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reCLê In,ormôm que parece C0D i-
mada a noticia de que a firma Perei
ra Carneií0, depois de 37 anos e'e

'f •. 1 1
rüCl:!CUa ô.tlviU3Ge, vai fntrar ,m

liquidação por não íhe convir mal;)
negocios em Pernambuco.
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Perrnanecenc,o
pleito nesta car-Jit.a�, corri a eieição
dores liberais e 6 i���;f.Jl_JbHcarlC)S, apezar�'
novadas as secçõ(��S (�j1�'�3' ��io V·er-rnelho,
se o Par ..tido Lijber�al er-i'�l c;er���tificE�r.-�=�e da
gibílidade de SU2��

i1,:er�ado o resultado do
de 9 verea

de reá'

ufana
íntar�l-

o

Proprietaric e Diretor Rssponsa'lel JAIRO CALLADO

470 A

RIO, 22 - O processo contra o sr. Aquiles Lis
boa pr�ssegu� seus tramites legais. O Lrgislativo já ace'-

.

• r t.ou a denuncia ,c?ntra ? governador do Maranhão, o qual
r�O I! tIca & I e a�l.1sado de ,v�noe ,cr,ln1es ele, responsabilidade, entre os

l'}ffZ • � • quais os de annr créditos sup ementares, crear luO'ares c

Po II 'tICOS demitir funcionarios e elaborar p'anos de educação tud :
sem anucncia do Legislativo.

'

ARTiMAN HAS A' J�NTON!O A Assembléia jJ nomeou uma comissão e�pecialCAf1LOS a .quem conpe tirà, inicialmente, interpelar o governador
O sr, major OlMo Amorim, que sobre os termos da acusação, ten.io o sr. Aquiles Lisbôa

-

'
.

.
i,.11 arttmanl.as de lUJO.l[O Carlos,

I
O prazo de ci11CO dias pe,n responder.

O Tribunal Regional, ern sessão dê sábado, julgou válida, por unanimidade d·: I c�m a propositada derrota do Partido Venha ou nãc a defez a do sr. Aquiles Lisbôa a

votos a eleição de Cerro-Negro, ficando o resultado final das eleições em Lages favora - :aOt��l, na .:!elçao paRf: v;!eado!,e.s. comissão prosseguirá ma tarefa pois disporá acenas 'de>
,
.., ., • H "va. sel..l..a.(), (m 1 10 t erl1Jemo" . 'f - , ...

vel ao Partido Liberal Catarinense, com os seguintes a.gansmos: conseguiu a vitoria, deixando ínalte- aez dias para apresentar seu parecer, tendo de dizer se a

pera prefeito:. Liberal-,2.264; l!!1ião-2.263.., ��di),? SCOí'<: de ,9x6, no Conselho Jtn,ullc!r:t.é ?u não procedente. Nêsse caso o governador
Venadores: Ltber.al-2.225; Ul1I�o-' 2.�80; Int�gr<tll�I1!0-181. 1vHml�lpal��de .Flo/.j�nopo�s: �C; J.

. �esULlldo autol�abeatw nte
..
A denuncia e o parecer

Está portanto, triunfante o candidato liberal a prefeito sr. Celso Ramos .. nca . Co:no 1?go l�O!lÜCO> esse perde- scguuao para um tribunal especial que dirá a última pa-, r-
o�nna e novidad abs ! { "j

, .•

vantagem, até agora, de um voto. �a-ql<al a f)�n\l '·e·"'11'g!�n"'d'a::'°d·all,��. �j2mfe lavra, decretando o -ernpeachement.,
.

t
-

d' f'. 1 F' I 1 I I
.• ,. I � ! "I co.rente

A d.íereuça na vo açao para vereauores e ravorave ao artido Libera ue da felicidade" é café pequeno•••
145 votos.
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ESTAO
COE (�:u��
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Ar�o III Flonanopolis, Segllnd�l fci. J, �3 (:'e IV arço í.'e 1936

os candidatos do Partido Liberal

Bl f,,' "'"
...

ln'" �R fi!! Faltaram ao compromisso _.".,jf;...-.'...._.. __ .. _� i_'_ . ,.....
. SueC:�lHm�'lal�O�� .."

-

.

ii-

�!J]g(íemt_iglncr,a qae a União Re· I ii=��=�� �'_'�"'-='�-;r11�_nm_
=-

pU>Jucana. in la rntere.:s..: e mesmo a � 'IW "",,�� !;li
.

� ��M ,'i-.� � � iJ iY� NI � B I&,se�ao
pa ra r-o u ba r' ISSO se comprometeo, na renovacão ; _� I m ,p'

T
da 30a. secção, de Rio Vermelho, em liera I UIa 'Ia fi �a

os oficiais conslde- NOVA YORK, 20 - Se- BUCAREST, 22-Um baa- mandar votar no candidato avulso a

randosãde incornpe- gundo calcules divulgados o lia-I d,o de L,ldrões. pcTnetram na casa
vereado!' sr. Hipolito Pereira, porque ROi> 'A 22 A G'I .... a eleíção deste, ocasíonaría a derrota 1'/1, - «Gazeta Uficialc» publica hoe

f· .v. t:r ', tenda gelo das enchentes nos Estaàos I �c um. rIco. cI1aoão e e!l('unti,,,n- elo S1'. Eduarelo Slntos, o 9' vereador um decre.to chamando ao serviço ob;'igatorio todos os h�.
C-�..,,���=.:':::3 de Jéste matou 174 pe5&Ôi'S, eX-I

(O reslstellclâ GfCapltou a gOlpes liberal eleito. mens, cUJa�; condi\'ões fisicas lhes permitam tomar parle1 pulsou 300.000 de seus lares de machadJ toda a f<Jmili", com- Entretanto. a Hcíum::fl'J" s[11'glll e nas oper��cões militares.
RIO, 22- O nresic!ente da T' c1 -'o ta de CI'nco � 00 candidatos reo1<t.lip�"'A ,1 1

'

l' e causou prj"U1zos ava!la os em i-' S c pes�o 15.. : J
•• "'" .�"üvS se üeg a·

, O governo tomarà
Republica assinou decreto regulan- SOO milhões de dolares. dlaram, tratando cada !'m co o" .. in- r', .

• 1 ,- .,

do o funcionamento do toOielho Cíit1li I'll�.'.• A.g� � f!� teresse. re1e�and(l, portanto, a uÓl:dem naancelras G?? wdlvlduos
Ha centenas de exlraviad0s. _l!YfII ... �;iii � �'!lI da direção óo Partido. grandes fa:1'lllas.

militar destinado ao julgamento I;;l R. C
1 ':1 f'

..

dE' CAFE' BOM SO' NO �O �.rr,!jO
om a ap�inção kjc efebada, da

ce ':.,0 ICIalS o xercJto qut:: se re-
I!IAV �

..IJ �f9 referida eIz çi:o, verificou-se qüe os V � :: � tA� ft �A..Ub" na ca-,\'tLrem flagrantemente incompete'l- W!I6 � republicanos não votaram no S!'. IH, I.� g U :: '" I 'l.IJ U ""'"

Ls, quer no exercicio normal de PrRça 15, de Novembro
I' .RIO, 22 --

.

«o Globo» n::- poH�� Pel'eb,. conforme haviam pro.

comando, quer por ocasÍão de AntoniO Pasc/lOol tlcla que o pieSldente da. Repu- mehao. visto que os 15 voto.'> cou-

Eb blica, alarmado com ° prf/ifera- qL1Ístaios por ê1e, deve-se exclusiva-! �..
� � riesto ec KM & C I'aexercicios, mano ras ou operações E d

t
\� >'>"''j !íi! ro

b ti d nvenena as' ção do jôgo, e'it.uia em;>enhaóo I n�;:�,e . �J se:> esforço peo,soal. sem 'i/::;Ç! �'" � ,
II

.

de guerra,. 50 sua ireção, e II

b J d'd I
aHl"a ild11 amparo de ('u"m 'lU/i" qw'

"

acôrdo com o decreto no. 692, BELO HORIZONTE, 22 �� .com ate- � c,om me 1 as. rc- séja.
...... � ...

de 16 de março de 1936. -. Verificou-se, . nest� cap:taI, I' �t�bl�, que a�mglssem os caSInO"
I 71' Ag�j'a; comio ,!apeação po1it�ca, di-

.'
Essa ma-:lrugaàa lar�pios arromba am a poita dos fundos

Deter.nina o ré:gulamen�o em mais um caso de Intoxicação ali-
l! es e outrJs centros. 1····�:�,le.Ia,md-,em��lfo.acontecllk. � Ida ImpOltante casa com (1!J'C1 a I dos m. Ernesto Beck & Cia e

d d
.

d
.... rpOIS o ma! et!o chorar llao "t· d ' AI b I

' J,"
apreço que os comar. antes ementar, presumm o ·se que se trate I traz proveito". ren" I.an ° nagdc.e esta e eClmento furtaram n:ercadonas no velor
regiões militares têm autoridade de um crime. I _

apr0xlmado a 3 contos de réis.

para suspender temporariamente Ontem, depois de todos have- CARTA..ZES ! A Legião derrotada pela
Os !�rapios roubaram reg'llar importanc!a em dinheiro, dei-

do exercicio de suas funções os fem alm�çad� na Pensão S. Paulo, DO DIp.1 União Republicana xada
���a troco, como de co<tU'ne, n� caixa regis�radora; 2 rcv0lvc-

oficiais acusados na aludida con- os propnetanos da ca�a foram fa- _ A U'� R b"
re�. mUllas navalhas, centfuas de C8·mvett:s e dedals e outros objéto<

f
.

d d ,., f
.

-

N
� � I

l11ao eptl l1cana eleger, verea-
..

orml a e. zel, pvr sua, v(�z,. a ,re elçao. CI E IMPt.RIAL, á� 5, 7 dores da capj(é).1 5 repubHcan:Js, 1 li- L fNos C'lSOS em que a direção Mal haViam Imc:ad� o almoço, J
e 8,30 horas, 4 HORAS PARA I b,'l'alrepl1bIicano e neníwUl kgicna- UC ros a"" V � i enl. r�. rdas manobras ou operações esti- começara 11 a sentir Sintomas de I MATAR no,apezar de terem sido inchúlos COf- b E a li ,g

\leram sob a direção de autorida- envenenamento.
''"

relígionarios seus na cÍ1<tpa partidaría U 10SOS
de superior á do comu;,jante da ° proprietario do estabeleci- CINE ROYAL,

da Legião Republlcana,ae-remíado po- das fabricas de ar-
dás 7,30 1itIca chefiada pelo deputado federal

região, caberá a essa autorida e menta, sr. JoséJoaquim Teixeila, horas, U,\1 HO.ViEM QUE AMOU dr. Rttpp Jor. rnamentos I

superior as atribuições rekrida�. quatro filhos e tres netos, estão em

O áto da �u3pensão do exer- estado grávc, sendo voz c.orrentc CINE ODEON, ás
LONDRES, 22-05 lucros

cicio das funções �erá, com toda a que o enven.ena.mento foi IlfQvoca-1 horas, O
7,30 liquidos da firma Vickers, Ulf'a

PUNHAL DOS BOR- I Bc.>bid;'IS Nacionais e Extran d
'

f b
'

d-dllcumentarão comprovante da in- do pela c03Inhelfa da :::ensão, qUe OIAS.·
as maIOres a fica0, e arm�men

:s • geiras só NO d d
"

Icapacidade d� oficíal, submetido se quiz vingar de seus patrões, r nr I
to ° �un o, atIngIram ê:l 2 1 2

� cpn.:� �AVA 'Ih d J b h
ao ministro da Guerra, que o man- havde� reprovado certos àtos por 1 ClNE REX, 5, 7 e 8,30 Praça 15 de Novembro

mi ões e iras, avendo assim

�ará julgar por um cvnselbo. ela praticados. L')ras, DAMA POR VON1'./},DE
um aumento de 804.14 i hbfilS.

Antonio PaschGal em rebção no ano anterior.

Serão Julga .. O
dos c:las t'9I',\

ci"1ent.es

em cOllsiderdção as condições
responsa ve;s pelo sustento de

em I1qu:dação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA--f'lorianopolis, 23 -3 -1 Q36 1

Pessoa que perdeu
uma C0rrente de ouro

com uma medalhinha de
ROMA, 22 - Despachos N. S. Aparecida., entre

procedentes de Asmara dizem á rua Fernando Macha-
que o avião de uso pessoal do e a Praça 15 de No.
do imperador Mailé Selassié

vembro, pede a quemfoi um dos aeroplanos des- achou a finE'za de en.
truidns pelos aparelhos italia- tregar nesta redação, sen
n03, a iS do corrente, na lo- do gratificado na irnl)Qr-calidade de Ciolle Amadir, tancia correspondente ao
ao sul da Iagôa de ShangL valor da mesma.
Tratava-se dum aparelho de �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,==Wiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__•

•

I
•

mais

Procura-se
naciol.al em

rninistrativo que
operação corn o

d reor niz
tro da fórmul

Ado mlníst
Pila

rlal den-

agora
torno

f?fearticular" a politica
de urn programa ad
ooosicões ena

I 3

Federal
co-reuna as

GO\lêr�no

P d
.

f Para conhecimento dos in- ROM.A, 2?·- Noticias deo emos ln Ofn,ar com pra' . . _ 1.._

zer que sabado passado ti- teressados, aviso que estão fonte autorizada, procedente
veram inicio com grande su- em funcionamento as escolas -le Asrnara, estabelecem que
cesso as santas missões na para adultos da CNE, desde os aviões italianos bornbar

Catedral, destinadas ao povo 2 dz janeiro do corrente a[1(1, .íearam 111 manhã de ôntern
de Florianopolis. Durante a A f!1atri�ti2a será contínua, e intensaI;lente, a cidade d�
primeira semana sã') reserva- a lI1�cnçao, ,:�mpletamente I Harrar. F�!tam pormenores a

Mês de Jane) ro dedas a pessoas do sexo femi-' ?ratLllta, sera feita pelas pro- r respeito. 1936nino e na segunda aos ho- ressoras regentes, todos os 1
rnens. dias úteis, n? horário das au- j PANICO NA CAPITAL

---.-
.---- Para o governo do no'3SO Ias, das 1 J as 21 �l)r3s: ETIOPE

Miscelânea ! DelegacH�1 culto Público quem desejar ou-
. Esc�/a, CO!ls�lhel:p Mafra,

FIs,ca I vir os grandes oradores sa- ��a LOJ1a 1.�Iaç�l11ca Ordem e
I �DIS-ABEBA, 22 - E?taUM FAMOSO COLAR de

P d h d cros vindos do Rio publica- .l rabalho", a rua Saldanha capital mostra-se apreer.sivald tenceu
á rocessos espac a os 'M' : I !

'I' F
.

desmerai as, que per enceu a
Auto n. 26, de J 935, da I

mos a seguir, o horario a que [ armno;
r _ ; em face. da ameaça

1

ita la,na oram arquiva os, em sessão
sra. Edith Rockefeller Mc

I I ,.
'

d [oi 'I obedecem as pregações <:\ ce- Escola Ftordoardo Cabt al, de realizar um bombardeio, de hoje. os seguintes documentos
Corrnick, cuja mãi pertencia l

a. cO�lOrta o � . OlnVJ: eJ co�- rimonias das ref��idas Çmi,,- na séde da Escola Pública, á' em sinal de represália. da sociedade cooperativa Agraria
á familia Rockefeller, foi ven- ra

i Ugto ! �lZln--t u ga 10 sões!
.�

rua Almirante Lamego; I,' Todos os estabelecirnen- de Consumo de Responsabilidade
íid CI-.' 480000 procec en e e impos a a mu - . .

E I D d S h' f· • •

� r' ,

d S Pld dC,I, J em mcago por .

ta de 1 :200$000. Todos os dias: A's 5 horas, sco a j a ,:e c tuer, na t)5 comerciats er.conlram-�e ....:mlta a, ão au o, p�v�� o o

dólares.
. '. Aula n. 13 de 1935, da abertura da Catedral; ás 5,30, �scola �droq.�lal Sant� �at,�- gua,r?ados por ,um cor?ao RIO dos Cochos, mumClplO de

A vcndat fOfl ,af ?m�elrod' e coletoria de Harnonia contra Missa e pregação; ás 7,30, fina, á lua SIlva [ardirn'(Tó- policial, .com \I fim de evitar bC)açador, ad s�ber:la)_ 03 es)tatu1t,03; ��
o pagarnen o 01 eito ime Ia-

,_ S
.

d d C t' Missa e sermão· ás 14 hoi as ca); um pOSSI vel saque. a ata a insta açao; C a ista

tamente, ignorando-se até ho- fI
ocre

aJ r dO o p e rda �v a Via sacra e ín�trução cate� Escola Maria Luiza Dias, nominativa dos socios.
ie quem adquiriu o valioso ansa-> u ga o proce entee,

I Escola Pública � rua O NEGUS CO�CO�DA". 1
e.

, ..

�

imposta a multa de 200$000. quética par� as criança?; ás Ma: C � (C Ó! h a)co,ari p.o�e!� !magmr�e due Auto n. 2 de 1935, da co- 18,30, ensaIo Je canto; as 1 9, ��T�slaA a�u �n. os .

aque} JOla 'dOl para OI a os
letoria de Tubarão contra sermões, procissão, benção �:--:- h,pe an o para? GENEBRA,22-0 govêr-

Estauos Um os.
� Bento Mateus Pereira-julga. com o Santissimo, sino da povo de, mm a terra, e mUJ- no etíope notificou fcrmal- LANS PARA BORDAR

O colar custára a SUa pro- d d t
.

t peni+encia to especIalmente para a no- ment,� ao secretario geral da
prietuia 550.000 dólares, e

o Pt rodce 2e0I10e$OOeO Impos a a
NOTA: 'Pela manhã duran.' va geração, conto com a Liga das Naçõ(!s, sr. A�Ten(ll, l1ãu tem rival. Grallde lortl-,

·d d 'I mu. a e. ,

f
-

j b de codosl era 0ldo mí'110r c.o- Roberto Pedroso _ Cum- te as Missas e, á noite, sem- a lrm�ç�o I o seu Oil1 _n01111e, que o Negu5 concor � a com manto de cores firmes.
lar e eS1l1era as que eXIs-

pra-se o alvará de fls. 2. pre ha ocasiãJ para os fiéis contrt�\.\lt1do com a slmp e,s a cessação das hostilidades,
te.
_. Empreza de Terras jensen se confessarem. qua:lt1a de 1 $OO�, para aUX1- mas sob a condição dê que

A ::,ra. Rockefeller Me Cor-
S A R n' .. Solenidades especiais· Ter- !tar a manutençao das Esco- o restabelecimento da paz se

rnick, falecida em i 932, c"m t· :-d e�olo��õs3 a Il�PtOl- ça�feira' ás 6 30 cOi��nhã0 las Cntzada em Saília Ca- faça sob a egide de acôrdo
60 ê.nos, era muito conheci- a�dc�a deI <PI t r'lPodr lnB�r: geral p�ra as rv1e�inas' quar- t_'-.lfina, 2 por esse meio de com o espirita da Liga das
d N Y k I· mv 10 a a. co e o a e lU '·d d d'

.

ba elm °t vta _ °dr ",como 1-
menau. ta-feira, comunhão geral para gl!nebrotsl d e e e Cldvlsdm:> Nações.

em pro e Ola e. "mpresas
T )

�.__ as Senhoririhas; quinta-feira, com a.�r�mJs CO::1 ver a �I- ADIS ABABA, 21- Tres

d�, opera, e era �sslm famosa F�I FU�DADO
.

lOUCa comunhão g�ral para as se- ro patno!lsmo o anal.fabetts- rebeldes· de Dessié foram
me no estrangeIro. em F!ladelfla um clube com- nhoras' sexta-feira comunhão mo que alI1da predomllla em- transferidos para Adis-Abeba Vende.sepos�o de senhoritas que hav!- gerat para os Apostolados avuiíado número em nosso por terem preparado uma re-
NO ARQUIPE'LAGO ma- am Jurado permanecer soltel- de Senhoras' sabado comu- querIdo Estado. Todos quan- volta contra o principe her-

l;.io, é �inal de elegancia e �as toda a vida. A f?rmula nhão geral p�ra as Filhas de tos dese�arem Sl� inscrever deiro abís'3inio, sendo ime- Uma maquina a vapor
ulsttnçaO quebrar e enegre- JuramentaI era a segu1l1te:- Maria solteiras e casadas e r.omo SOCIOS da Cruzada de- diatamente executados. Tra- alta e baixa pressão, com
Cfr os àentes, pois não são "Não pertencemos jámais a domingo comunhão g e r a I verão se inscrever com o ta -se de Dt;!djazes Gabrehot, 12 AH. P. , .

apreciados os, derltes brancos. nenhum h0t?em!" para todos. abaixo,-assinado ii rua Alves Amato e Amediali. Por ar, Ver e tr�tar a rua FelIpe
Os atlstraltanos arrancam Tudo fOI bem durante uns Encerramento.- O e:'lcer- de Bnto, 70. dem (lO comandante da capi- Schmidt no. 123, com Ma-',r.t�comumente um dos dentes do mêses. Mas as circunstancias

I ramento será feito a cinco de Avante, bons brasileiros! tal, todas as casas comerei- noel Cardoso lar. --.,.;,. ,

maxilar itlferior e varia tri- quizeram que a presidente abril ás 17 horas devendo Florianopolis, 2· -2-1936. ais foram fechadas hoje, em

Quembus da Nova Guiné afiam bem fosse saly.a,. em um acidente I constar de procis�ão, reno- �rof. Beatriz de Souza vista?� p�rigo de um bom-
as dentaduras. automoblhstIco, por um gen- vação das promessas do Ba-I Bnto. bardelo aereo. achou?Os damáras limam os den� til transeunte. Aquela come-I tismo e Benção papal. No Vice-presider.te e Superin�

_

tes
.

medias d� mandíbula su- çou a c?nsiderar este um �f)- � dia 6 de abril serão celebra- tendente do En�ino da CNE DESTRUIDO O AVIA0 DO
penar, e:TI forma de cauda mem difere�te, dos demaIS, I das duas santas Missas pe- em Santa Cataflna. IMPEaAJ:"'OR SELASSIE'
de andoflnha, e co.stl1�am ar- pass�u a estJma-loA e tempos los falecidos desta Paroquia. , •rancar quatro da mfenol'. depOIS casou com ele. EpileptlcoSAlgumas tribus dos maha- A secretaria do clube anun-
lakas e dos matougas que- ciou o escanda!o ás sacias
bram, por pura vaidade, s:;us em assembléia solene. A im-

VENCE--SE
j:lcisivos do max,ilar superi�r. pressão ,foi profunda e o re· uma venda no distrito de
�)uas mulheres dIzem que "IS- sultado mesperado: para cas-I "João Pessôa", á rua
�o d'� comer com todos os tigar a falta de palavra da Spivach.
cet.t?') é coisa de cavalos; e presíd�nk todas as socias re- Tratar com o sr. Leandro
que as pessôas devem com�r solveram casar .. se no ma;s da Silva, comerciante no
de outra maneira." breve prazo. Saco dos Limões.

POI;OS, de Caldas-:-22 O gel. Flôres .da Cunha, go- c���_]��:��]�J�]���� I � "'. .. -I RI\'en�ador gaucho, ao ser Interpelado pela imprensa si o � f� �[tl�!�ZaUa 1i11IIStill
govBrnofeclera� cogitada r:.!organiZêção ministerial,o go-�. e�; fti a- ,,� cional devernador do RIO Grande disse: I �� I Jj tJ �. u � "

,«Na última �on'lersa que teve com o presidente da �".....,�_.,. • .., =-- -;,w..r.,,",J� EducaçãoRepu?ltca, 1 respeito desse assunto, declarou-me o sr. �.,����� �����"I .. � """"G'2tUltO Vargas que não era mais possivel cogitar-se da �AV � .�....,
�píicação da «formula PUa», desde que a mesma fôraob- Santas Missões na MA fRICULA

I'jeto de consulta dos liders da politica federal, que a irnpug- Catedral ESCOLAR
nararn por intermedio do sr. Antonio Carlos. Disse mais
o presidente que entretanto se poderia cogitar da recom

posição da politica, na qual participassem todas as corren

tes, inclucive as da oposição, em torno do programa elo
govêrno. E' disso que óra se trata.

Cogita-se, ainda, não mais da recomposição minis
terial, mas sim de uma rearticulação da política nacional,
no sentido de ser executado um programa administrativo,
que consiga a cooperações partidarias. Assim não será
outra a missão que levará ao Rio o sr. Mauricio Cardo-

A. GUERRL\--�
ITAlO-E1JIOPE

HARRAR BO:\\BAR
DEADA

fabricação alemã, marca Fac
leu, equipado com tres moto
res.

Junta Comer
ciai do Estado

sO».
ARQUIVA\I1ENTO

No. do arqu. 379
Data 25-1-936

casas

Rheinganlz

MARCAS:
ALlCF:, AMELlA, AURORA]

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' vellda nas bôas

Ensino gr(ll.tuitamente o

modo seguro e jvfalivel para
cura da EPILEPSIA.

Cartas para o dr. Buchmann
Caixa Post31, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasi

p
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AGAZETA-FLORIANvr-vL..l ....�
,

Gazeta Indica:
Advogados'

i Accacio:Mo.�fre i ra tem seu escrip
�

�t6rio de ad vocacía á rua

[Visconde de Ouro Preto
.'
í1
fP' 70. - Phon-- 12'17.
f'

�Caixa Postal, 110.
V:l
�---__.

r�;�t-:�.��i.;_.(�-1�·:
"

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)
:-'ij���"';4���>�2�

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

".

I �:�:;r;d8 Moura Ferro'
�
'i
;;

�

i Advogado
�

I:�:�� n�,���adO I
I'�� -l)r. Renato=

I-Barbosa-
! -'-ADVOGADO--

II Rua Trajaao, 2 (sob.) IFone 1325-Ater•de cha-
I mados para o int�rior. !

Dr Aderbal R.
da Silva
rvdvogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 p. 1290

Médicos
=================.

�Dr ..ArminiOTavares
E.p�clallsla em m�IIBtlal da
GARGANTA-NARIZ -OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Forrncõo pela faculdade de

medicina (la Universidade do
Rio de 1anC?iro. Ex-Inter-no,
por concurso, ao Hospital de
Pronto 50[ err-o e ôa Assisten
cia Publica ào RiCil de 1aneiro.

IITom alguns nnoa àe pratica nos

ISerViÇOS especializados no Pro

Ifes90r 5an90n, no Rio oe 1a

I',neiro--na Policlínica ae Botafo·
ga .- no Hospital àe 5ão 10ão
Il3atista ao LUQôa e no Hospital

'15affré--6uinl e).Chefe de clínica e cirur-

/gia de ouvidos, garganta,
iJlariz) cabeça e pescoç0

IljO Hospital de Caridade
de Florianopolis.

I Gabinete adaptado para

I exames da sua especialidade e

Ilcom sala de cirurgia propria.

II
Consultas diariamente no

IHospital de Florianopolis.
" RESIDENCIA Hotel La
IPo!ta-Fone parecular 1246

:7-·

. = 2 '1

Dr. Ricardo �
Gottsmann �
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indól'g Burkhardt e Professor

Erwin Kreutér)
,

Elpeclalllla em olrurgla
. .; geral

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEMalta cirurgia, ginaecologia, (do- IAenças elas senhoras) e partos, Diarías a par-tir de1o$oooI cirurgia do_ sistema ner.voso e

I.'

operaçoes de plastica O M ELHOH HOTEL, R. Trajano, 4
.. : FL08IANOPO.LI?; Santa CatarinaJt7D

CONSULTORIO-·-Rua Tn.• 1 '�����"'-�""'�.:ç<'�
..

".'.,::..�:��;������������IS�B
jano N. le das 10 ás 12 el � :r.""-'�",,_ ..

'

_� ...c._.�_�_�__ .....··

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

l

Deseja consertar o Comprando êsses cigarros oS.fumantes ainda pode..
seu. rádio? Procure o

rão ser beneficiados com ch�.ques. ao portador�;.
sr. BOllzon, á rua Uruguai n. nos valores se 1 $000, '2$000, 5$000, 10$000;-:
39, que será plenamente sa .... �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2iiiiiO$iiiiiOiiiijiOiiiiiO'�5.0$iiiiiOiiiiiOiiiiiOiiiiieiiiiiiiiiiiiii1°iiiiiOiiiii'$iiiiiOiiiiiOOiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiijíiiiiiiiiiiiiiiiiii�tisfeito.

:. Y j -;:;';;:��:::::l
RESIDENCIA- Rua Este

ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

MAJESTIC HjO T E L
.

Acaba de sair do prélo
A �a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do Estado d.
Sant•.,(;alarinq

.

-,'"

.IU-\

Proprtetarlo :MIGUEL DAUX
.��--; ....�.... :� ':.. �-,.�-�,*,�
Edltadi' .pela L1VRMIA CENTRAL �e. Alberto Entrei
Elor-lunopolla • Caixa Postal, 131 • Telefone. 14'2'0 • s. Catarina
� [#.iI ii � EnÔ2reço Teleor.: "Entres" .

��i·�·:;;:� �....�,::..:;:;;;:::t
'> .��-�

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

; . :PORTATIL E COMPLETO
� " .."��.,

10 � ';l.il� abrange'[os seguintes assuntos:
�. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repartições, impostos etc.-Indicações uteis :

Serviço posta] e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias Ierroviarias, navegação maritirna e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial, -�/ledidas.
B. os MUNICIPIOS.

In/ormações geraís:-Repartições publicas, Associações,
••••••••• •••••• Institutos, Hospitais, Ímprcnsa etc.-Indicações uteis: .Meios
,.

. • de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
• Vai .construir'l • terrestres e fhviaes. Distancias quilometrica•.
• � C. INDICADOR �GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS-

..... •••• i TRIAS E PROFISOES. ;

I Siga q, nosso c()��:�ho: III -III IÂ�u�f���:�-fl}a �so���:���os na ordemiallabetica,

• OI D. INDICE DOS ANLNCIANTES. '.'

e MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM .' o G,s do Estado de S. Catarina é a unica obra
ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO- I neste g·�nero que não significa uma simples comoilação
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU de anuncios sem sistema, poré.n coleciona tudo que se tor-
TRES CONSTRUrORFS DE CONFIANÇA I

na indispensavel ou util para um indicador seguro do co-

e f
N

d
. ,

t I' mercio, das industries e da: vida em geral de todo O Es-
on le a execucao e seu proJe o

I I fado, coordenando a materia sistematicamente.
á um bom arquitéto. I

I
I ',1

Estabelecido com excelente predí» 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 cio
ma do 3,:>. andar, corri admlravel vista para o mar

e cidade .

Dr. Miguel
.BI::>abaid

Clínica Geral _. Vias Urinarias

Hemorthoidas: - Tratamenlo
sem operação e sem dõr

Resel.: PraçsPereira e Oli

l veira, 1 4-Tel:ph. 1353
,

Conuiit..--R. joão Pinte, 13
Teleph. 1595

Consulta�:
das 1 5 ás 18 horas

ACO.VlPANHA-O UM NOVO MAPk\ DO ESTADO
PrI!iO du Guia eum o mapa'

'-"-'-'��'

a$

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n, 13
Telefone

ESTAMOS EM 'ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA
NOS .ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicas

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

.',

Compan ..hla. Brasllelra Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza Cristlna

(Curso de especialização em

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

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO

DE JANEIRO

• Rua .Felipe Schmidt n. 2 •
• 1 O
•••••••------------•••••••

RIO

Dr. Carlos Corrêa

Partos ,- Molestias de
Senhoras e

Moles tias de crianças
Dlretqr da Maternidade
Medico do HOlpltal

(".)entistas

Luiz Freysleben
eir urgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

AVE.NIDA RQDRlGUES ALVES, 303-331
Tl:LEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de Janeiro

Minas em CRESCIUMi\
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ

Oficina XAVIER

Procurem

NO SEU

FOíneoedor

8==D E==
..AntonioXavier

LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS
funOcaOo em 1886

Rua Felippe Schmidt fl' 8

Caixa postallZ9 TIlI. auto 1004

Codigo Ribçir� End. Telg.
SIMONE

LIVRARIA MODERNA
.0 AZ DO!

Chapéus:Rua .. ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Tvpographia, EstlZreotypia
enccõernc-ãc, Pautação, Tra
balhos em Alto Reievo !ic.

�������������-�".�,.�-������ _.'

eurnern. ,
-�----Moritz &Cia.-i' #

.::
•• I.o-'�

, '" ':"�::' �. o',

Escritorio e'Se'ção de Venda - Fabrica
RUA CONS. MAfRA,� 56 R. TIRADENTES, 43

Florianopolis Santa Catarina

Fabrica de Balas, Cara-
melos Finqs e de Mas
s�s Alinienticias DIVINA

Fone: 1.�89
"

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

1&35 E
CAR·MEN:'

T W'-
.

í
1 .

M A·G'A'L.·I· .. MAGAULI -M A Q A L I

SÓ MagaJi - -; melhor manteiga. O melhor que jo �pOIO-saboroso
End. Teleg. ,A P 10 L o

Caixa Postal, 75

L A G U N .. AI
I

.

T " ã ,j eu e ih, fi h' ".'0 f

Fabricas de:
PRODUTOS LATICINIOS� EM tUBARÃO �E BRAÇO

i,l DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
. DO NORTE

,7

�"'1
�

,L i

L;ebarbenchon & Cia.
e ,

• L, pj' "f ; i
J _

tt "p
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A GAZETA

�g�-�����VA����f@��������I����:'�lO...�..&���;:,�:��

ICa rios Ho e .�;.�� �

'J

t��
FL.ORIANO o �]

er"V"'\.. Blurríe�' - ..Jo.inville São Francisco Laguna L_ag:f"0=-;; ri��Filiaes I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul h�
Secção de Secçãolde SecQ��o de ���

FAZENDAS: �1 [�]
Fazendas nacionaes'[e extrange'ras para ternos fERRAGENS: I. MACHINAS : ! �;j
Morins e Algodões q Machinas de benericiar madeira ���Lonas e lmpermeaveís ; Material em geral para construcções: l' Machinas para officinas mechanicas ��jTapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas �d � Machinas para Iaoeirrs �,�Roupas feitas e janellas, tinta R,

'J
Machinarios em geral para a lavoura: arados, f jSêdas Canos galvanizados e pertences �:� � grades, cultivadores, moinho etc. ��1

Lnh a para coser)e
�

sergi r Fopões e Camas � J oc omoveis, M o tores de, e sp 1<)Sã0, N! u to re s �,'.:,.�,�,',',�Lã em novellos e meadas LOI:ça esmaltada - apparelhosf de' [antar'-talhe- electricos' �' ISabonetes e Perfumarias � res Material em geral para transruissões: eixos, �'�J
Alcolchoados e Colchas r'� Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��'(l
Cortinas e Cortinados Fintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes ��Toalhas e guarda-naposj Arame de. ferro - télas pr ra todos=os�fins ,�� r Automóveis e. Caminhões FORD Peças acccs- �\1
Sapatos, chinellos, meias., n Productos ehimicos e pharrnaceuticos \ L sorios, serviço n echaníco

'

�t�
Depositários dos afamados] J' Conservas nacional e ex rangeiras f. Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER fj

. [Chautos �DANNEMANNJ. I, Bebidas nacionaes e extrangeiras �,Mater!;;;! electrico em geral �J
Emp. 'aza Naciona: de l'Javeff,ação "Hoepcke"--vapores 'Cau,� H(jf"p�ke�' "Anru::�" e Max" ��Fabrica de Pontas "Rita r\/leria' _# Fabrica de Gelo HRita Maria" Es\� 'erro .Ad-altac-a" �
���A.'d!Vd��������1'!ll�������:� �r��J:":����:������?i:�J
'........ • .o•••eeG.. ' -II�I_�, GAZE,>'>JlJ�: Adolar Schwarz 'DiARiõlN'õEP'ÉNDENTE
Companhia "Aliança da Baía" : Agente de Vapores I R.d'IÕ����IEt�stêl.

• Encarrega.sc de classificação. medição e EMBARQUE de Ie todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas, fID tó- I C; c:Ha bo ração
., ros, etc.; cereaes e mercadorias em grral, para qualquer !

'-_"'=---'," =z=--<.-= �....."""".

O perto do NORTE e SUL
�� Servlço garantido e rap ido � IY.ão sera devoloido o originai,

� oubiicado ou não.
cío Brasil • Preços rr,odlc;os.

I
o conceito expresso erra ar!"-

9.000:000$000 SÃO FRANCISCO SANTA C!.TARINA f �? 1e co:lab�rcç�!» mesmo soZ:-

38.000:GOO$000 ,
I cilada, nao implica em tespon-

18.170:403$540
!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iõjji;jjjjõiiiiiiiiiiiiãiiiãiiiiiiiiiiiiiii;;e;;;;;;;;;;;�;;;:;:s:;;;�;;;;"",,;;;;,....,"';;;;<>....,;;;_;;;;;:;__iiõ&iii_�'" 'obilidade ou endõsso tior r arte

13.-496:912$949 - &�_-� da Rcdacão,

1934:12.435.0,14:063$157 'I-u' It- __ !CO - B I
'

4.183:406$606 O Imas 6ulçOeS oa
, Assinaturas

I LIVRARIA DO GLOBO; ANO, 441tcoo
lodol -OI Estado; RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE! SE�1���R: 24�COO

ALBERTO ENTRES � l��,�\lES rRE l�:ggg
Dante Vivo-por Giovani Pilpini NUM. AVULSO $200
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima ATRAZADO $300

·:.'<-'��-,é.tr..l

Historia Pop. do Rio G. do Sul--poJ Alcides Lima A correspondencia, bem como

};As �ant�ras- por Lois _\Viltcn as valores relativos aos ati-
"

Cancioneiro da Revoluçao de 1835- por ApoiíliarlO nuncio: C assine.taras, devem
Porlo Alegre ser enviados ao Diretor-Gc-

Fontes eompendiadas de Leg. Soe. Brasil-per Dja!- rente J:ií;iro CaUado.
ma Rio Branco

l\/latrí2::

FUNDADAI:IEM 1870.

seguros Terrestres e Maritimo
Incontestavelmente a PRIMEIRA

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

Ap,entes, SUb·Agentes e Reguladores de AVlrlal -em
r:aIBraall, no Urugl:a( e nal prlncfpail praçal estrangelr.l.

J.\g€nte$ em Ftctsnopolts :

. Campos Lobo:"ú& Cía.
RuaiConselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa Postal, '19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAl'VÇA

Escrítórios em �Laguna e Itajaí
RÊih"í�jO, Admnis1raçãa

e OiícliliS 8
RUA CONS. MAFHA, 51

SEMANALMENTE RECEEE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Fone, 1.656

A�rmtts·"ccnespundentea
l orto Alegre - Dr. Antonio

Bottini
Curltlba-Petr:ma Callado

.Java .Jornal
Praça 15 de, Novembro, 26-'-sr;hTado - Fone. 1,3GO

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO] NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e
á noite NO ESTADO DE SANTA

CATi\l�INA:Anunciar:no JAVA JORNAL, significa: ClélLdec vendaS e

ma iorc s hlcros L;raranguá-Jaime Wendhauserl
Ani tapolis-.6.nibal Paes
L\ngelina--Armando Schmidt ,.

AgencEa Moderna de Pu- ---,- Eiguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Aartinia:11) Hiln:o

"blicaç õas, com séde em São Paulo� -RrIIEl:·IIG.B;__"'R:l:lI'RCC rr..�_ n"''ecdíiilIII • Bom Retiro-JoaquimSirccel
,

f- I- d 'I � Calloinhas-P",dro Tor:cs
e autorizada e Isca Iza a pel o �overno 'DR,S. '

• "- Cruzeiro-O�valdo Pereira

Federal. e possue a carta patente n. 112 :' SIPPBL E ARIMACHADO �ctt,.�'\"I����l�t���S=EÕi��:�hnoAIHS• to. .:,� Caminha
A 1fIOL1I1I�"'I..tl.&� A� Itajaí-Evilásio Heusi

fi
D :�I""

�

�t>�
,

Com
lo;nvilc-Xavier Schenk

.. AIL � Lagcs- Hcssanah Neves

cf preços Lagur:a-FranciECO Chagas rV;E-

tJ!1 BCCA. � ,
especiais e

'

chado
� "�horas marcadas lvlafra�--Prn'pilio Claudio
• ()� Nova Trento-João J0d Arche
., , • A..� Raios X Orleans-Edgar Me,tUti

� �'� Diatermia POrto União- Hem ir>io Mijes

�� \� , Raios Violeta Rio do Sul- Aristides Melo

�
..."

'

São José-Jo�é Cosca Vaz

�� Ruft., Feli,pe Schmidt, 38 ii' S:., Francis,co Guaracy GO(rH;S(Q
�ltf W Sao JoaqUIm-João Palma
� 1__...----Iiiil:!!!--..-��mm5 l Tijuca:-Osvald_o amos

.����G•••--------�•••••••�� Tubarao-JOaqulmFaraco

Caixa Postal, 43 FLORIANCPOLIS

r-;.Ormidave IS IOrtelol proprlOl, 1r0l v.:::
por "mana, tedas aI I8gun
das, ter;al e sextal·felral,

EXt ração com globol de or'ltll.

A máxima IIlura e honestidade, POil, OI sor·
telol Ião praSlncl�dol pelo povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZl:TA Florianopolis-21--3-1936

Pela Irra'diação
da Alert.la

oha
Farmaceutlce

'Perigo I
amarelo

nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 21 DE MARÇO DE 1936-S. BfNTO Um milhão de hecta
com diploma registrado no D. N. S. Publica e ua Direto- res de terras para os

1637-A cidade da Bahia é atacada-A expedição ira de Higiene deste Estc:do, aceita responsabilidade técni- J·a es
A estação alemã DJA, onda

hollandeza composta de 7.800 hornenssée do Re<;ife pára atacar a ca de íaunacia ou de especialidades larmaceuticas.
DoneZ �

31 ,38rns., irradiará amanhã o pro-

cidade da B ehia.sob o commando do principe Ma"rl'cl'o de Nassau. C t: R
RIO, 20--ChegGu ôntem ao

grama abaixo, cara a America do
" .. aitas para rarmaceulico, na cdação _

deste DiarÍ(. S d l"t
-

d
r

Na mesma occasião outra frota vae assaltar São Christovam em Ser- 3 I'
ena o duma so te: açao o Sul.

gipe que é saqueado e incendiado. �_íiiiiiiiiii iiiiiiiiiii íiiiiiiiiii �Iiiiii 11 governa or do Amazonas pe- A's 23,15 corrcsponde às

1777-A ilha de S. Catharina e os hollandezes--
dindo licença para a efetiva- 3,1.S :1S. no Rio de Janeiro e

ção da concessão de terras 7 15 1 IS h
Chegam ao Pi" de Janeiro e são immediatamente presos os ofhciaes ' às, is.

I
r d S C h' A l feitas numa extensão de um 22.J-5 Anuncio DJA, (alema-o,

e o genera que entregaram a praça e anta at arma a aão S BC· IIPedro Cebal!os. - II alxa OS �mpregan] milhão de hectares de terras. português). Canção popular alemã.
1850-Fallece O ex-ministro Galrão-Exfira no Pio dos no comercio

Essa medida foi autorizada 23.00 "O ftd João". Melodran a

de janeiro o senador pela Bahia Manuel Antonio Galvi o, nascido pelo POdAer Legislativo �o Es- segundo a lenda de Grimm. Me-

na cidade do Salvador a 3 de Janeiro de 1791. Foi plenipotencia-
tado, e "esse contrato QJá em sica p0r A.. Luig.2.3 ..

30 Revista,.
-Fundada em 25 de março de 1886 - 21 de t overnbro de 1 30 o 23 45 UI (Irio, presidente de varias piovincias, ministro e, como ficou dito, sena- A' �_ ", . nrnas noticias em a (-

d Assernbléia Geral
fora aprovado pelo entao 10- mão). 24.00 "Quando as violetas

oro

1891.--Morre O Bispo d. Anto.7io.-Morre em Barba- terv�nta�edera1. _

estão em Ilõr". Opereta de Ro-

cena, Minas G,=raes, d. Antonio de Macedo Costa, nascido em Ma- De ordem de sr. Presidente, convido a todos os P I
e

H t I hert Stolz, Direção gern!: Em.r

ragogipe, na Bebia, a 7 de Agosto de 1830. Foi bispo do Pará e
senhores sócios a comparecerem, no dia 25 do corrente

.

a ac Io o e WJ!hdmy. 1.15 Ultimes noticias

em 1890 elevado a dignidade de arcebispo da Bahia, mas não che- mês, ás 17 112 horas, na séde desta Sociedade, á rua FC-I O !,,�ELHOR DA PRAÇA (em português). 1.30 ... e sempre

gou a occupar este cargo, por motivo da enfermidade que, pouco Jipe Schmidt [o. 8 (sobrado), afim de assistirem a posse da Df: jOINVILE o fazes outra vez! Quarteto de

depois lhe arrebatou a existencia. nova diretoria eleita para o período social de 25 ele mar ..

II
cabaret de Karl G. Graber, Mo-

1900-0 Marechal Falcão da Frota-Na cidade de ço de 1936 a 25 de março de 1937. I Banco de sica por H. Kauler. 2.15 Eco da

Pelotas fallece ') distincto catharinense Marechal Antonio Nicolau C êd
.

P
Alemanha. 2.30 De silhos e fi-

Falcão da Frota, nascido em S. Migud, a lO de Setembro de 1834, Aldo de .Atmetda re �to OID
I !hi�es. UIJ'� .hora musical. 3.00

tendo feito 1 eampanha contrJ_oOP_ar.,aguay.f (lo. se�ret,ario)11 riU, lar .

e Agri- Ultimas noticiasícm alem5o).3.15
c.' _

1"'., 1\1usica de instrumentos de sopro.

DIA22 DE lVA!\ÇODE 193(-DCMIrCODAPAIXÃO ,,�_"GG.--,'-----------�eG! II cola 0,'€ San
.. 4.30 Leitura do programafe lem.,

'� 'fIá)ll1' port.)Despedida DJA (alemão,
1817-Bandeirasdos revolucionarios-Na cidade de G C�fe Rest/.A urante �� , ta Catharlna português).

Recife, com todo appar.ito festivo,são benzidas as primeiras bandei il ".,� c:t �� rd � i3 it ti
· " c .

ras dos revolucionarios pernambucanos, Este acto religioso foi ceie- • S ,e (Soe. Coop, Rcsp, LIda.)
brado pelo o deão de Olinda. " ãO Pf! II irO" �,

RIJa. Trajano n. 16
1825-Execução de uttt patriota-Em Recife, é fuzila- (Edificio próprio]

do o patriota Agostinho Bezerra, um dos implicados na mallograda Esrecialidades
revolução que proclarnára a Confederação do Equad')r.

1843-0 historiador dr. Alfredo Tallnay-Nasce no

Rio dt' Janeiro o illuslre litterato e historiador dr. Alfredo de Ls- Fornece COMIDA ;\ DOMICILIO A JlRE-

cragnolle Taunay, que foi presidente de Santa Catharina e seu re-
m � ÇOS MODICOS. RECEBE DEPOSITOS Por resolução governamental

presentante na Camara dos Deputados e depois no Senado.. Pf16AHDO 05 foram aposentadas as professoras:
1883-Revolta em Minas-Explode em Ouro Prdo,,� COllnhaSODRE �

_ � d. Maria Leopoldina Pedrosa d.

M· d' 'I' d' 'd d
I S!-��, l3) A DlRcÇ/lO De PROPRIETARiO SEGUINTES JUROS:

mas, uma se ição rmhtar, que consegue epor o vrce-presi ente a i �!zy' � Avila, lente de Francês do Insiitu-

provincia, Bernardo Pereira de Vasconcelloe, E�te installou o gever-,e RUA FELIPE SCH�v1IDT N. 1 e

I
cle Li.nitada 5'1· ara. to de Educação desta capital e

IlO em S. João d'El-Rei, onde preparou a reacção. Os sediciosos lo- ! �� fLORIANOf'OLIS G Cle. Avisa Previoô]. ara. d. Maria do Carmo e Silva, da

d
.

d 12 _] .

d d·i �1�, Jjjf' � ,,'}.,---- -- !.:",!i,_.�'.-:.���,', p P' 9 J' d B dA'
"

ram omma os a. fIe o-aiO, sen o presos e processa os ,os. que I���f(�tw'�------------------���� razo lIXO '1. ala. esCQ a mlll::ca e arr:l o mm,

não poderam eva.dlr-se. No anno seguinte for"m todos ammstIados. _�_;;;,�������������no municipio da Palhcça.
---�����������-����

I H-O��-"""""'--O'-,--"�'''�'-=�T�'m�-%�eE-�_��""'�'"'---��"""""""���Ê��i_�-E�S,PE,RA.--Ç
........

A-.'&-,I fuUg���:�Sm;:!��:�;o:t�lt,,�::�Ofa�::��i,O:U'�;!��
I ...

'::
.,.

nados, lego concordavéHn num ponto: e�te mUP..do
era muito melhor do c;ue o que haviam deixado

����������������;;;;������������������� pruatraz. Não um mundo�cile amen� p�sap�
ilas os mais fortes dos colonos podiftm esperar so

brevier. Mas era um mundo de pmsibilidades iii

mitad:.s, um mllltdo de espaços vastos, um munco
ond� um homem ainda podi:4 estender os braços
e dizer, «Vp.de, sou livre!» e pegar seus embru
lhos �aír andandO, e andar durante dez anos sem

conseguir achar o fim das florestas e Jas planicies.
Muito anles que a ninguem ocorrese a ideia

de re:lUir a� co!onias rivais da� costas do Atlanti
co num único e:;tado, os habitantes do tcrritorio
entre Charles River e Cles�peake Bay pcssuiam
uni carateristico que serviria pra uni:-os em torno

de um ideal comum durante os anos decisivos que
se [,presentariam breve.

Refiro·me á convicçã') de que a fc1cjidade
fLJura de cada um neste m\lrldo depende exclusi
vamente dos seus esforços pessoais, de que 05 que
tinham escolhido viver nos confim do deserto eram

�enhores do �eu dethrlo em toda a acepção da

palavra.

ticas nobre a imigração n05 secuJos XVII e XVIII. bilhete de terceira c1as�e, é um pouco duro. Mas
Sabemos alguma cousa sobre alguns dos gmp05 o imigrante em perspectiva, ni.lturalmentc pensa

recem-transplantados, mas sobre outros não sabe- va que era esse! o unico meio que �ir.ha para se

mns praticamente nada. Vtr line da sua terra ingratél. Uma Vf'Z passa
Ma5 colhemos informações suficientes para dos ease sete anos, seria livre e ,.oderia começar

ter uma idéia ba,tante aproximada da especie de a trabalhar pala e como lhe conviesse.

gente 0,ue então tomava o trabalho de atravessar Em seguida temos os pequenos capitalis-
o oceano. ta5, os p:vilegiad03 que linbm con::eguidn jun�

Vinha de lodas BS camadas sociais, e pClr tar algumas eCl>nomias, ou que he.rdarê,m algumas
os motivos irr.aginaveis. centena de libras; It:ram algurr.as paginas de pro

Em primeilo lugar, havia os negr03, que eram p�ganda, onde o Irmiio Penn descrevia as deli

jogados nas codas americanas pelas companhias ci!iS do seu paraiso silvestre! e resolveram obte
rivais dos caçadores de e3cravos inglêses e holan- a sua parte dos tesouros e correr á nova pahiil
dêse�. Essas pr,bres crealuras não pertencem, pG- antes que fosse tarde demai.>.
rêm, propril\me!"tc 30 nosso quadro. Havia ainda os que pertenciam a seitas IJtr�

Vír.ram para cà porque não podiam dFixar seguidas flor alg:.:ns magist!adcs pertinazes, e

de vir, condenadas a penar por um pecado que não que espclavam encontrar algum recanlo do de�er-
tinham cometido. to onde pudessem rezar e pregar em paz.

Depois vinham os «emt'regados-servo�. Os E os que tinham nascido com aquela alegre
«empregados-servos}' di\ seculo XVII clam real- aflição chamada «mania ambulatorialt e foram
mente jornaleiroF, pequenos artifices e negociantes I

para a ��mtrici1 unicamente �,orque estavam enfa
fali3cs qua não pot1iam pgar a passage'll. En- radas ele �ua terra e senti:3m a necessidade ur·

tão, contra uma wma espitulada, êles concordav:am gente de mudar um pouco.
em serem postos em «servidãoY por algum pa- E 05 que �entíam egu3lmer.re uma urgente
trdo colonial durante um periodo que ordillaria- necessidade de mudança, mas porque os meirinhos
mente váriava entre cinco e sete anos. De um os' Inccmod;avam.
modo geral, não me parece que o negocio fosi'c Em suma, ela, m::a turba variegada, aquela
equitativo para essa pobre gente. O custo do que, vencendo todas as barreiras, se mudou de

transporte naqueles d�as eram muito mais eleva-Iuma parte do mundo para a outra.

dos do que heje. Quatrocentos dolars para pas-I
Mas ape�as tocava de terra que toda e�sa

sagem simples eram um preço normal. Mas, ainda multidão, todos esse� fanatic03 religiosos, empre
a%im, sete anos de servidão e penas contra um i gados servos rapaziolas á cata 'de divertimedos, ne-

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

�

COR? RESFRIADO ?

G -U A A I-N--A

TODO
o mundo vi\e a se maravilhar com a

imprevisibilidade do de�tino. Numa rua

próxima uma casa cái "subitamente», um

velho vizinho mon e "subitamente", uma fa

mosa dinastia européia é «subitamente» expulsa rlo
seu remo.

1\ (as, naturdmente, como todos os cientistas,
os jornalistas, e até algups histOíicldores sabem,
nada acontece "subilamcnte". A d'êstruição da ca-

1\'1, a demissão da dinastia e o desaparedmento
do vizinho parecem ter sido efetuados num CUlto

espaço de tempo. Mas as forças causadoras do es

tado de decadencia qu� tornou a destruição, a de
missão e o desapHccirnento uma questão de minu
tos ou segundos trabalhavam havi3M longos an05

na sua tarefa s:crela.

Invertendo o j:-Ioce .50, veremos que «o suhito

pregresso» de uma lepublica, a "�ubita" aquisição
de uma fortuna por uml família, a «subita» r.la

nifestação do genio de um tocador de rebeca até

então obscuro, são os resultados de alguns planos
misteriosos qt.;e vinhcm sendo preparados com muito
cuidado nos pacientt s lélboratorios do tempo.
Somente algumas p! g'nas nos separam do glande
levante politico que "subitumente" tramformára tre
ze indisciplinadas re:juenas coicnias num poder
I olitit:o fo;temente unido. Mas como �e proceswu
e� sa mudança "subita?

Tcrá sido ramada pelas fadigas comuns de
urna longa campanha militar, ou pela necessidade
de uma mais estreita cooperas ão econ. )mica? Tel'à

sido o rebultado da habilidade c}e um estadi!:>ta�
Certamente não,

A Revolução foi em rnéro iílcidente, embora
baslante barulhento r ara despertar muita atenção.
Os verdadeiros alicerc< s da nova iniciativa já na·

viam, porém, sido estabelecidos havia seculos.
Como, entretanto, isso feito calmamente e sua

vemente, e feito quasi exclusivamente por gente
muito simples, a grande maioria dos contempom
neo'! nem percebeu de que estava se pa�sando no

mundo alguma cousa desusada
Não são muito dignas de fé as nossas esta tis-

".

NAO CEPRIME o COR
".

CAO

I 36:700$OUO
56:424$498

em: APERI � IVOS E
SAL.GADOS Capital

Reserva

Dr. Pedro de Moura J:'erro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

n "
I

Algum'ls horas depois do navio irlcerto do
seu caminho ter sido abordado pelo piklo, o con

tBrno imprf,,:iso de um roChed'l começa a se dc.
senhar. Para os primitivos descübridores, que
iam em busca do curo �e Z:ngapu, isso sigmfi
cava atlazo e defastre. Para os milhões que vic
ram depoi3 isso foi u prirr:eiro lampejo do Si u

horizonle de e�perança.
ElUditos tratados têm siào escritos sôbre [;s

rrludanças psícologicas que se operam nos imigran
tes recentes, dos «comú» e «porqu!» do �êirat, r

amenr.ano.

H "
U

MG3 desta vez eu posso me pasear da di·
reção dos sabics volumes. Eu tambem vi a te

nua linha escura.

Por Hendrik van Loon

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rematad a loucura
a intransigencia f r o n c

ê

s c

Os Estados
da Renania
manha.

Unidos

LONDRES, 22 - Informações de toda parte do
globo dão conta da pessima impressão causada pela ati-
tude de intransigencia da França. Não só os domínios bri- '5 ,. j O Conselho Diretor do Club
tânicos que consideram «rematada loucura» jogar com os A V OZ D O P O V O dos Funcionarios Públicos Civis de
destinos da Europa por causa de sutilezas rabulisticas,

----------------- Santa Catarina, resolveu em sua

última reunião entre outros as·profligarn a conduta dos estatistas francêses, como tarn- r:��'C1r����������c_��� L
·

C
·

bem grandes potencias se mostram verdadeiramente sur- �""".,........"
"'�.."... '" .., "

"""'M yg Ia e rq ue I- suntos os seguintes:
preendídas com as exisgencias da França. Assim, os Es- fi' N V

·

d f D
.

a
nomear diretores dos Depar-

tados Unidos enxergam na ocupação da Renania o � OS s a I a � ra I S, tamentos: de �Tesouraria o con-

exercício de um direito do Reich. I �I I
selheiro -Tomas C. Meyer: Me-

���:=-�r� r�l:'�����
I
dico--e-Otavio Oliveira; Secrc-

r Dr
� i1

. taria -Eduardo Cabral', Delega-e a In a.. e�&;oo@.��gj ������ I
� ij ções Municipais -Egidio A. Fer·

I ��
I
reira; Propaganda -João A. Cu-

h De ixa •me � loha; Carteira Social - Tomas

� r.J' C.Cabral aprovar a translei en-

, · -

I'
'cia para caderneta especial do

� � Ban:o do Comercio da quantia

I
Porque pedes que eu vá cantar

c.m.
iua poria, J de 5:000$ para o fundo de

� O leu tranquilo ssno, ir louco despertar � J reserva para construção da séde

�
i"vIeu canto nada vale e a ti bem POCl€O imporia ij propna;

Que eu viva neste mundo a rir ou a chorar. k i , --o Registro dos E;'atutos;
� 'jt1' I ,-os balancetes das Ddf'ga-

it�
1)ebalde cantarei. Alinha esperança metia i ções Municipais de Concordia e

• J.á'1 a!6 ha de trazer slento 110 meu cantar. �.
G,.

rtl
aspar;

� Porque razão hei de ir na noite que conforta,

�� marcar Dá próxima reunião a

ra'I O teu iranquilo sono em cantos acordar � eleição para o preechim, nto de
� que realizará, qual ta-feira

�ii� O' .1 I pro'xima, 110 Ura Tenis, ) dois cargo, vagos no C. D.
• Não! não peras ma's I por D.:us! daxa que a dõr, - A' d'T

seu festival artistico, desde provar: o praso ate o la
Meu corac,ão torture assim de instante a instante, ""0 d

'

h d

M� �,,, cêdo mostrou-se inclinada á '- e jun o o corrente ano,
· fi tê ve-lo morrer sem ler o teu amõr, • c

di d
..

d f
•

� '� carreira musical. Fez com brl- para ispensa a )Ola os uncro-

r.� �� lhantísrno seu. s. estudos peI.o
narios que quizerem ser sacio do

� Porque pedeJ que eu- cante á noite em tua porta! ii
I Club, já estando anistiadas to � aI!tl A esperança em te amar em ser o teu amante I programa eficiente do nsti-

lid d d d

�
, '

';' N' I d 1\1
.

d as mensa I a es atraza as e q J� Ha muito me deixou ... já não existe... é morta. � tuto aCIOna t' iv uSlca o., .

� I Rio de Janeiro e, terminan- Ja são SOC10S.

� 'e �J'rajano MARGARIDA � do-o, fez o curso de aper-
Resolvendo que os funciona-

1B���l'ir.Z������:C������JiG' feiçoamento para concertista rios públicos que não recebem

no "Curso de piano Alexan- pelos cofres da União, Estado
sr. Jo�o Arceno Alves, ativo

drowska". Foi chamada o
ou Municipios, (tabeliães, escn-

garçon da Bar Mira-mar, '! de
d vães etc.) que quizerem ser sócios"orgulhoz'nho" O C U r s o

sua exma. esposa, com o nasci- do Club, com direito a Assis-
mento do primagenito que temeu quando começou a ser apre-, tencia-Medica, nas 'd dassentada em público.

. - se "'s ,

o nome de Augusto. A notável virtuose patricia
comarcas pagarão a taxa de ..•

l'HE6Rm UH5 tem tocado em importantes 5$000 e 3$000 e i�OS outros

Regressou de ltajaí o sr. Ro- cidades do país com grande lugar�s 3$OO? e 2$OO�. _

gerio Pereira, do alto comercio 10- êxito e o seu renome corno Marcan�o. pa�a o dia ! I �o
cal. artista é raramente conquista' c?rrente mes. a lDaug�raçao. oíi
Do norte, chegaram os seguiu- do por pessôas da sua idade. cial do G�bmete Me�lco. hcan-

tes passageiros: Maria Riensck Tocando no Rio, onde ini- do o p�esldente autor.zad.o a dar
e Ricardo R. Alegre. ciou sua excursão artistica

as providencias ne se5sar�as. .

OUT"05 DARTEm para -o sul do Brasil, obteve Re"pon�er ao 3r. �erahmFeste)'a ho)'e o seu aniversario lO � João Rodrlgue� que o ato em
um contráto com a Embaixa- .., .natalicio a gentil senhorinha Tere- CM' R

. questão fOI aprovado pela Con tap. lmoso UlZ da Americana daquela cida·
t

.
_

SI-

za Ferrari, filba do sr. H�nrique S
.

h' d ulçaoegUlU o)e para o norte o de, para fazer-se ouvir pela' .Ferrari, do comercio local. Estado o sr, cap: Mimoso Ruiz, colonia americana. Como pia-
Mandando atender os redldos

Regista'se na data de hoje o
nusso coleg'l de Imprensa. nista brasileira tem conquis-

dos �rs. Andreas. Hubbe (Ara-
aniversario natalicio do prezado Para o norte. seguiram: José tado O respeito e admiração ra�gua) e Flos�mo E. de Carva"

con�erran�o, o sr. José Purone, Marsch J. Perma AgUiar. Lote dos estrangeiros que a ou _

Ih:J (SãO JoaqUim).
..Realizou-se, é)ntem, em Rio Vermelho a renovação das

do alto comercio tocaI. Heggel, Rodolfo Rischter, Wer- vem. Responder ao :r. QUlOtmo Za-30a. e 31 a. secções, com a comparencia de quàsi todos os eleitores, ner Preisckm.ann, Alfredo �eiser, "Lygia Cerqueira Dias é nela,. que os :em..lffi:nto3 são de-
sendo as mesas recpptoras, presidid"s, respectivamente, pdo� snrs. drs, fn�Em AMOS HCJ1E: Ernesto Chr�sel, Kurt �jJleveck, um nome que figurara' ao la- termmadoll d� acordo c�� a

juizes de Direito Mileto Tavares e Mario Rocha.
o sr. Rodolfo Celestino Romào, Helmuth Hemcke, FrancIsco Pos ..

1
do da gloriosa trindade pia-

(<;!nd"
. d� cada e�taç�o Íl,,�al,Os candidatos a vereadores votados na 30a. secçao foram

funcionaria do Tesouro do Estado; sa, dr. J. Leprevost, Ricardo I nistica brasileira- Guiomar,
mas que ,a �lub vai pleitear, Juno

os srs: ,José do Vale Pereira-39 votos, �dmundo Si�one-23, o menino Harperes, filho do Las, Malina Goeldner, Guiomar AntonIeta e Madalena".
to ,as autondades_competentesl o

dr. Raimundo Sant05-19. Colombo S"bmo-17, Sa.gado de
H p' d S'I Goeldner, Colombo Sabin .... He- pedIdo.

Oliveira-16, Hipolito Pereira-IS, José Costa Moelmann-12. sr. arPOeres Serehll�d af
I v.a; lena Schubert H-'rmes A-' Fer'

d D M I 8 d B 1 V' -6 G
.

S'l 4 o sr. scar c mi t, unClOna-. . '.-- ,

-� -, ------__
...:ti� _..:.

r. ona�o 1 e0-, r.p
u .cão 7 Jalna ,1

e

erdc�no.
I

dva-R" rio da Diretoria de. Obras Publi - ceua, Edite Scbmldt, Charles Je- REV1STANa 31 a secção, rala c.os ngtezes, no Istnto e lO
. siese, Zica Dutra. A. João AI-/Verme1ho. só foi renovada a eleição para juizes de paz. cas"l h' h Z I

.

d varoso e sen'Jora Flleal de Legislação
O total do resultado do pleito para jui7.es de paz e o se·

p a" gentfl'lh sedn orlnAa ,Jl epl
a

Para o llut sea�iram' Domin- Fazenda
. ovoas, I a o sr. genor 0-

•
b'

•gumte: vôas telegrafista. gos Nash, Paulo Bernardt, In- VENDE-SE Ul1a coleçãoLiberitl- IS 7; União Republicana-128. '
neu Condli e senhora e Ricardo completa dos anos de 1930 Reunem"se, amanhã, em sesEstá, assim, eleito juiz de paz de Rio Vermelho o candidato Aniveriariou-se onternó o sr. R "Iegre. a 1934, por preço de ocasião. são ordinaria, os srs. desembarga-liberal· sr. Rosino Pascôal Assis. E I da Rocha LI'nhares I f t d

-

d d C dmanue ,

EMLArE n ormações nes a re açao. ores a é)rt� e Apelação.Finalizado o pleito em Florianopolís, verifica-se que com a d
..

d d C 't' d I�����������������������a mmlttra or o eml eno e. Consorciam.se, hOJ',. civil e '.011.
.::::c

renovação da 30a de Rio Vermelho, não houv� alteraçãe nos nove I bí
candidatos eleitos pelo Partido Liberal. Modificação houve foi nos

tacaro . ligiosamente, na Capital da Re· Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
eleítos pela União Rerublicana, em que os srs. tenente Arlindo Fez anos ontem o sr. Celso public�, ond� residem, a l'�nhori. Pasta 5 U L B I O L
Pinto da Luz e Gercino Silva, foram derrotados e os ses. José Va- SiI.eira de Souza, auxiliar técni- nha Gilda Silva Mafra, filha do

le Pereira e Edmundo Simone eleitos em seus lugares. co da Imprensa Oficial do Esta� se. Celso Mafra, funcianar,o fe-
U I· d

' d...ral, com o cunterrâ!!eo sr. Fer- d d f
.

candidat�:: dr�i�ufc:�u��i;::,a'J!�r�a:VaÍee�:�eir�: C:í�:b:sSasb;� o.

nando Caldeira, estudante de Di-

1
'

_

� �:�fu�l:�as�o as as armaCIas e casas

IInO, dr. José da Costa Moelmann, Edmundo Simone e dr. Raimun-
!5EHTE MOVR reito e destacado sportman brasi II _

4
''':0 Santos" Acha-se enriquecido o lar de leiro. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii'iii-_iiiiiiiiiiii.RR

Uma grande agitação apoderou-se do ministro fran
cês quando o representante da Dinamarca, sr. Munch, dís
Se que 0S representantes alemães deveríam ter o direito
de explicar detalhadarnente ° sentido das propostas do
chanceler Ado!f Hitler.

BERLIM, 22 - O correspondente de Londres do
«Voelkischer Beobachter- manifesta tambem grande otí- flHIVER5ARI05

mismo, dizendo:
«Chegou o ponto que a Inglaterra desejava e que

a França e a Russia esforçavam-se por evitar. O Conse
lho da Liga acedeu as condições da Alemanha para se fa
zer representar nas discussões do Conselho.

PARIS, 22 O deputado nacionalista Taittinger pro
segue no «Ami du Peuple- a campanha pela abertura das
negociações dírétas com a Alemanha.

o

;:.."'\taqu�s ao Chile
marca

PARIS, 22 --- A imprensa profliga a atitude de
todos os paises que se têm c .locado ao Jado da Alemanha
nesta qustão da zona do Reno. A Dinamarca foi alvo de
especiais ataques do -Matin», que lamentou em termos,
amargos que os representantes do Chile e da Dinamarca
«não íaíam a linguagem do bom senso.»

A reslstencia inglêsa
LONDRES, 22 - Cada vez mais se afirma a re'

sistencia da Inglaterra às pretenções da França de em

preender uma ação coercitiva contra a Alemanha. Os es

tadistas britânicos não podem compreender em que reside
a «agressão» contra a França pela simples. acupação da
Renania.

LONDRES, 22 - Os circulas oficiais inglêses co

mentam com certa amargura a atitude intransigente e agres
siva do sr. Flandin durante a sessão do Conselho da U,
ga.

A renovação
do pleito em Rio Ver..

melho

"'-':--'�-�""_.'..
�

corlsiderarn a oCl.Jpação
exercicio de urn <.-iir,eito

G��.
da Ale-
Club dos Fun

PÚ ..c;onarios
bliccs

Teodoro Ferrari
Transcorre hoje, a data aui�er·

saria natalicia do nosso estimado
conterrâneo, sr. Teodoro Ferrari.
proprietario da conceituad� Con
feitaria Chiquinho desta cidade.
A Gazela felicita-o afetuosa-

mente, associando-se ás homena
gens que, na data de hoje, Ine
s.:rão prestada:! pelos seu:; inumeros
amigos e admiradores.

da Co:te de
Apelaç�o

(Formula do DR. BACHMANN)
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