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A VOZ CO POVO Sern qualsque, ligações politicas.

A junta Apuradora de Itajaí concluiu, ante-ontem,
a apuração das eleições de Nova Trento, C0111 o seguinte
resultado:

Prefeito: Liberal-331; Tudo por Nova Trento-

• Redator-secretario OSLYM COSTA

1936 ' I NUMEHO 468 A Junta Apuradora de Laguna concluiu, ontem, a

apuração das eleições do município de Araranguá, com o
.

seguiu te resultado:
Prefeito. Liberal-I.566; Integralismo-l.027.
Vereadores: Liberal-c- l.?42; Jntegralismo-776.
Esta, assim, eleito prefeito o candidato liberal sr.

Caetano Francisco Lumertz.

Ar�o III Florianópolis, Sexta-feira 20 de Março de

, A, �UE�A Desastre
itálo ..etiope ..__•

Fett e

emoção
� �� Foi removida a professora Te-

lJ?OO l;�e I fOS reza,B_ze;ra de Ataíde, da ;sco-iii!

I
la rmxta ue Ponte de Mao..!, no

����������� r-iuncipio da Palhoça, para o

�a tarde. de ontem, e� Co- 'I trs em tratamento, �oi submetido CíUpO E�col�r «Prof. Venceslau
queiros, verificou-se na usina de

I
a operaçã-s, sendo-lhe amputad= Bueno», da cidade da Palhoça.

assucar e alcool da importante fir- a perna.
ma Fett & Cia., desta praça,�ra-I Ainda não se fez possivel ati-
ve desastre em que foram feridos nar com as verdadeiras razões que V i a j a p ® I o
três dos seus operarios, sendo que deram origem ao lastimavcl d' sas-

d I "f"'Ill;pner" @
um e es gravemente e os outros tre." � Iii r _

com leves contusões. I �
Emílio J. da Silva, argentino, Sen�'Dra Ue 1

mecanico da Usina Fett soldava.
'" •• ,. 'Iullo Vargasa oxiegnio um tambor de alcool, I r o II tica &

N Ovasio, quando? mesmo, repentina- Po II· talCO .... i Com destino aos Estados
.

mente explodiu com grande es- ::;, Unidos, onde vai encontrar-

tampido,jog:mdo.o infeliz .opermi� se com sua filha a genti'Is- _

-----------

a .gr�nde distancia que, ainda, fOI O PRESTIGIO DOQUIDO'CA sima senhorita Alzira Vargas,
atingidos por um pedaço do tarn- era em Washington na com- ��

Ih f I h' I Ha chefes políticos que se apre- "",'Iii
bor que e es ace ou arme -

sentam com prestigio enquanto os panhia da familia do c.nbaí
mente uma das pernas. cabos elettoraís o acompanham. ser- xador Osvaldo Aranha, via ..

Os outros dois .operarios 0a- vindo-lhes com extrema de�icaç,ão. ja pelo Clipper da Panair,
noel Jorge e lnacio Schalmaier, 0'-'1 o caso de Cachoeira e uma desta semana, a cxn.a. sra. RIO, 20 _ Dê Minas íe-I Amda dLante da insistencia Co
atingido pela desastrosa ocorren-l prova e�u?erante. , , D. Darcí Sarmanho Varzas '

I S d I.

h ' .

I I O Quídóca, considerado ate agora . r-,
I:> ,greSS'lram, a e

.

a capital, os srs. reporter, . S. ec arou.
era, ac avam-s� proxlm? ,ao oca

Q invicto cheíete politico. foi der- digna esposa do Dr. Getulio Daniel de Carvalho, Djalma PI' I --Nã0 somos contraries a um

quan.do se realIzou, o SI�Istro,sen- rotado no último pleito. porque o sr. Vargas, presidente da Repu- nheiro Chagas e Artur :Be!mw I acôrdo qu:: seja lieto p::tfa bem
do Jogados com violencia contra I Vfrgolmo, da �onta, das Canas, �ão blica. A ilustre viajante se des Fllho que vêm de tomar par-I de l''vtflilS e do Brasil. M 'l.S [Iro
uma pare�e, pou�� sofrendo. quiz mais servrr de 10q{let� n�s ma2s faz acompanhar de seu filho te na reunião pr zparatoria da toler srnos cambalachos, visandoConduzido Emlho para o H05' e tratou de provar que prestígo .nao Getulio e da sra Simões I 0- COn)I'S',a�o EXf_C.llt·l-va do [:Iarll'(I" A

.

C' se consegüz, nos cafés da capital, . �

_

" .J pessoas.pita] de ....aridade, onde se encon-
e sim em contacto consecutivo com peso Republicano Mineiro, realisada O sr. Daniel de Carvalho tam-
O povo, auscultando-lhe os anseios e Viajando num,a das unida- em Viçosa, na residencia do sr. bem disse iv.'10rar qualquer acôi-

O ACORDO procurando-lhe
�

ser útil, eu; todos osl des da frota aerea da Pan I Artur Bernardes e sob a presi- do. O P. R. M. vem tratando
momentos e nao só nas epocas de Arnerican A' d

.

d h f
'

I I I..

O CERCADOS .. 1 't
- irways, a sra. encia esse cr e e perrepista, ou- apenas (O proximo p e.to munici-

M I N E I R· .
. I � el��i:n, !ngres�and? nas HIeira;' D�rcí ,

Var.s;�s ,�az rernem�r�r de foram trá�ados a.l.suntos r.el.ati- paI.
,

. de . agua e sem te- Iiberais, o sr, V1rgolmo demonstrou a _ntrGdu�ao do trafego dessa vos ao proxnno pleito municipal Pensa aSSIlTI egualmcnte, o Sí.

RIO, IS-Estamos segura- rêrrl O que beber! que os eleitores da Ponta das Canas, cOmpanhIa dos glgante:5COS, no E:.tado, Bc'nardes Filho.
mente informados de que o o,acompanh�m em qualquer emergen- velozes e confortaveis cllp- Interpelado, pcLs representan'j Entretanto aDesar dAS declacões

'l't'
..

BlNGIIAMTON E t � d C!;L e que nao querem saber cli: "caD- r' "., ,'d1.
I

. '!.acôrdo . na po I Ica mmelra , s a{tO, e
" Q 'd'

tJe1 S, cUJa primeIra um aüe, tes da Imprcsa, na gare de Ba· dos proces�os da oposIção mInel-

está sendo negociado em tôr· Nova York, 19-As inunda- ver.sa com o U1' óca...
O Brazilian Clipper, teve por rà') de Mi:!l..lá. o sr. Djalma Pi- ri! os fátos vêm demonstrando

no da situação dos 'ri1unicipi- ções deixaram a cidade_sem madrinh<l a i1ustre da,ma:.. nheirl) CL�gas .. Essé', que igno- q�e li :Im tmbalho tendente a api::-
OS, sobretudo co.m (I de Bar- ag�a potavel, na manha de Poucos meses ,apos esse rava a ('x�st.enCla de gualqu:'T ziguar a politit:a local.
bace�a, of!de eXIste uma ye� hOJe.

. A mais mo- g.rande e ex�resslvo aconte' a,:ôrdo ou se estava o !1lf:smo sen- Ainda hojé seglJ'rá [Iara Ma-
lha dIsputa en�re os srs. BIa� Quando as ag�as do rt� c�mento, a; Ilt1stre se:l�ora I

do pr,eparado r.n:rê o()

partidoos n.hua:l�ú o de_putacl,o .federa! elg _

Fortes e um fIlho do sr. An Susquehan�a subIram a pon rierDa km oportunidade de utll.zar- de Mmas, sIsta sr. EUrICO Rlbelfo, que, não
tania Ca�19s. A

to .de co�nrem as margen�, se de uma dessas possantes Na reunião de VIçosa, tinha sendo filiado a qualquer parti-ResolVIdos ess�s casos mu- a CIdade mund�da e ? seryl- �erl)llaveg, comprovando pra- se tratado apenas das proximas do, leva ao que apura!110S, a

nicipais, será facII um, �cô�- ço de a�asteclme�to Imedia- RIO, 18- Está anunciado tlcamente O valor. que repr�" eleições municipais. incumbencia de harmonüar a SI-

do nas b3:ses em que fOl fel· tamente JOterr�mpIdo:. ,para breve, o desaparecimento da sentam para o l,ntercamblO Concluiu o politico mineiro. tuação polItica locaL.
to O do RiO Grande do Sul. Até a manha de hOJ�, o nu- velha estação Pedro II da Estra- entre o nosso paIs e as

de-I -Essa questão de acôrJo na

Os meios mineiros nesta mero de mortes ocasionadas da de Ferro Central do Brasil, a mais nações do continente, politica está entregue é Freclte
- ---

capital nutrem espera�ças de pelas inu_ndações da zona

y�s-lqUal
;;érá substituidé\ p�la. maí� ê,sscs belos hiate� a�reos, ul- Unica do Rio Grande do Sul. Pa Iac iO Hate I

que os resultados sejam os 1e do pais eleva· se a cerca muderna estação ferrovlana d& Uma palavra da tecmca aero· Nós não c5tamos congitando dis O MELHOH DA PRAÇAmais favoraveis. . de 75. P,merica do Sul. nautica moderna. to DE JOINVILE

COMUNICADO N.159 DO
R. MINlSTERIO DA IM

PRENSAITA
LIANA

('Java Trento

ROMA, 19- o Marechal
Badoglio telegrafa que nada

de especial tem a assinalar
no [ront da Somalia e da Eri
tréa.
Um nosso aparelho de

bombardeio, na frente eri

tréa, foi alvejado pela arti
lharía antl-aerea Orlikon, mar
ca suissa, e chegou a voltar
as nossas linhas, não obstan
te que todos 08 homens da

tripulaçãóvrnenos U11l, fossem
feridos.

pacificação da politica
III ir

mln��nr��

234,
Vereadores: Liberal-'303; Tudo por

to-231.
Elegeu-se

co Vale.

Nova Trcn-

prefeito o candidato liberal sr. Francis-

CA T

Para combater
O comunismo

BELO HORIZONTE, 18-
Foi fundado o Comité "Tudo

Pela Defesa do Brasil, cujo pro·
grama preconiza o combate sem

treguas ao comunismo.

(;'"� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETAv-Ftcrianopolis, 20-3-1 Q36 }.
--------------�----------------------.-�

VENDE--Ba: CARTAZESuma venda no distrito de DO D IA
"João Pessõa", á rua

Spivach. CINE: IMPERIAL, iÍs 7,30
Tratar com o sr. Leandro horas, Era uma vez dois va�

da Silva, comerciante no lentes, com: Laurel e Hardy (o
Saco dos Limões. Magro e o Gordo).

CINE ROYAL, ás 7.30 ho-
l-

I ras, novamente na téla, fi nova

aurora, com Jean Parker e Ro
berto Young.

o CRIME DO LOUCO
PROCUR�NDO O CADAVEPl DA CRIANÇA
EM UM RIO DE BANGU' - .ASSASSINOU O

PROPRIO FILHO -Quem
achDu?policia local. para que 1\ fizesse

chegar á mãe.

Chovia. porém, sob um toldo,
tendo junto ao corpo a criança,
tranzida de frio, talvez de fome e

pavor, ele teve medo de ir á de
legacia. E, mesmo, talvez, seu

celebre pouco firme concorresse

para mudar de idéia.
Apezar da chuva, ele se poz a

andar. Helio chorava. Aquele
choro o impressionava e lhe cau

sava mal.
Seguiu pela estrada d J Retiro,

sem destino, sem saber o que fa
zer.

toldo. A atonia o dominava. Um
guarda da Policia Municipal o

interpelou.
Respondeu que viéca de Petro

polis e que procurava empre

go.
Foi levado á delegacia do 270

d:strito de onde, nada havia
contra êle Ioi mandado em palo

Regressou á Gavea. Ai foi prê
soo

PCQCJrava não�maí!' se lembrar
•

da cena da ponre de São JoãO.

chocou violentamente o louco.
Talvez tivesse o poder de tra

zer aos sentimentos da re alidade,
aquele pae que se tornáca crimi
noso pela sua insania,
O que ainda havia de humano

e concienta em Cílio, reagiu for
temente.

Ele compreendeu, com horror
a enormidade do seu crime.

Quiz reparar o mal. Quiz sal
var o filho. Pensou em atirar-se
no rio mergulhar, procurar o

pequeno Helio, trazelo á tona e

leva-lo de novo á sua, e mãe, de
pois desaparecer.

Mas, as aguas o intimidaram.
Foi covarde. Teve medo.

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras, em última exibição, o magis
tral trabalho de Kay Francis em

Espionagem.
CINE REX, ás 7,30 horas,

será focalizado o excelente film
historico, Os amores de duque

Ide Medici.

'REVISTA
Fllcal de Leglllação da
Fazenda

VENDE-SE u-na coleção
completa dos anos de 1930
a 1934, por preço de ocasião.

���������� Informaçõe,= nesta redação.

Cruzada Na ..

cional de
Educação
AVISO

MATRICULA
ESCOLAR

Pessoa que perdeu
uma corrente de ouro

com uma medalhinha de
N. S. Aparecida, entre
á rua Fernando Macha
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.
=,.-DOA' PROCURA

CORPO Dr. Pedro de Moura ;=erro
Advogado

em Ban- Rua Trdjano n, I (sobrado)
indicado

A caravana formada
gú seguiu para o local
por Celio.

Na ponte, êle renovou a nar

ração, descrevendo minuciosamente

SEM DESTINO
Ban�o de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

a cena.

Foram iniciadas as buscas. O
rio porém, está bastante cauda
solo, devido ás ultimas chu-

Isso, entretanto, mais o exas

perou, e o homem com alguns es

barros, des ..encilhou-se de Anto
nis, deixando-a caída, num canto,
chorando desesperadamente,

O pequeno Helio tambem cho
rava apavorado.

Mal ° louco saiu com a crian
ça, ela, ganhando novas forças,
saiu a correr, clamando por so

corro. Celio, porém já desapare
recera, Foi dada queixa á policia.

DETIDO

Ontem, na delegacia do 27
distrito, antes de seguir para a

delegacia, Celio renovou a narra

tiva feita, entrando em novos

detalhes.
E fez então, uma narrativa im-

ARREPENDIMENTO

pressionante. Papael
Chegado que foi a Baugú, era Aquele grito de pavor e ago-

sua intenção entregar a criança á nia do inocente, solto no espaço,
..

�

DOR? RESFRIADOS?

G)-U A R A I N-A
".

NAO O
,..

CORACAODEPRI,ME

I

1

.. '
"

'r ;;
--" '�;�.�' ;'i>.t;/..
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A GAZETA

A'Hm!�"s, Sut�Agentes a Re�ult:dcn::i de �VH!a:� em

r:D Brasil, ne UruSLlaí e nas pa'[r,dr�is praças es�r�n�e�t$i\s.

Caixa Postal, 43

�orna! Ag!;mi�s·NQCrn�spond6ntes
;��:·

..,��..�'::.�:·tIf)t.:·' ":r} orto Alegre - Dr. Ar+onic
Bottini i

Curitiba-- Petrarca CaUado
'Praça 15 de Novembro, 26---soLrado - Fone. 1,360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

A' ,"(' G 1 1
nuncrar [;0 JAVA JC>RNAL, slgmllca: rar.cet vendas e

ma iores lucros

NO ESTADO D( SANTA
CATARINA:

L\raranguá-Jaime Wendhauser
Anitap'JiiS--Aniba! Pa!õs
L\ngelina-�-Armando Schmidt
Bigua. ú--Ht:itol' Campos
Bluruei 'au- �Aartiniano Hilaric
Bom Ret\ro--Joó.quim Simões
Canoinhas--Pdro TOf:-es
Cruzelro -_o OFva!do Pereira
Curitib:mos-Enedino Rosa
Crer ci 11l1a - Dinorah Alve

Caminha
Itajaí-Evilá�io Heusi
Joinvile-Xavier Scher,k

I Lagcs=- Hosse.nah Neves
Laguna-Francisco Chagas fvÍi

chado
Mafra-Pompilio Claudio
N ova Trento-JOão José A rch
Orleans-Edgar Matos
Porto União- Hem inio Mil�
Rio do Sul-Aristídt!s Melo'
São José-José Costa Vaz ,

S, Francisco Guaracy Coerresc
São Joaquím-JOàO Palma
Tijucaso-03valdo amos

Tubarão-;JoaquimFeracc

6igenciarff: Ddel�n� dte Pit.em
bljca,� es, com séde em Sào Paulo;
é autor tzada e fiscalizada pelo Governo
Federai e possue a carta patente n, 11��

':J.;_.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA-FLORIANIJt""VL.IV

A Gazeta Indica:

&.��=-"==='::::c=.�

�
Accacio Mo.1

1
tem seu escrlp-

'tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

J. 70. - PhOJiP' t277.-

Icaixa Postal, 110,

"�"'SI:r.�.a:ctKZ

Dr. Fulvio Aducci
Advogaria]

l�l1a João Pinto,])1' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 '�ás
L17 horas

-

Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I-........,...... ::=m rSrZSPS" ...

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

Dr. Aderbal R.
da Silva
/vdvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.) IFones 1631 � 1290
� �mr.lliil: ..... -

Médicos

Dr.ArminioTavares
Espeolallsta em m�118tlas de
GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Porrncõo pela faculôa�1i! �e

me�lcina ela Universidade õo
Rio Cll! 1aneiro. Ex-Interno,
por concurso, õo Hospital Cle
I?rlllnto 50e orro IZ õc Assi!!!ten.
ele Publica õo Ri!! de 'lcnetro.
rom alguns anos �e pratica noa

serviços especializados no Pro
ressor 5an!!lon, no Rio �IZ 1a.
nelro-vnn Paliclinica de Botafo.
ga •• no Hospital de 5ão 1oão
Batieta ÔO [.ogôa li! no Hospital
'5affré··6uinle).
Chefe de clinica e cirur

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.

I
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone particular 1246
.=-

MAJESTIC H O T E Lt
�

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

\k" •

Proprietario MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente prédio de contru

ção moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma dó 30. andar, COIT. admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

Diarias a partir de1o$ooo
O MELHOI4 HOTEL, R. Trajano, 4
�ITIIFLORIANOPOLlS Santa Catarina.1'1fi
� z.: -t".'i �5

L •
-

••••••••�•••••••••

I Vai construir 'I I
I la_:
• Siga o nosso conselho: O

I MANDE FAZER UM PROjE'TO, CO\1 IIESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO-
I

CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUIORFS DE CONFIANÇA

Confie a execução de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS (EM IÓTIMl\S CONDIÇOES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO �

Preços modicas

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PEt� ���fR�IDi\DE:DO RIO

Rua Felipe Schmidt n. 2 •
1 O

•••••------------•••••••.

Deseja consertar o Comprando êsses cigarros os fumantes ainda pode-
seu rádio? Procure o

rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
sr. Bouzon, á rua Uruguai n. nos valores se 1 $000, 2$000, 5$000, 10$000,
39, que será plenamente sa- �iiiiiiiiiiiiiiiiiiii2_0_$O_0_0_,_5_0..$0_0_Ojiiiiiiiiiie_I_0_O_$0_0_0_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
tisfeito.

o-. Ricardo iI
Gottsrnann li
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
;iEspeclallsla em cirurgia II

geral �alta cirurgia, ginaecologia , (do· I
enças das senhoras) e partos,

I cirurgia do sistema nervoso e
" 1

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra·
jano N. 1 e. das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285
>.;."�tJ

RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Tvpographla, E5t�rl!otypla
li!ncadernarêlo, PClutação, Tra·
bnlhoe em Rito Reievo de.

����������������������� _e �
·

Oficina XAVIER

Acaba de saír do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do Eetado de
Santa Catarina

ii s #tA i;(�'��
Editada pela LIVRARIA CENTRAL de:' Alberto Entres
florianopolis • raixa Postal, 131 . Telefone. 1420 • 5. ratarina
� II.. ... EnClereço Tel��.!:.:':·Entres"
• 4'�'''_'''',Q '.� :::.:::::J
LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA

GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA
PORTATIL E COMPLETO

O � A�ICI. abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repartições, impostos etc.-Indicaçõe! uleis :

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preç::>s de passagens
das companhias íerroviarias, navegação maritima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e flllvial.-l\ledidas.
B. OS MUNICIPIOS.

Informações gerais:-Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-Indicações uteis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e lluviaes. Distancias quilometrica.

C. INDICADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS

TRIAS E PROFISÕES.
I A Capital-II Os Municipios na ordem alfabetica.

�III Anunciantes fóra do Estado.
D. INDICE DOS ANLNCIANTES.
O G·s do Estado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa uma simples compilação
de anuncios sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador !ieguro do co

mercio, das industrias e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente.

Dr. Miguel
BI::>abaid

Clínica Geral « Vias Urinarias

HemorrTwidas: - Tratamenlo
sem operação e sem dór

Resid.:· Praça Pereira e Oli,
veira, J4-Teleph. 1353

Com tilt,.·-R. joão Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

==D E==
AntonioXavier

, LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheVro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Companhia Brasilefra Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza Crlstina

AVENIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de ...Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

Preço' do Guia'- eam .• mapa'
-'- �- ��

'··�"���"-a$�'

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

eumem

...'.n", éÓ··J$M*"·· & 9 'ftf

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

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

1835 E
CARMEN

I PASCHOAL SIMONE S. A.
I Rhelngantz

LIVRARIA MODERNA
AZ DOS

WC Mi... ia

o
funaaaa rzm 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

ralxa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Chapéus
Procurem

NO SEU

Fornecedor

(Curso de especialização em

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

.. m .QI e i ;1 co ... ; •

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

r.)entistas

Luiz Freysleben
Cir urgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

-Moritz &Cia.-
Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAfRA, 56

Florianopolis

Fabrica
R. TIRADENTES, 43

Santa Catarina

Fabrica de Balas, Cara
melos Finos e de Mas
sas Alirnenticias DIVINA

Fone: 1.�88

: dft. 2. z

M A GA L. I .. MAGAliL I -M A G A L I

SÓ Magali - a me-Ih-.--r-m-.--n-t--.-i-g-.---O 1'l�lhor queijo �pOIO-saboroso
Fabricas de:

II
PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO �E BRAÇO Lebarbenchon & eia.DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO

..J DO NORTE
7

i
�
!

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

L A G U N AI

"

8

;;;�}:i���'íi;,
. �·�"�f;: :��{ .

( -s-
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D
meu que não me reconh-eceu na

oze anOS Se.q U S." quele disfarce de mendigo. Tiv
então que descobrir-me a ele
contei-lhe n meu calvario. [mpres'

trada pe los c i an ! �SF�:����;�:�0�u����3��
_. ' •

e ajudarem-me Sfm desíalecimento
O drama do coraçao lncansavel de um pai I:. descobrir minha filha.

e af c<'" I I d ..
A T

,.
I Aperar dos meus esforços, o

-. I na , aq ue a, que esapai ecera men I n a, inquerito ficou arquivado em pou-

volta aos braços paternos moça já feita co tem_po. P?r f�lt� de provas.

MADRID
Entao JureI ao JUlZ que enquan-

,março- Numa me- anos passados alterando os traços', to. t' I I
.

desta casinha em Valencia, e ho- de sua fisionomia, é a minha Te- -Juan, e azr.ra que diz do pas- � eu

vlVetSe.' aq�e e

NPape c:t?
je reintegrada na Iamilia de cujo resinha. E' necessario obter as pro-I sado?

o

na? dacubmu
ana

�oehlraf' 'lhun��
,el"

.

f" b d h 12 D
. . xei ê: uscar rnmr a ) a,)a pes-

seio ora arre ata a a anos vas que possam convencer aos ou- - epOls de doze anos de Ia- 1 ., .

d
d T

.

M U
.

soa mente, Ja por meio os meus
passa os, eresita oron recorda rros. m coração de pai nunca digas e desalentos é o que menos h

. , G d C' ',I. . .

d
. cor;;pan eiros cc. uar a IVi .

agora as vicrssitu es por que passou se engana. me mteresso hoje quando acabo E t
.

'd f I T d f' f' I id 1
'.
h f'lh r

I
a encon rei ...

_________ 1 e consi era-se e IZ. u o OI a ma consegui o c (e recuperar a mm a 'I a. u-

a jovem foi por fim restituida a do està gravado na minha rnemo- UMA TORPE. VING ',NÇA
CORAÇÃO DE PAI NÃO SE se�s pais, volv�ndo. ao la: onde i ria, mas não me traz mais emo-

ENGANA vem conhecer CinCO irrnãosinhos de: r;ão. -E o raptor?
cuja existencia da jamais soubera. -E você a procurou sempre? -Dele eu nunca tive duvida.

O carabineiro j'uan Moron -Jàmais descansei. A princi- Suspeitei sempre de B,�nito Teje�
Romero ao comparecer perante o DOZE ANOS MORf OS pio era uma obcessão; mais tarde, dor, e acusei-o desde o primeiro
juiz, afim de proceder- se o áto com os an-is veiu o desalento fui dia. Ele é de Valladolid, conter-
de identificação da jovem, foi fra - Doze anos vivera Teresita em

I
orretecendo e

..

«uisi me desenga- râneo de minha mulher. Chego]
co para o Magistrado: poder de um bando de ciganos, nei c:b d·,·scoL·, la, D_�1l3 teve pe- a Sanhicar onde residiamos no

,_ «Procurei-a bastante todo chefiados por um casal de velhos,' na ele rni:n. U;: ;':10 após o dcs:.\� ano de 1920, e como era ami

esse tempo, sr. JUIZ; mas, se não um dos quais "A Cégall) a quem II rarecimento, a: ,';1 ceu uma mcni- go de me';; cunhados. solteiros
me provarem plenamente que é a a menina [ôra dada pelo seu PlP- na abilndonJda numa esquina cld então, deram- lhe hospedagem em

raptada, não to.marei, conta dela. I t�r. Severamente. vigiada, a me-. �ancQ U��uj)o ��' R"rcclo'1a. Cor- nossa casa e eu lhe proporcionei
Tenho outros CinCO fIlhos e os nma cresceu na viela -errante do I fi para vê.a IGJCC ,_;;.llnente, mas trabalho em Utrera,

tempos vão mal. .. Não é que eu I bmdo, integrada nos seus costu- não era a minha.,; Bom pago me ueu! '\pev1r de
não desejasse encontrar a minha mes, sem i imais empreender a lu- Mais iar de, encontrou-se nas possuir uma caderneta da Caixa
tilha porém, depois dos desega- ga. ilhas CafJarias o cadaver de outra Economica, com boa quantia de

nos sofridos, de tantos anes pas- Simples acaso, e.n que Ioí de- menina que fôra atirado ao ma" deposito, fugiu Cc casa carregan

sados, jà nem tenho esperanças de tuada a prisão do casal dê velhos numa caixa, Até lá (ui tarnbern, e do as joias de nossa familia. Foi

que seja tia! » e rr.ais trez gatunos que integra-I ainda não era da. I prêso e, como �e achou parte do
A mocinha acha-se recolhida varn o bando, fez com que liA,

I
roubo em seu poder, teve de pas-

i! um convento por ordem do Cég�U revelasse o segredo e de-I PEREOPJNAÇÃO DE UM s?: um ano na prisão.
.

Quando
T[ibun�l de Proteção aos Meno- nunciasse o autor do rapto: um tal PAI fOI solto, a Guarda Cívil expul-
.e-. Aí, numa sala disposta de Benito Hernansasz Tejedor, sou-o da província.
maneira a a,ue se I pai a observas- E ' Era homem rancoroso e partiu

• EPOS uma pausa, como iJara
se sem ser por eh visto, Teresita RECORDAÇÕES DE JUAN avivar as cenas continuou: proferindo ameaças.
foi sub.r eticla a' prova. ROMERO _,1 h f'

. .. -"Lembrar-se-ão de Benito
" -ru" seno cr, li: coisas mcn-

-O coração n-'e diz que é I vei�! Vestida de fi 'ndigo, perc�or-
--o surdo!" disse quando os

ela-declarou Juan Romero. Não Juan Moron Romero e�t;i conte- ri toda a Anclaluziél, n,i�turanJo' gUlrdas o largaram na 'Jltima es-

o guil dizer antes, porque Dão tíss;mo per ser já, diz ele, pai pe- me entre as caravana� de giranos, �açào ... E corno viu-se êle vin"

desejava nem af;rmar nem negar. As Ia segunda vez de sua filha Tc- que-encontrava pelos c!Jminhos. gou-se cruelmente.
razões do instinto paterno somen- resita, Um dia descobri nurn carro de
te teem va�or para mim. Ví'a e Promoveu uma bôa festa para viajantes o mestre nacional Don
não duvido um minuto: apezar dos colt1emorar o grande acontecimen� Manoel Bcnitez de Caslro, amigo
•••,�••$- .0. -��!Hk�G���&i
• •

: Antes de se inscrever em I
� ��_ ,,:-,,(.1

G uma empreza de surleias, pett�� �l NOS SOTÃOS DO BAN-
e � CO Nacional de Moscou ell-

! 91Ullte pricleiro = �J cOi1Íra-se desde novembro de
'iMi' �J 19: 6 o tesouro em ouro que
! Ha quantos anos funciona a Sociedade? �,� constituia o fuudo de garan-
=- Quantos premias já pagou neste Estado? 'tia do papel moeda c1rcúlan�
� A quem foram entregues os premias? �� te na Rumania; este en�aixe
@ Onde residem os contemplados? � metálico (1.300.000.000 de
• A rua e o numero da casa? • francos, aproximadamente)

Onde se achlm os retratos dos felizarJos? I foi tirado do Banco Nacio-
Onde se aC1am os recibos dJS prem�os entcegLl�S? na! Rumer,o e tral1sportado
Oferece assistencia médica gratuit? ? sob custodia para Moscou
Distribue permios Extraordinarios ? quando os austro-germânicos
Quantos sorteios mensais? invadiram a Rumania .

Qual a contribuição? Os russos não querem de-
volver o tesouro eW.luanto
r.ão for solucionado satisfd
toriarnecte o assunto da rica
ex-provincia russa da Besa
nbia, hoje em poder da Ru�
mania.
Quão ar;'cpeadida devt� e�

tar a Rumania de seu exces
so de precaução, mandando

lo. seu rico tesouro para a RU3

"
Slall

I
..

I -_

Fcrrmidavel sorteio I j D��.NTRE AS MULHE-
a I RES mais admiraveis do
"fi6 �! muncio, sobresái miss Nigt-
! I Premie, no valor de Rs. 5:1'75$ f5!� hingale, a creadora da Cruz
�

'lo 30�
�J: V'2rmeiha Internacional. Sua

! P rem ios" " " " � � figura, enobrecida pur sacri-

I- lo 10$ .fi ficios permanentes, é o tran-

.

""""" �� sunto mais acabado da abne�
f� gação humana.

!." E muitas isenções �J De suas mãos brotaram a
w '-li ordem e a p'jedade a limoe-

lli
(�� .....'.1;,

..
'

'lP,1� I z�
e o consolo. Amou ao pró-

Angelo M. La POI�ta Bt Ciall �I�l"" Hab·I!'ltal' IIIIVOe.' In€}·c�18veIL.voe.' � Xlmo mais que a si propria

I �'.

� "i1 li "" � � e soube, unicamente com a
G sua presepça, levar á cabt-

FLORIANOPOLIS
I •• � , _

, @ ceira dcs moribundos o con-

Ij�������������������J' ••�••���-���_.•••--������-••Q.g•• tOrto cristão e a e�pe�fiç�

,!
�••rl�-!'

,.'
"

..
' ,--"'

A. CA2.tTA Floriatlopolis-20-3-1'l36

o pleito paulista
Os republicanos estão
sendo derrotados

S. PAULO, 18-0 sr. Armando de Sales Oliveira, falando
sôbre as eleições realizadas domingo, depois de acentuar o ambiente
de alto civismo em que se realizaram as mesmas. asseverou que os

perrespistas não farão nem dez por cento. Dos 250 municipios pau
lístas ficarão corn dezoito e talvez vinte. Acrescentou o assim
mesmo os municipios que tocar ao� perrepistas serão de pouca sig

Iicação economica e eleitoral.
,

' O total conhecido da apuração do pleito da capital pau
lista é o seguinte:

P.C., 4630; P.R., 3481; [ntegralismo, 475; Coligação ..
25 1 ; Socialismo, 125. Os resultados do interior dão maioria ao P.
C., com exeção de poucos municipios.

Chá das 8 Plantas
(Chá d� Saúde)

AROMATICO, DIURETICO E ESTIMULANTE
DAS FUNÇõES DO ESTOM/IOO, FíGADO,
INTESTINOS, RINS E DISSOLVENTE DO

ACIDO URICO

DISTRIBUIDORES PARA O ESTADO:

DROGARIA MODERNA de EDUARDO SANTOS

Praça 15 de Novembro, 23 Florianopolís

...a�-�----------------OG••
• •

I Café Restaurante::
• e

"São Pedro"

Especialidades em: APERr! IVOS E
SAI.GADOS

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
ÇOS MODICOS.

,
,

I Cozinha SOBRE A DIREÇÃO DC' PROPRIETARIO I
0, RUA FELIPE SCH:'v1IDT N. 1 0,e FLORIANOf'OLIS •
••••=======-=----=--=--=-=====·�o••

PREMIOS MENSAIS

UMA CASA PARA VOCÊ
COOPER�ÇAO _ ECONOMIA -- CAPITALIZAÇÃO

Novo plano proletario da

"Carteira Prei_sara do
Lar" .

Autorizada e legalizada pela 6ouêrno federal, de o�6rdo com

,
o De�. 24.503, àl! lc;J34 (rorto Patente n. g)

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último

. fabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganhn o oalor do coniraio

Mensal idades
uma casa de 5:000$080

10;000$000
20:000$000
25:000$OUO

11$000 para
22$000 »

44$000 ))

55$000 »

» » »

» »»

» »»

Quanào o:; prestamista� não sejam sorteados, a Capitalização
é compl�tllda pelo Fundo Coletivo, trimestralmente, depois de
efetuado o pagam..:l1to de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com i) dec;eto 24.503

POR ESTE PLAl\lO, O CAPITAL NUNCA PR.E-
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus deposites realízadüô, os quais, em casos de
desistencia, berão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Peta - Diretor presid ente

Rua do Rosario, 1 09-Rio de Janeiro-Tel�fone 23·0770

Inscrições com os correspondentes

EDIFíCIO LA PORTA

OE ABRIL,

CAPE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
A ntoniG Paschoal

iscelânea

A UNICA qu � poderá respon_per satisfatoriamente a todas

E�
exigenclas

"CREDITO MUTUO PREDU\L"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



efe n d e- e e a e u s a lí
A Alemanha reafírma ter sido o pacto franco sovletico que Inatou

o tratado de Locarno �1�E:�R�'O�ida GéI�•
Ca». Mario GomesLONDRES, 19 - Pela primeira vez depois de 16 de

outubro de 1935 a Alemanha faz-se representar no Conselho da
Socied.lde das Nações.

Foi especialmente instalado na sala do Conselho um apa
relho cinematogralico, que acentua o caráter espetacular de sessão.

A' s 10 horas e 30 minutos a estrada e-n sessão dos dele
gados suscita vivo movimento de curiosidade. O representante do
R-:ich, sr. Von Ribbentrop entra sozinho, logo seguido dos seus

dois peritos, e depois de reconhecer o seu legar na extrema direita
da mesa em fórmn de ferradura, sauda o sr. Flandin e os seus

colegas Irancêses, cujas mãos aperta.
Todos os delegados ocupam os seus logares,

declara aberta a sessão o sr. Ribbcntrop inicia o 'Seu

v':>z DO !DOVO

Realizando, dia 18 do cor

rente, mais Um sorteio, o

acreditado e conhecido club
de sorteios Credito Mutuo
Predial vem reafirmar, nova
mente, a sua comprovada ho
nestidade e preferencia.

O premio maior, em mer

cadorias, no valor de
5: 175$000 coube a caderne
ta ne, 10.437 pertencente a

ruo. 2. classe aberta campeonato do prestamista Oli via Nunes, re-Embora o desastre ícsee de remador.skifl 2.000 mts. sidente nesta Capital.bastante gravidade,o chauffer Ad 3. Juniors outo-rigger a 4,
Luz, providencialmente,

.

teve fe- 1.000 mts.
rimentos de pequena monta, sen- 4, Novíssimos iole a 4, 1.000
do conduzido do local, ontem mes- mts.
mo, á sua residencia ,nesta ci- 5. juniors iole a 4, 1.000 mts.
dade, 6. classe eberta outo-rigger a

O auto-caminhão ficou bastan 4, 2.000 mts.(Taça Samuf�l Gui-
te avariado. marães).

7' Principiantes canó i, 1.000
mts,

8.classe aberta iole a 2, 1.000
mts,

9.classe aberta ioy. a 4,1.000
mts, honra.

Foi ainda deliberado o seguin
te: inscrição de Clubes até 27 do
corrente; inscrição de remadores
DOVOS. 1.5 dias antes das regatas;
inlcriçlo de guarnições, 10 dias
antes das provas.
A regata terá lugar no dia 26

de abril. domingo,

AFesteja na data de hoje o seu

aniversario natalício o distinto ofi
cial do Exercito, sr. capitão Ma
rio Gomes, servindo atualmente
na Capital da Republica.

Caiu nU.fI

despenha
deiro

Desporto
Ocorre hoje o aniversario na

talício da gentil senhorinha Eloá
Brito, funcionaria do Juizo de Me- Ontem à tarde, quando um Reunido o conselho da Liga
nores. I dos caminhões da Inspetoria dr' Nautica Santa Catarina, antc-on-

o presidente
A'

.

h' Rodaaem guiado pelo chauffeur tem, tratou de assuntos referentes
discurso. I mversana-se :>]e c nosso pee- A' °L' dl'-d t

. .

d J
' B· ti t ri uz, aque a repartrção, ás pu!!nas náuticas de Abril.sendoI za o pa [lCIO sr. r. ase a ISa.

h I _

i R
.

d r" transitava, em marc a regu.ar, aprovado o programa rIe pareos05a, tesoureiro os . .orreios e
I d I d d

T I f pe a estra a gera o morro o do próximo certame desportivo,e egra os.

Q b D IL1e ra ente, ro I)U par um
que está assim organizado:

despeihadeiro, parando, somente, I. pareo, Principiantes iole a 4
quando atingiu o fundo do abis-

remos, 1.000 mts,

REMO

Por que a Alemanha, foi a Londres

Licenças

Faz anos hoje, I) menino Dar
ci Ramos Lopes, filho de) se.

José ::"\cinio Lopes, da Guardia·
moria da Alfandega.

Bebidas Nacionais e Extran
geíras só NO
CAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

LONDRES" 19-No seu discurso perante o Conselho da
Sociedade das Nações, o representar.te da Alemanha, sr. Von Ri
bbentrop acentuou textualmente:

«O goveruo alemão aceitou o convite para vir até Londress,
afim de contribuir para esclarecer a situação politica. Vou, pois,
expôr aqui a opinião do �eich na questão de Locamo.

Se bem sue a Alemanha não seja atualmente membro da
Sociedade das Nações :! o tratado em questão deva ser considerado
caduco sem que haja falta da parle do Reich, confio sinceramente
em que esta primeira entrada em contacto entre a Alemanha e a

Sociedade das Nações marcará uma etapa na historia da Europa e

porá termo á iníeliz situação resultante do após-guerra».

Faz anos hoje a gentil senhorinha
lzaura Bücheler de Avila, residente
no distrito de João Pessôa.

enzern AHOS H01E:

a menina Roselt, fjlhinha do
sr. Mario Candido da Silva, fun
cionaria do Tesoure; do Estado;

a meniua Catarina, (ilha do
sr. Rafael Digiacomo:

o jovem estudante Antenor
Tavares.

Morto o tratàdo de Locarno!
.

LONDRES, 19-Falalldo perante o Conselho da Liga das Na
ções, o chefe da delegação alemã, Von Ribb�ntrop, disse que "l

Alemanha decidiu vir à presença do Conselho "somente depois de
lerem surgido duvidas, e entre outras razões, pelo fáto da Alema
nha vão ser um dos membros do mesmo.

A Alemanha aceitou o convite na esperança de que con

correria para modificar o destino da Europa",
Relativamente á submissão do pácto franco-soviético á Côr

te Internacional de Haya, disse que a mesma não é «apropÍlda a uma

decisão puramente juridica=.
Depois de ter falado durante 25 minutos, Von Ribbentrop

concluiu dirigindo um apêlo ao Conselho no sentido de que o mes

mo compreenda a sua responsabilidade no que concerne ao encami
nhamento da Eucopa para ura futuro melhor,

Além de ter recusado virtualmente submeter o páto franco
soviético à Côrte de Haya, o chefe da delegação do Reich reaíir
mau que o Tratado de Locarno deixou de existir.

HABILITAÇf!1O

No Cartorio do Registro Cí
vil, desta capital, estão se habi
litando para casar: Tiago Borges
e Zulma Silva, ambos solteiros,
naturais deste Estado e residen
te nesta capital.

Pelai portarias 21 e 22, do
dia 13 do conente, foram conce-

didas licenças de 6 e 3 mêses, C. N. Riach uelo
respectivamente, as professoras: Os diretores de remo do C.N.Celina Dias da Cunha. proles- Riachuelo solicitam o compareci-Foi designada Gabriela Dias sara do Grupo Escolar «José Boi- mento, no galpão, domingo proxida Cunha para substituir a proles- teux> , d@ distrito de João Pes�

mo, pela msnhã, de todos os associa
sora Celina Dias da Cunha, do sóa, no municipio de S�o JOlié; e dos e remadores. para tratar-se de

Virl'te minutos de discurso, e em alemão Grl"po Escolar "Jose Boiteux", de a d.lrene Nicolich, professora do assunto referente as regatas do mês
João Pessôa, enquanto durar a Grupo Escolar «Lauro Müller», vindouro.

LONDRES, 19-0 discurso do representante do Reich licença á mesma concedida. desta Capital.
Sr: Von �ibbentrop perante o conselho da Sociedade das Nações I

CURSO CATARINENSE DEIoi pronunciado em alemão.
E' a primeira vez depois da abertura da sessão do Conselho MADUREZA.

que se ouve outra lingua que não o inglez ou o francez. Não são

muitos os delegados que podem acompanhar o discurso do represen
tmte da Alemanha, que se exprimi com voz forte e firme.

Na sala do Conselho reina absoluto silencio, Todas as fi
sionomias estão atentas. A's 11 horas e 5 minutos oSr. Von Ribben

trop termina a sua oração. Esta durara vinte minutos e foi imedia
tamente traduzida em francez e inglez.

A sessão será em seguida levantada para recomeçar ás 15
horas, quando sérá votada a moção franco-belga que consigna a

violação de Locarno.

Designada

AVISO

RIO, 18 - As negociações
para a pacif'caçao dos esportes
são dadas como inteiramente fra
cassades,

Não obstante ISSO vão elas
prosseguir sob a arbitragem do
presidente da Republica, confor
me informam o. vespertinos.
O sr. Luis Aranha, declarou:
cE' verdade que mandei ao

sr, Arnaldo Guillle a arbitragem
do sr. Getulio Vargas. Depende
agora saber se o sr. Guinle con

corda.>
Ouvimos o sr. Arnaldo GUill"

le, que declarou:
«Nio tenho conhecimento da

proposta ma:! não terei dúvid a

lceitaveis em aceita-la. uma vez

lue as condições sejam aceitaveis
por ambos os lados. nlo vendo
motivos para que deixem de lo·
grar êxito.&5 negociações.:t

Comunico a todos os interessados que se acham
abertas, para ambos os sexos, as matriculas da 3a. 4a
e 5a. series deste Curso.

Os alunos da 4a. e 5a. séries deverão abresentar
á Secretaria, além de requerimento, e atestado de pro
moção a estas seríes.

Os alunos da 3a, série apresentarão junto com o

Locar-no não existiria, se J'á extstisse o
devido requerimento de inscrição a certidão de nascimen-
to, provando a idade minima de 17 anos e 3 mêses.

pacto franco-soviético! Para matricules e demais informações dirigir-se
NDRES 19 E

..

d' f 'd I
á Secretaria:

CLO lh d 'L' '-d
m sNeu �rlm�lro, flscudrso pro erl o pe- Rua f�lipe Schmidt no. 2--fone: 1942,

rante o onse ,o a Iga as a�oes, o che e a representação
alemã, Von Ribbentrop, declarou que a aliança franco-soviética vi- SECRETA'RIA
sa.va exclusivamente a Alemanha, e acrescentou que o govêrno ale
mão está convencido de que o Tratado de Locamo jamais teria sido
concluído, se 05 acontecimentos postenores ao mesmo se tivessem ve

rificado anteriormente.

Silva Carneiro da Cunha

UL.TIMA
HORA

A votação está marcada para a tarde
LONDRES, 19-Durante a sessão privada realizada pelo Con

selho da Liga na manhã de {laje, e á qual assistiram os delegados
alemães. o mesme, decidiu suspender a sessão publica logo após o

discurso de Von Ribbentrop, :! menos que quaesquer outros delega
dos insistissem em falar.

Outrosim, foi marcada nova reunião para ás 15 horas,
afim de se proceder á votação.

VENDE--SEuma maquina de t!3cre-

ver, á rua Anita Gari
baldi n. 38.

CREDITO
MUTUO
PREOIAL

Elogiado
Pela 1 or .aria de 16. do cor

rente mês. foi elogiado o Inspe
tor de Fazenda, Luiz Oscar, de
Carvalho, rela dedicação, pro
bidade e competercia demons
tradas no desempenho das fun
ções de Diretor da Imprença Ofi·
cial do Estado, cargo que exer

ceu interinamente e de que aca

ba de ser dispensado, conforme
so citou.

Conferente
da Irnprens

Oficial
Foi designado o conferente

lmpresa Oficial, Leonardo
Campos Ramos, para exercer AS

funções de revisor daquela Impren
sa, enquanto durar o impedimen
tO do respetivo funcionario.

Senten
ciados

Ontem, ás 20 hozae, foi apre
sentado nesta Delegacia de Poli
cia por uma escolta da Força Pú
blica. os sentenciados José Eliseu
da Silva. natural deste Estado,
solteiro. de côr branca, com 27
anos de idade. lavrador, filho de
Se��riano Eliseu da Silva, residen
te em Bom Retiro e seus irmãos
Lindolfo Eliseu da Silva, com 20
anos de idade,residente no mesmo

município. Os referidos sentencia

dos foram recolhidos á Peniteu
daria da Pedra Grande.

Exoneração
Em resoluçlo de 13 do cor"

rente, foi exonerada, a pedido:
(olanda Carneiro Ribeiro do car

�o de professora de Francês. ao

,·urso Propedeutico da Escola de
Comercio do Estado d� Santa
Catarina.

-'LONDRES, 20 -Todas as potencias representadas
no Conselho da Liga das Nações votaram pelo reconhe
cimento da violação do pacto de LocaJno e Tratado de
Versalhes pela Alemanha, com excepção do Chile, que

Berl im dLJvída se absteve de votar; Equador, cujo representante está au-

BERLIM, 19-1nformados dos projétos fixados entre as sente, e a Alemanha, a parte contraria.

potencias de L;camo, os circulas oficiosos alemães recusam-se a O sr. Bruce, presidente _do Conselho da Li.ga das
tornar em consideração as notici'ls aqui recebiàas a respeito e de- J Nações, declarou que a resoluçao franco-belga fOI apro-

4daram duvidar da autenticidade das mesmas infurmações. vada. ,. �íiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii._-

Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre

P.sta 5 U L B I O L
(Formula cio DP. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas
de perfumarias,

!
I
i •

--_.

.

... .-";_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




