha íerudirá todos os de-
ção do InstltJt,) perante quantos sab::m aquilatar o verei? -

informaçÕi!3 colhi(hs em circulos 0.5 político, democufCJs joinv{!e�-! bitos estrangêiro,; n;> caso em querHEp6�md UtNSd T b' _ deiro absurdo que tais pretençõ:;s representam. Refere-se autorziado; a Ahlllnha modi- ses congrl::gados em Costas-U m-I a Liga das Nações ré'corra ásroce en e e u ara0 está
t' 1" f"t d d' .,' d t d �p '_ ' ". �. • C3.S fo;a:n v�rgonhasam�tlte duro-/ __ -

O' "., .

C I' R
. O ar leu Isra ao a o e OIS as )OCia os que en O:'v In f·cou a- 5115 C 'lg�ll"'jas antenores t d 1 'd d .

t l' t s"n.l'0�� contra a !TL,m'l.tntre nos, o Jovem e 1 egls, l'd d t b lh
-

·f' , '. d t' 1 d �

". \',.' � a os pe a moc! a e til egra IS a. q!íe
I1cademico de direito. va I a o no .ra a o, n�o 0��11_l alll a COI1 emp.a o:', com a pelas qll,:âs d<!clarou que só man- como marinheiros de primeira '1ia5em' • ",-ap0sent�doQna a que tem direIto. Esq.ueceu-se porÇ�, la-, ('!iria seus representantes ao Con- :7ch�aram ...nav�.��ção marítima. a03, L?NDRE�,. 17 - Diz-se.

Pelo oníbu5 da Auto Viação men�avelm\"nte, de reportar-se. aos. en o�, fa!has e. ate au- selho da Liga no c.a30 em gue al�{ra1te,) pO.H1Cos.
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em c r :ulo.s. aut,onzadol que a In-
Catarinenoe chegaram do norte: 3enCla de documentos que deViam instruir tais pedIdos, as- as po�encias estivess�m prop:!nsas �I �[!rg:m,,, agort,/s ,elaslvas�" Tod�s glaterra re]eltara a segunda con-
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a negociar Im(!� latamente as suas que nao estava.m tratando de política
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pf:S Eufasia Lopes Campos e Teo .. vontade dap,reçao d ...s.e D.�palÍam�nt0 em dar acol�,m�n- propostas. para eximirem-se de qüaisquer cUI-1
para tO!1lU put! nos trabalho;>

dolO Pereira Filho. to aos pedidos que, pelas Irregulandades, que contmham, Recl)m�ndil'se, ago(a, que as pabilídade. do Conselho da Liga das Na-
não mereciam :,er siquer proto:ol::tdos. Caso identico é ter negociações sejarn levadls a efei- u senador Á!tur Costa estava co' ções. Acredita-se qUê! e3.ia dr.ci�
alguem, em deposito, num Banco, determinada importancia 1hendo dados sobre a erva-mlte e a I são serà anunciada na s':!Ssão se-

t d d
.

. t' I d' t 'bL 'Ih t
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creta quo! rea:lsara aman1ã o on-.

G en en er-se com o 1�jZ e IreI o so relap!s, endereçado. ao erente ..

:. _, A rea 9ã o d Si assunto juddko, o dr. Ulisses Costa selho.
Ha formal!dades essenCiaiS que nao podem ser su·
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enfermor.t (premeditadam�nte). Soub:-;e ontem que a BJgi�

primidas sem que se comprometa vitalmente o exilEi de De todas as desculpas a ml1s in· Ci pretenck tambem rejeitar a se�
uma organisaç1:o. Restringir nã0 é suprimir. Bem por isso, LONDRES, 17 _ O teor

tuessante é a da sr., Carlos �om3? gunda condição proposta pelo prc-
as instruções baixadas pela Administração Central deste da resposta do R�lch ao c'Juvi- Al�ga s. s •• que �te lim dJa ap�s sid:onte AdolE Hitler relativa:nen-
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o pleito as perspectiva; eram de VI-

f d nns ltUtO, S3.0 e moL. e a slmp Itlcar o l'!1a1s po�slve. o a!1- t.e da Sociedade d:ls Nlções ca:.t- Lor1a. mas depois que abriram as
te á con erencia a r'enania.

damento dos processos de aposentadona por ll1vahdez e
sou I!g'!ira re,-1,firmaçã') da ten- urms foi um �esastre.

de concessão de pensão a herdeiros.Si o autor do artigo -

d�llcia do Stock Exchange. O Contava ha dias o deNtado C uIos
Não é com vinagre qae se apanham moscas tem ainda
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Gomes que o seu setor. na c dade.
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3tualment� adota�o p.ela A�minístraçã? �entral .do Institu-, si�nadas na comunicação de Ber aA�a1ho� �!�.da róda:
'.to, prestarIa serviço oe asslIIalada val!a a laborJosa clas- limo 0s valores industriais f!sti- --Qual é o teu se:or ? A. Emp!eza Cli e i< ,;,;x, a

se � qL\e pertence si se p�rmitisse da� .?, des�e l,?go, à luz, I veram sustentados, os das em- --E: aqu�le que não tem, tetlÍOs./ �arttr d,: ontem, dt:u inic�oenvIando-o como sugestao á Admll1lstraçao Central do I. t I '�_
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'- .' • I pre"as me a urgLc1s maIs Hmes

capitalistas. 17 horas afim r1 Cl :Instituto, que nao se recusarIa, por certo,dlspsl1sar-lhe aCO-1 e os fundos do Estado menos bem M '" d' '1 .

" de aten ....d ao
Ih'd t' 1 ,t" d

.

t O
I

•
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I a :ompa lve com ? s.�t1. exa o grau e mE.'rec�men_o.. dIspostos. Ora. só podemos concluir que o .
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I p?,slçoesque nao n,)s parece a�mbslveI, entretanto, nos dIas tlepl- seu setor seja no Grupo Escolar C01- do �U1zado de Meno,es da
dantes que correm, é a pratica reprovavel da rotina anti -

_
,sdhdro Mafra. e os eleitores que o Capital.

ga, inspirada sempre num pessimismo doentio, cujo escôpo Nomeaçao comtitue sejam os e!:colares...
.........,

único é impedir, pela critica demolidora e rotrogada, o
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'·�������������,la:ranço glor!oso d�s arrojadas e pobres i_!1iclativa.s. E�tas I
Em recente portaria foi no- Para a beleza e saude de seus dentes, use sempre

sao as cor.slderaçoes que nos ocorre opor aos conceltos meado para exercei' as

fun-I Pasta S li L B I O L Iemitidos pelo ilustre Secretario dessa Associação, pedindo çõ�s de Oficial de Gabinete
,

\
a Va. E�cia: se digne de m.a�dar inseril-�s nas colunas d? do Sec.retario de Estado d�s (Formula do DR. BACHMANN)
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mesmo or.gao que deu p11bhcl:is.de ao artigo a que nos Vl� N:gO:lOS da Faze�d� e .Agn- A' venda em todas as farmacias e casas l�mos refenndo.
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Nossa Vida

Aniversaria-se hoje, o jovem
estudante Emanuel José Pereira,
fi ho do sr. Pedro de Alcantara
lereira, agente fiscal do imposto de
consumo.

OUTROS PARTEm

Viajou para Trajai, via terres

tre, o sr. Rogerio Pereir':l, do
comer<"o desta praça.

Para o norte seguiram hoje:
Dacio Mag-ilhães, A. C3.rb� Kes
toee, Maria de: Lourdes Silva, 0:;
mar Romão Silva, Ekuterio M)
rais, Paulo. Lincihberg, Cécilia
Nunes e Filho, I-Ielmuth Keller
e Maria Soares.

mi5SA

Na Igreja de São Flancisco,
segunda-feira, dia 23, ás 7 horas,
será uficiada a missa de 5etimo
dia em sufragio a alma de AnCl.
cleto Ribeiro.
-Será celebrada sabado proxi
mo, ás 7 310 horas, na Catedral
Metropolitana, uma missa em su

fragio da alma dá inditosa jovem
Maria da Conceição Moreira,
Hlha do sr. Acacio Moreira, re

centement.e falecida na � :apital
da Republica.
--Na Capela do Asilo de Or
í>l.os será rezada, sexta-feira, ás
7 horas. dia 20. míssa peia alma
�e João de Souza Lopes.
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CAR'-fAZES
DO DIA

horas, A nova aurora.

CINE REX, ás 5 e 7,30 ho
ras, O ultimo ena do general
Yen.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras: A chave.

ver-se

Alemanha reagirá
das sanções

dianteCINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, Musica no ar.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
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repudio de iodos as

estrangeiros
debitas
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