
DE T I T U 'I D,
•

o vereador oposicionista
._------------------_.

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

Oliveira o; _Justiça Eleitoral, dando provirnen-.

I _to ao recurso int.erpôsto f:>elo dr.
Ivens de Araujo, advogado do candidato liberal
sr. Eduardo Santos, concede-lhe o dírei-to de
substituir o vereador minorjsta Salgado de Oí:�
veira, que deixa, assirn, de pertencer a CârTla�
ra Munióipal da Capital.
Quando era julgada,' •

a ré Mercêdes
Sirnas, sofreu

•

urna slncope

=

DO i,POVO Sem quaisquer Ilgaçõos pai iticas. .A voz

JAIRO C,ALLADO

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel
----------------------�-

II I FIO! ianopolis, Terça-feirét 19 de Maio de 1935 I NUMEHO
---------

Quarta-feira, reunido o Tribunal de justiça de Itajaí,
foi julgada a ré Mercêdes Maria Simas, que no dia 16
de fevereiro do corrente ano, dando á luz a uma críança,
estrangulou-a, jogando dias depois no ribeirão do Saco
da Fazenda, em ltajaí, depois de coloca-la dentro de um

baú.
O dr. Francisco Rangel incumbiu-se de sua defesa.

Em melo do julgamento, quando seu defensor estava com

a palavra, demonstrando ao jurí que se tratava no caso

de uma infeliz enferma, cujo estado merecia compaixão,
Ie seu gesto tresloucado só podia ser atribuido a uma ex- O S�nadDr catarinense

plosão de seu temperamento, completamente transformado '

e explicavel pela medicina legal. na puerperal, a ré, ao Opítia pela concessão da
ouvir falar nos seus três outros filhos criados com des- I

" /
vêlo e carinho. não suportou a comoção. tombando do RIO, 18-O senador catarinense dr. Artur 'Costa, relator' do pedido de licença,
banco numa síncope cardíaca com acésso nervoso. formulado pelo govêrno federal, para processar os parlamentares prêsos, entregou á Co-

I Atendendo a chamado, o dr. Felipe Alencastro socorreu missão de Constituição e justiça do Senado, o seu parecer sõbre as imunidades parla
a paciente, fornecendo o respectivo atestado que o rnes- rnentares.
mo advogado requereu fosse junto aos autos do pro- Esse parecer, considera as imunidades dos senadores iguais ás dos deputados,
cesso. Conforme êle diz, a concessão de licença para o processo dos deputados tem

.

Não é oreciso dizer que o conselh� de jurados, �on- que ser submetida á Câmara. Conclúe que ao Senado cabe decidir sôbre a licença para
doido da sorte da desgraçê�a mulher, diante desta cena, o processo do senador Abel Chermont, pela Secção Permanente. Opina, entretanto, favo
convenceu-se da argumentacao apresentada pela defesa, ravelmente sôbre a concessão da licença solicitada pelo govêrno federal.
absolvendo Mercêdes María Simas por unanimidade ab

'
-'-.----------�

soluta de votos, fendo a mesma logo depois posta em Suspensa. _ M cO
-.

liberdade. A IO sr. Aquilino Werner. que ocupava a cadeira da
a matricula 50 uçao -__ _

....

acusação, na qualidade de adjunto do Promotor Publico
de Itajaí, apelou para a Côrte. nos Tíros de DO CASO

Guerra
GAU'CHO

e
expectativa as experlenc'r :

.evadas d efeito com o ?v:; )

de.i neado e construido p
I

�'�

irmãos Mario 'e julr� I ]

Silva Torres, sub-ofca.s
aviadores da Aviação N�
vaI.

contra os pàrlamentares prêsos
Artur Costa

licefilça Esse aparelho, o me.r.«

que já vôos na America do
Sul, méde seis metros de
et.vergadura por três de pro
fundidade.
As experiencias fora.n

efetuadas pelo tenente da
Reserva Naval jorge Mar
ques Aze ledo.
O C�13tO d» minusculo apa

reho não excedeu a quantia
de 15 contos de réis.

POR UM AUTOMOVEL

A Alemanha

rt.'.:í
7

Domingo último, no distri- I r •

f'
� r to de [oão Pessõa ocorreu-

A vItIma, OI transp?rta�ac::.o se ra pos"� 'pan o Hospital de Carida ..........

.

-

�, ._
se tragico desastre, resultan '" ",). , .... .• :'1:<'_t -'slvel gUbi ta do dele morte de um dos

onde fOI "lntewada, vínío a

O� qUIn ta -

protagonistas. fal.ecer, �Il�?-m, ap�z;:::_ U'J:�com

I fe I ra A' tarde, quando se diri- c�lda�os 111 ....dicos al: pi opor-
I .

t it I ClOna'.IOS
'gla para es a cap: a, um

.

RIO. 18-Nas últimas horas I automovel da Secretária de O sepultamento do SêJ

A mi n O ria I da noite, nas rodas relacionadas Segurança do Estado, condu-
.

cadaver verifÍ\:Ol,I-S�, õntcm
ROMA, 17 - Grande parte da opimao pública com a política rio-grandense. di- zido pelo chauffeur d]ql1�la' m";;m,.:,: 110 C�m;l,;;- o ,'líJ' -

germânica é favoravel á Italia. Oficialmente o Reích perma- VAI ASSISTIR AO PLEITO
ziase que os lideres Juão Neves repartição pública, Alberto c�". a,103 sei, proc d rj] ...t ...k-

necerá firme no que concerne á neutralidade. Relativa- e Batista Luzardo, haviam rece- Costa, nas proxímidades da v.oa autons.a.
MII';EIROmente á França e �. Russia, que são encaradas como as bido telegramas de Porto Alegre antiga estação telegraíica, O rir. S�cr2tAI ioda S,�,�ii-

colunas mestras da politica do «statu-quo- , a Alemanha RIO, 18 - Diversas catava- f comunicando que os entendimen- atropelou o pardo Daniel rança Pública suspen.í -u )
não vê compromisso algum.

.

nas de parlamentares minoristas I tos ,entre os proceres da Fr�nte Fortunat� Machado, de 40 chauffeur das suas fLl;lÇ02�.
Nos circulos londrinos predof!1ina a impres�ão de percorrerão o territorio mineiro, I Utl,lca e o, governo, procediam anos de idade.

que o mal estar que se reflete na Imprensa alema deve durante a realizar Ao do pleito mu- muito cordialmente, não tendo ---------------- .------
ser �trib�ido unicamente ae question_ario bri�ânico e á s,ua nicipal, Dentre �5 parla-mentares surgido �or ,enquanto nenhum fát.) C &fin t�;t. ;�, tA �...� r !�,!tM' �� � I!'{'� .,':]publicação, mas tambem á divulgação do LIvro Azul tn-

que forão parte dessas caravanas novo ou incidente que perturba-s . '" �í Bl tiG ��. �. �.� J � � if!j�� ':',y El' r
glês.

. A já pode-se mencionar os srs. JoãO a: «demarches» para a rear,mo'
.

A Inglaterra e a. I�aha chegaram a um
_

acordo no N"ves, Batista Luzardo, Artur nlzação co�sequent: da domma- \
sentIdo de nao dar pubhcldade á docum,entaçao sobre a Sanh's, Acurcio Torces, Eurico ção da C:lse surgida com o

gO"jaquisição de balas «dum-dum». de Souza L!ão e outros. vem.;), que mo�ivoli o pedido de

Fo� aprova�a �nanimemente, pelo Senado Italiano, exoneração do, sr. Raul Pila, da
tparaa anexaçao da EtlOpla. I' pasta da Agncuhura. 'tA Inglaterra vai enviar uma nota a Liga demons- Ordem dos Acrescentava-se que nesse deS-f

trando que o ministro etiope em Paris, sr. Martin. foi viti- Ad d pacho se informava que ape:ar f
ma dos tlaficantes internacionais de materi�l bélico, que voga as d� tudo. estar bem encaminh�do', ,RIO-18-Sob a pre�idencia �o ceI: Mario Velc�,c(), �etll;ll. ��

mandaram balas «dum-dum» para o seu pais. no sentido de repôr as cOisas hOJe, o Conselho de JustIÇ3 Especla!, aftm de tratar do jw,:; >:n.'I]:.)
Vitor Emanuel vai estrear como imperador da Abis- Requ.::réu imr.riç�o no quadro como se achavam antes da crise. do capitão Luís Carlos Prestes.

sinia, no dia 29, inaugurando o monumento erguido perto da Ordem dos Advogado�. nesta não será possivel nenhuma solll- Esse Consê1ílO concluiu, apó; ,hUJod.:\s dlSCU;)J�J [-l':! t
do mar, ao marechal Armando Dias. Nessa ocasião rece- cidade, o advoga(�o Paulo Ma- ç:"o antes de guarta ou qllinta- incornpetencia, dete, minando que os autos foss=m rem:;tidos a::J D.![J L-$ berá honras especiais. ciel de Sá Pereira. feira da semana entran·e. tamenb do Pessôa\ do Exqcito.

RIO. 18 -O gal. João Go
mes, ministro da Guerra deter
minou a suspensão das matri :u
las nos Tiros de Guerra, onde

����������������������� ha unidades do Exercito
efetivos incompletos.

ao lado da Itaíla

competentes
juJ'ger Luis

Prestes ,.

I

•

--,11_:"; :

i�ff!Í .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Politicos
paulistas

na capital gaúcha

os cargos de
chancelere

vice chance
ler italianos

PORTO ALEGRE, 18 -Che
o trafego aéreo comercial de-

Miscelânea senvolve-se progressivamente em

carreira acelerada, como demons
AS CELUL.AS FOTRO- tra, de fórma eloquente, o regisNICAS geram corrente contí- tro de mais um milkmario dos

nua quando se acham em ares no quadro dos pilotos da
presença da luz, e quando Condor. Trata-se, desta vez, do São creados

-e ''"'_ esta é a do sól proporcio- Comandante Oto H. Dreyer, que
Ma rc i I i o O i as x

,,�,-....

narn até cinco mil amperes acaba de completar o seu primei-
Figuerense por unidade. ro milhão de quilómetros pervoa-

U �dm amador, nos Estados dos no tráfego aéreo regular. Este
C f f

'

f
nr os chegou a construir h bOlo

.

di'on arme OI artame ite anun-
'

tal issirno az o vo ante ingressou,
ciado, realizou-se dominao último ,u� mOt or lTluitho pequeno, ha 21 anos atrás, isto é, em

e o especado encontro e�re Mar� cUJO mo�r se ,ac a montado Março de 1915, na aviação na-
RO.VlA, 18,-Serão creados,

cílio Dias F. c., da vizinha oi- s?bre rubis, acionand�-o me-I vai alemã. tornando parte, deste no dia 24 deste mês, os carglls

dade de Itajaí e o FigueiIense d�ante vanas desta��untdades, nodo, na confi3gração mund.al de chanceler e vice chanceler da

F. C., deita capital. dlsNP�st1S e?l serie-paralela. até o ultimo dia. Mais tarde. ltalia, sendo nomeados para êsses

Torna.se necessario um reparo, .

ao sera este �m novo
j rendo, en 1925, surgiram as cargos, respectivamente. os srs,

entretanto, referente ao modo do.! mello para o aproveitamento i)rim3iras experiencias de um trá. Benito Mussolini e seu genro Con-

d da .uz solar? 1 f' I D tanzo Ciano,
agir a diretoria do grêmio da SEGUNDO' SE LÊ NO ,e�o ae�eo, reg� a_r, o sr, reyer -. ._

cidade itajaíeose. quer ne chega- 1I("lJ,\Tn d N Y k d
pJZ se a disposição deste novo Deseja conse rtar- oainda a invasão do campo pela d 'J d F' F C

,) L�, e ova or en- io d '- 1 id Ia ou saioa Q iguerense . ., tro de .'" d 'n mela e com.Ui1,lca:;ao u tra-r api o, seu rádio? Procure oassistência. dalí; usando de um cavalheirismo m�l1?s e �m ano o" entrando depois, em 1927, Pi- • '

ca.- Restabelecida a calma termi- Estados Unidos disporão de D� h,. L f' AG [sr. Bouzon, a rua Felippe
pai co recomendavel, A'JS senho '-

d
. ra a eutsc - U ransa ,., Schrnidt 20

'

nau sem mais novidades o jogo. rei a qu-rn estão entregues os des- av�oes e cmcoenta passa- então recern-constituida. Em fe-
.

t
n.

t' f' .que
sera PiC-

O juiz sr. Aldo Fernandes dos' d
' , , , IJ'elros que porão esta cida- iro d 19)8 D' namen e sa IS eito.

tinos o simpãtico grêmio e prin- d
'

d h
vereiro e -, o snr, reyer

Rio --.!18 -Na lagôa Rodá- Reis arbitrou com imparcialida- cipalrnmte o patrirnonio moral ,,� aF ez, oras apenas de chegou ao Brasil, ingressando no

gE� de Freitas realizou-se as di-
de e conhecimento das regras da do sport local-não queremos com :,a'J ,

rancls,,::o, e de o_u�ras .erviço aéreo comercial do Syndi
mina-crias. tendo o Vasco da Ga- Association. a presente nota, em absoluto, �denttco�, que perrnitlrão .ato Condor Ltda .• cruzan Io, des

ma, veneido todas as provas, sen-
A' saída do campo para o

n03 envaidecer; mas sim conde- �an�por armo-nos) de Nova Ie então, o, ceus desta Terra de
do assim as guarnições desse clube recinto distinado á . assistência nar de uma vez o sistema esca- �r ,a N�va Or.eans °IU a Santa Cruz e das republicas
que representarão os cariocas no

houve novamente «frege. dos jo· broso de tais convites por parte 1�!a,l1l, e_ vice- versa, �a ion- platinas com regularidade, Já em

C,ampeonato Brasileiro de Remo. gadores entre si e alguns popu· daqueles dirigentes-pois não é nada gJ da co�t,a do Atlantico, en 1933, o snr. Dceyer chegou a A estação alemã DJN, onda
I bri d

.

t ã d d I I d I apenas seis horas' outros f
' , ! 'I d

., 31 38 ',. d" h-ares, o ngan o a in ervenç o a rer.ornen ave co ocar uma ee-, , , ,,_ -{testejar o )uo< eu o) S�U3 pnrner- , ms.urra Iara arnan a o pro·

Policia -
. . ,enfIm que se dtrlglrao tanto 500 000 I

' b' A .' d.

gaçao vlSlta.nte em pOSIÇél.O v(!·
'

, ros , gcll om�tos pervoa - gra.na a ,uxo, paca a i-\menca o

Essas, brigas cO,n:tantes dentro I xatoria, perante a população 10- pç�,a vIa leste q u��1to �el.a :!.)s sórnente no 5erviço di Condor.[ Sul. ,

do eS,ta�lO eS,t�o eXlgmdo .de quem c li, conforme se .v�rificou com o I oe�te par: a Arn _rica �at�- Agora, como já foi dito, êste As, 23.! 5 ,corre5pond� às
de dIreito senas e energlcas pro- clube itinerante. na, atrav,-ssan�o a cordllhel- lvi'idor completou I milhão de 3,1.5 ,1S. no RIO de Janeiro e

videncias po' t ã d •
" I ra dos Al'!des em m2nos tem- '1 J f' 7 15' 1 15 h, IS a par e S a as -05 sen�ores do Marclhos � qUI ometros perVO,trJ03, ato esse • as, s.

Em disputa do campeonato de sist�nc�a fica afugentada o que Dias, queiram co:n?reend:!r, en. p? do 9ue h')Je se gasta ne�-l que merece, sem duvida, os me- 22.jQ Anuncio DJN, (alemão,
to<"'tball da cidade, defrontaram-se pre)udlca o nome e os cofres da tretanto caso o poder material �es V?os. Junto desses aVI-llh:lres aplausos dJS que se interes- espanhol). Canção popular alemã.
" d F '1 Federaçãa. do club'e na-o se pOSi'a aquI'ldtar

oes gl&,antescos, os de 14
sam pelo de3envolvi:nento d'l ae- 22.55 Saudações aos nossos

on�em no campo a e( eração T _ d d d t � passageIros de alJ'ora parece- -
'

I B 'I
'

os clubes Avaí x Iris. emos :.au a es o empo em
com o nosso para efeitos de um _ , , "o ronavegaçao comercIa no rasl. ouvmtes.

Nos 20 teams fOI' vencedor o que as partidaJ eram a�sistidos h d
"

- d _

rao InsIgnificantes; e tendo 23,00 Orque5trl� de Camara
I t d

'

d d
ospe agem mab ou meno, a e

além disso os primeiros a H b1 o pela contagpm d 4 x 3 pe a no a e nossa socle a e e quada quo. se tenha ao menos
.

�sse toca oras romanticas.

O '..
1

d
'

1
e

d' f
' elemento feminino enumerosamen- I b'

�

d h 'd 'f- va1tagem do luxo e da como- Oe "'I m pe rad o r 23.45 Noticias e serviço eco-
)(\go os Os qua ros OI

d
em rança o con eCI o rI ao d' dad:>

-

d t I
b

' , te representa o 'd d' b
1 c, que serao e a or- nomicol (ai)em nteressan�e nos vlllte mmu- O-A'I d C

«quem convI a a anquete», o de;n nl"'c;;.mo no ue d'lz r s-
.

, . , .

dr' sr Jvao cantara l u- " , f
" ,", q e 24.00 Soldados-Compllnhei.tos 1m,Iais, notan o'se um Isel'· h d" 'd t d F d

que )d e um con orto compensa- peito ás camas que os via- a astro de ros. NOl'te varl'ada de Werner II.
T') domirlio do friso n a, Igno presl en e a e era- dor. '�' i .

-

Ob '1 ção que nos pro,neteu apurar, C 1\ •

t 't d jante;) se sentlrao com.) em CInema ling�ervarnos mUlta mo eza nos
' ,

-_
omo croms a )un o a e: �;uas proprla3 casas.

.

pontriros avaianos' o que denota �:�ad� t����a h��;�!O, de�t�:usd� legaçao t�nho a lamentar, não so A velocidade horaria do's HOLLYWOQD, 18 -O sr. mic�·I(�sp�)oticias e serviço econo·

falta d, exercício. o que aCima �xp�nho, c�mo tam-
nov J:s aviões será de 386 qui- N C

A liHha de ataque muito des- campo, procurará lambem sanar �em a part7 prmclpal-o Jogo, ter lometros' e a otencia de
I eurice onn, produtor de fil- 1.30 Kunlerbundes fi llerlei.

sarticulada apesar dos esforç05
ê,ses fátos vergonhosos e assi- Sido a mais deSJ,strado que os c"da um' dos Ps t

mes, telegrafou ao ex-imperador Hora musical entl'etenida. Direção
d I duas de desordens antes do esta- Ih'"

. ..., eus qua ro da Abissinia sr. Hailé '3elassié, geral: Eugeo Sonntag.
e La ego que ent.retanto �o', na- mé'US o os )a asslstnam quer d'l

�

-- -

d' ,. , '" motores e mI cavalos-va- d Ih '

2 15 E dda poude fazer. lO, no qu� co:1tara mteIramente pelo lado moral quer pelo tecmco. propon e)- e u:n contrato para . co a Alemanha.
com nosso apOlO N P0r. posar em filmrs. 2 30 A E' AI - :IO primeiro ponto do Irl's fOI' • ão quero dizer com isso que

' missara ema· e'

Nestes aviõe's foram elimi- O d C d
conquistado por Cruz, produto • • .. . . . . . ambientado com os desportistas, d

' ,J t'
_ ,

n as urtas e passeio através

de um faul do half esque�do do D�sputo:J nossa curiosidade o de futeból de outrOj lugares, ain- �a�a�� os rul'lOSj ,

erao a tns-

�O' 1 pe d E t
,_'-""I da Alemanha.

Avaí na area perigosa.
fáto engraçado de assistirem das da ruis se firme meu ponto dei 'tad?, necesstna para. OI � e s a- 3.00 Ultimas noticias(em ale·

O· f f
. arvores que circun3alO o c!\mpo '.J

' , acon IClOnam �n O mecamco

d 8 I·· mão)
s dOIS outros oram eltos por vista '.le at�car, cntJcar quanto ao

no ar, e serão providos de O na (j I V Ia
.

Nizeta e Damata. da Federação, uma verdadeira lado téCnICO, da _pugna, et�.. fogão elétrico e dnma téla:
3.15 Toca o NS-Simphonieor-

O jogo um pouco �esado do multidão pendurada quais extra- -SeI destmgu'r o futebol elas· ,

f' O I
chester Muenchen.

L lf A'
,

d nhos frutos. "

d f t b'l b' h f cmematogra Ica. seu custo LA PAZ -18-0 Exercito 4.30 Ultimas noticias (em e:;·
na gUInO mUlto preju icou a 1,,,0 o u c: o 1500 o, e coa or- f á

A

d 'lh- ,

I

atuação) do Avaí. Crêmos me�mo que essa assis- me os diferentes locais onde êl� é ����ol��e�erca e um mI ao Bobvíano �eu, u,m gólpe �e Es- panhoL)
Na defesa dêsse clube sobes- tência era maior qu� a de dentro praticado, prva-Io ou condena-lo.' lad�, destJtu nr'o o preSidente 4.45 Despedida DJN (alemão,

sa:u Bôos, que trabalhou bas. do campo. --N&o se compreende entre- 03 dois juizes dirigentes da Te)ada 50uzano, sem luta. espanhol.)
lante, e na linha média, apesar

'-

Póde ser engraçado, mas o tanto que seja deturpado edtupi- partiria p�caram apenas ... pela Sau I Fau s·to d e---S---O-u--z'-a-d d caso é que as pobres arvores fi- d d d f I I' d h.. e um pouco cansa o, quem mais amentej a pequenez o seu e- a ta exc uSlva e não con ecerem
cam dominificadas e o tesoureiro I

'

b I d d bjogou foi Zé macaco. senvo v!mento em a so u o ni!o in- a minima coisa e fute ól.
O final do lo tempo e grandt> da C. C. D. V. não deve ficar flue na ordem técnica nem deve --Não querendo deminuir em

d f muito contente com a evasão da f
'

J A b I
'

d M Iparte o 20 oi de dominio, quasi em os seus regu amento�. es- a so uto a VItória o arci io
absoluto do Iris que jogou com

renda. cola é a mesma com a diferen- Dias, quero entretanto, alcançl\-Ia,
grande vontade de vencer. ça do gráu de adiantamento dos pela bôa vontade com que se con'

Nos derradeiros 15 minutos Resultados alunos. duziram em campos juizes. As _'_
o Avaí teve uma pequena reação, do Campeonato o Marcilio Dias jogou um fu- scorê de 2 a I, representando a

ameaçllnào seriamente o arco de Brasileiro de Fute- teból péssimo, o Figueirense não favor de Marcilio, resume-se no

Vilaim, �em entretanto nada con' ból se cuidando, tod'lVia mostrou no seguinte: ojf-side& francamen-

segUiu. mais tino nas suas raras jogadAS, te escandalosos e que p�nso, es-

Essa parte do jogo ficou as- RIO--18-·0s cariocas vt:n - executadas cerebralmente, pecan- tando o juiz com sol contrél,
signalada por em pequeno surur' ceram os paraenses pelo escoit.: do involuntariamente pois se a talvez esse na sua visibilidade-
entre o goal-keeper do !ris e um de 6 x 1. sua esquadra só conseguirá pm enfim. chegamos de regresso. Sãos
ponteiro do Avaí, sendo lroca- Os goals cariocas foram con· em campo os elementCl do leam e salvos'''l
do alguns cachações, motivando quistados 3 por Luís, 2 por Leo- efetivo.

garam aqui, ôntern, via aerea, em
missão politica os próceres poli.
ticos do Partido Republicano Pau
lista srs. drs, Silvio de Campos
e Machado Coelho.

nidas e um por Carvalho Leite.
() tento paraense foi obtido pc r

penalidade máxima.
Os cariocas são, "pois, os ad

verssarios dos gaúchos. no dia 7
de junho próximo.

,� -r..',:_:,,::;�T7:'" ��a�e a
r]�·sportl·val1Q��" �._,

s: ....��,,"Y'-'\�'1'� li

--'"REDATOR- ÃCIOLI VASCONCELOS

PASSARAM NO RIO
delegações paulista

catarínense
FJO, 18 - A bordo do Itaquatiá passaram aqui as

'.lf'ef(,ZçÕe,s d� remo de São Paulo e Santa Catarina, que
"?G li Bala disputar o Campeonato Brasileiro do Remo.

\íasco

.. �� 'esentarà as
rtocasI

I
I

I

� I
I

Irradiação
da AleD}J;a

nha

FOOT-BALL

Aval x Iris

. MISSA

laf

Lucas Corrêia de Ivliranda e família, Dr.
Celso F austa de SOllza e familia, profunda
mente sentidos com o falecimento de seu

querido gênro, irmão, cunhado e tio,
SAUL FAUSTO DE SOUZA

fali!cido no Rio de Janeiro em 16 do corrente, convidam
aos seus parentes e amigos para assistir a missa que
em sufrágio á alma do saudoso morto será celebrada na

Igreja de Santo Antonio. no dia 22 ás 7 112 horas.
A todos que compareceram a êsse áto de religião

e caridadr. antecipam seus agradecimentos.

IVISITEM
I
I

"A CAPITAL."!
E�egantes e lindamente

e abundante stock
padronadas

•

crianças, possuindo variadissimoroupas para

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquinas da rua Conse!hei.o Mafra com a Trajano

OSCAR CARDOSO

I'
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A GAZETA- Florianopolis

A�dvoga.díOS .
--------,

,

I-_._------

Accaclo Mo-I

Ex -chefe da c1inic/i do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUlla em cirurgia

geral

[alta cirurgia, ginaecologia, (do
i enças das senhoras) e partos,
"cirurgia do sistema nervoso e
í '

I operações de plashca
i

i CONSULTORIO---Rua Tfa-
,

I jano N. 18 das 10 ás 12 e

'das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
��.e�������_�mnmF��==�_

v_�_��_�_�_�_rl_�'_3:_6_1'I-fiCin� :1 f�
Dr. cae���ta Jor. II 8hd�rm�0 J>" "

D

te t ra tem seu escrip-

tálio de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277. -

ICaiu Pos:al, 110.

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua João Pinto, n: 18

(sobrado)

Das lmás 12 e das 14 ás
OI

17 horas

I CrI Pedro de Moura ;erro I
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 154�
I � Dr. Renato I
I ==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob,)
Fone 1325-Atede cha- Imados para o int�rior.

I

R�Dr. Aderbal
da Silva
J\dvogado

�ua Cons. MatTa, J o (sob.)
Fones 1631 ..

129:___j
Médicos

Dr. Ricardo
Gottsrnann

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - V ias

urinarias
•

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Te'c'o!1e

I
, ,

'I
., �
I. i \ ,I

I r
I ,I

I I
I

I
I
I

--------_. ---

I

.r.r 00 I

I.

- --�1
I

FLORIANGPOLIS

Dr. Carlos Corrêa

CI ..... l.i ; rali;A 5 I. aI".
CtC. Avi,30 Prevícôj. ,: '1., ,

�{'::Z'1 Fíx: g'r. é' a

_Java _Jornal

Partos - Molcstías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maisrnidade
Medico do Hcspítal

( ')(1/' , " T

� L. __ " ! • .1.. sp. Ltc a.)

•

� f !
• ,'. 'r

c •

I
_. ('1 _I !

" ", I' '-, 1 .,1 .', ,.(")
I

.I .. :'" \.. j ..."'t v \_

r

'

.. I I
:-'r;) I':_'I 1:-', '�l '-o C 1.. j,)' Je' rQ' I I

, ('1' INr ,'àC'
'r' ,rja I i

r L ",' _ 1 a,
L,.1 ;';r _,r j-l.úl a� j

I 1 :1. ,'7'" 1 f : �'r:o -. I
'!Ot l I r-r i.:�,} � . (.. _ ) _ II 1-'0. I

) l \T (
_

r �''-'' • ',a r,os I r' p 3' " 1'1' " l "lIZ'l, ,,: I ) Prc. \,alXa ostal, 4
"-

� .,. n '
, r r.J ç ,,1 "\ r7 J r" ...

C' r, r ,'ré Ú" -\CtC:O I --------------
�_

'Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -_ Fone. 1.360

PRIMEIR( I f.: UNICO ]0RNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

.A nunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas e

ma iores lucros

I

�'f�
. I ��1.:� '":' �

1 .L,
_

• '\.

IC ' ... u") riQ5�litai
r r w _,)" j'.

\. -.1, ,: 'l.. i�; '�,,"'(' C 1 ,-'r ...

a 1 ,��"!'jJ' 7 _"'r)l�;.�·a,

J I :
I �

,'Ir \1 1 '.J, ' l'

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

r> ,

� y,l ,'. .:.

"

'-.L,:)_ :I

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
,�J, :. dt. na y, -' . rr i rj ( c: e
até á..., 8 II! dê, ll'3'11"ã
e á tarde _. Consultoria:
ANITA CARIBALDI, 49

\_' I� +!"1)8 I
I'

I
" I P "TOS '�'-'('.� f ues ( )\.

..
� 1 .... \... ("i

,) I' f) �d DO Caridad, I '

1 ; n

( OL:.
I

(' 1� .. t : 1.�.1 P�1L!) lá.,

�.

S .", S 11 ( ._)F_!C;�ilidad( (
'f •• •

ln ,c1 "Ctllrfl' cl propna, I A,)ardhos àe Radio?
C � '1 ,

'
1. s �'i .rian ente De � , IT' 11oo «ú.oertng, , a me 10r mares.

• ) I'

I' 1 , HJ'" IL (\ i». Não CO.mpi-e üLtIO aparelho sem

I r,;, h,1 � L\'. iotcl La' c d lIK
'

I'nUViT, antes, o arama o oertmg '.
" ,-j.�( r ' nart.cula: 1 ?áf), , I I d Ftt .. uc .i .... t-� ...... � ..... l(��,;...t ... I «'1�'�l101,� e '.orianopolis»I

nua Trajano 11.

Promovido
o c�,;:)n�5ul

francês

J Pl�HõrL-$ iOOÊ-S:RÂ�
LIVRA?JA MODERNA

RIO·- 17---Foi promovido a

consul de primeira classe o H.

Malza, consu] de segunda classe
da França, no Rio.

Clínica Mc.dica - Doenças
de crianças

I

I fU'1aa"h "'TI 1P'::-:l

I Rua FeP.,}" �h'lm'd! rr 8
13

'I ['alxa pr;n': 12r� il?l. C';';" • ,'"I,!

I Codigo I ;b ira r ,Ci. T.. J.

II
'f�

1"VF)C'f"rC",,'1''1, Ft·· "t' 'r,L}"';Q
enccc • 1'1 n ,"'r .' I. I U'
ilu ho �,1 ,L"\ (r

ta::".B *""C": _ :.:
, 1

_:_:"'"5....::!!J:::a:'_-....�_""'_il!1.,.l,-�,�����������

I
I
�
II 8r311CO.

I� Mit"�m:nwt&1iK''''

iI � Epilepticoa �'i�_w %--

t�
� � Ensino gri".tuitamente o ",
, fi' :110do seguro e infaJiveI para

a cura da EPlLEPSIA.

Consult 'f) •
. P"I::' 1 ,-I'.. JOé'O mie,

Teldonp, 1595

ConslJltc.s:
das J 5 horas em diante

endc-se um cavalo enci
lhado, pêlo alazão. Tra
tar na Charutaria Rio

t ,

�,,_ J.i..•. , ...". �"!7"'� .�!i. ,.. -:,......� .. '"'"

1\..._ ,".;;:j 'l.,••,
'

"-" _ �4 '-., '�

r�ova r"r.., i3r tE:) I ��,�.e ")

V� ..', d a r".... , ""\' ��6 .� � �,
� I •. . ii � .. t-_#. j i � �.._,l' � • � """ ,P

'fés e g-e:0;t,aLn"'·(,�)I��):':e..;" �.....
' ') _.�

ta cidà�::-je
CAFE' CO i\ < r PCIO r) R

.'

l "'I �'
•

'.""\ í'
"

Jdlr:.,\ � 0,'-\1 I; .\.,',1,-.[\, ,,-,
'

GLORIA, CAFE' NATAL, CA?r: J/\V ? :iJ r
METROP01J'

Este produto é reco: }C:l'� ,

•

p' 'J ti '::, .

_,o

médicos d'esta cidad� conG J.fI::" ,
.

., (J�e' �2-

constituintes naturais dos dGSSaS 'ntes •. lOS.

l J

' ... n ln q �LI
J -

e, p:),.. iÜ"1:J:'1 pr:l".o, em Floria ..

-) (ife: ES I'AURJ\NTE EST·�E·
.' 1 �_;;c .. -t :":0 lle:_Clcio CfJm o ESTI-{ELJ\

;'L, .� ,; "11. C:lfit..l, c,;m 39 quart')s sem p::nsão.
:'�·,�.luri, �a 1) LJL,_nre n0VO, instalações sarúá-

r' '

�'

[1 ,
'

:l ... .. ,,-� .

',v'.) r (l v,'w,a:, te, o vopndaflO de :se I etl-

, ".. ) C:' "IH 5 :j(�. F lra inform3çÕl:'S diri-
f 1-"" a ! '>.:.J1(. íf. PC"'�OI p:lça J 5 de Novembro nO 24.
--'1 .,.

• 11)' ,r JpOIL.

Cartas para o dr. Buchmai;!l,
Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

ACHAR-SE-A A VENDA ')0 rI \ 8 D=:: AB}(IL DO
CURRENTE AN ) E v\ lJi.l� (�T2

'..,
I. '

r� ,2.) ,11<' ,c:, Co) m,�,J conheCHnento que, :ndividuo
< I" C:"' 'o. (llze -elo· '? m 'tI atlx;li�r em r�ADIO-TE'-
C J, :, \ , "r '1,' '01· J 1 af'g''\riandr'' RADIOS p3Ia
'o c�

, t' '\l:'j t�J l ,L. :.:' ",,)0 DiVE[�SOS APA
")F" n' 1

' 1" I '

f
.

h. ......L!", ,), C,c:Cll o CjU, ta ; ,QiV1GUO não é, e, nunca 01

mí�l1 �,l.;,il:,r.

_ .ea�:ms��I!it.!:'m-':-�-"," ::c:---w_ ....,....,.. ;,,�"".!'""""";r;_

rntL�a�A�t;.��;�-.
---

'"_ <",-,".".,.,-,!�-_�
",

RECEBIDAS PELA U\!PI,[{I,\ l t, ITRAL :':S
ALBERTO ENTRt3

Dante ViVO-por Giovani Pélpini
Terras Devolt.:tas-por Ruy Cill1e L.i"',
Historia Pop. do Rio G. d' Su� -

.)v
• ,;.: I� "la

As Pantéras-por Lois \Vilton
Cancioneiro da Revolução de 11:53:' -t f)i } ,'" "rio

POl' ,/-\ r�

Fontes compendiaáas de Leg. Sr;c ...,Lls'I-f'o. ;:_ j< 1-
r!).). f.f_i0 ,�j���r�":Q

SEMANALMENTE RECiD2
NOVIDADt.5 !

ULTL,,:A5

IVIARCAS:

ALI CF.:, AMELlA, AUROR A
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casasF -!]O t ublic,) que, s':ml nte me respoHsabilis&cei pelos

, a�)1rclh.lS q,le ,ue forco'!) ;ntíe",tlCS pcssoaimente.
Motores eletricos de absoluta

confiança, pr::lduto da afamada
uSiemens", V. �., os obterá, por

O RADIO�TÉCNICO
J. Agê

}�U' BRLSQLE N. 15

01 • • G

Mp

�' fl 1
I I I r-'

.--- .-----------

LAVA- TINGE E REFOR/\llh CdA?E'U3 PA!A I
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODtCOS

FLORIANOPOLI::

"
'� ,

erida"
I

: I
8JI"'(Ir.uará a ati: nder a sua dist;nta freguezia e o

ü 6' "J f"l'8f.J..i •••- .. ,

f
"

I'
I I

C�I� raz;:, do dP�,. v-crd2.dcira afronta com os seus preços vantajosos; e uma
" dJ i " li �,_:;j çãv, em todos os artigos, em calçados para homens,
sellhoras e críatH.as.

VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA! ...

. __ . ..4.
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A GAZETA-Florianopolis

Blurrienau � ..Joinville Sao Francisco - Laguna
Mostruario permanente e� Cruzeiro do Sul

Secção de Secçªo de

Fíliaes em:
Secção cje

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Maehinas de benericiar madeira
Lonas e Imperrneaveís Material em geral para construcções: Machinas para officíuas rnechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeuu.s
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, f,r,!
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �' "
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, IvlQtores í'�;
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -Jalhe- electricos R�iSabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �\J
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona �»�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes r.i"'���Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- r'�
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico � A

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras dê ar GOODYER

� Charutos «DANNEMAN�. Bebidas n�cionaes e �xtrangeiras Material electrico em gcr�� , ,�... �
� Empreza Nacional de l'-Iaveg9çao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna' e Ma;:" :;
� Fabrica de Pontas "Rite FVlaria" - Fabrica de Gelo "'Rita 1\/laria" - Estaleiro 'ft",rat. .F1Ca" "!j
=�PAVAVAVd���������������l���������J�;l}�����::�:��,�:��t,:�-�:�,,·-r�- ,.1

��. Confie a execucào de seu projeto
Ap,entesr Sub-Agenhs e Reguladllie. d, AV&flal� em tcdos �oa Eetado. i á um bom arquitéto. Joiiwile-XavIC< Schenk

� �aiBrasll, no UrULual e nas prln�lpaj8 praças estra'l1ge:kt.s. Lages-HossunJ,h Neves
ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇOESJpARA Laguna-Francí"co Chagas Ma-

,

Agentes em Ftorianopol is: NOS ENCARREGAR",DESSE SERVIÇO
M f pcha�ol' Cl d.

C L b & C' G P d .
la ra- ompino au io •

� ampos O O Ia.
.,

reços mo icos Nova Trento-JoãoJosé Arche

� 9
'

Orleans-Edgar !\AatosRua Conse: heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postalr§'f: Treska J r. & Motta Porto União- Hem :;,�o Miles
TELEFONE� N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJA1vÇA ,.

FORMADOS PELA UNIVERSIDADE 00;- RIO Rio do Sul-Ar:stídes Melo

Es·crltó ros e""l Laguna e ltaiaí ',' DE JANEIRO São José-Jo:::é Costa Vaz
I n � I. Francisco.Guarac}' GoerreSel!

S b A t BI L I. h.�.' Rua Felipe Schm".;,it !1 2 � 5�?Joaquím-JOãO Palma
... U - gen es er"l''' umenau e ages � 'i,1.j5I li;J

.

U !.

1 '�."'. TIJuca�-Osvàldo Ramos�i O -

�•••••GGG.----=---=--=--=--===G-----Gil..._IO�.GI.. •••••oá Tubarao- -lcaquirü Fanico

< ...�� < ,_ �"""'I'I'I:::MI'''II'I'I'.IIII''''''M'I'''1I1'1.'1I''''''''I��1I"e G GGOG�..,

\ ...
-

=, )J

•
•
�I Clinica e pro- Especialista

I Agencia Moderna de PU-.
I

t��e�6�:1 ed�����!iaS,'blicações, com séde em São Paulo: í
>,

é autorizada e fiscalizada pelo Governo R��;'�O;;�;o;8 E:::::::.I:,;
..

Federal e possue a carta patente n. 112
G L Tel•• 724 :::�""LM""���'�:L:'�.:!J
••••-------------�iI��

• e �

I = Café Restaurante:
A. G e;

.

"São f�edro" ""�

� Especialidades em: APERI!JVOS E

� SALGADOS
L\� Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE-
�,\�� ���"'.il == ÇOS MODICOS.

:����tJ�.G.------G----'D.OO.���-�)'18 ." ,

fi COZinha O
.DeGe.*.�e� " O�OO.'UJIf�� • SOBRE A DmEçÁO DO PROPRIETARIO +D
G • G RUA FELIPE SCH�,,1IDT N. t ti
" C h

fi

"AI-
.

d B
' " O. FLORIANOf'OLIS e

= ompan Ia lança a ala I: �.GG • G

D � f2ooe�.fJO��OG�e.o .

���l
FUNDADA EM 1870 I I rVai construi;"'? "

� seguros Terrestres e Maritimo e � e

j!t G e,�rwG� .����
Incontest.avelmente a PRIMEIRA do Brasil ! I" Siga o nosso c(')ns€�lho: !

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
� �. ��

RESERVAS .:\1AIS DE 38.000:GOO$000 I: MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM IRECEITA EM 1934 18.170:403$540
T!: ESPECIFICAÇOES ,E COM ESSES DO�

,

PROPRIEDADES IMOVEIS 13..496:912$949 CUMEN10S PEÇA PREÇO A DOUS OU
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.436.044:063$157 TRES CONSTRU'fORFS DE CONFIANÇA
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Forrnidaveis scrlelos proprlol, tres vezes

por semana, todas as segun
das, ter,s8 e' sextas-'elras,

•

I
• Extração ccm globol de cr,.tal.

A máxima lisura e honestidade, pois, os ser
talos são presenciados pelo povo.

I
_,

i
P-
I
r

':?"��i�'
-.', ..

,

AGA�E�!�
• M.' I ...�...:�..l..:_�

DIARIO INDEPENoeN fE

Red.ltoi'-SeCi'etai'io:
Oslyn Costa),

COlaboração
------�.. -�..,,�..

" ,

. ""

Não será devolvido o original
publicado ç,u não.

O conu.ziio expresso em arii-

d n b . ligo e cotia oração, mevno so 1�

cilada, não impllca ('I resp-vn
sabilidade ou endõsso tior parle
da Redaçs».

Asslnaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jalrc t!ail�do.

Redaçâ@j Admb1la'�raçã�
• Ofichlas

RUA CONS. MAFRA, 5 �

Fone, 1.656

Agentes-·c3rrespg)n�entes
lorto Alegre - Dr. Antonic

B0ttmi
Curítíba=Pene«. :c..lada

NO ESTADO D� SANT;l
CA'T'ARL IA:

�raranguá-Jaime \Vendha ....sen

Anitapoiis-Anibal Paeu
L\ngelina--ArmanJ, Schmidt
Biguassú- -I-I, it'1r" '�lr)OS
Blumenau=- �jl<lrliIL"'i.,) Hilaria
Bom Retiro-joaquiw Simões
Canolnhas=Pedro Torres

Cruzeiro=-Osveldo Pereira
Curítíbanos-cEuedino Rosa
Cresciama - Dinorah Alves

Caminha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paulo'Negus
irá a Suiça

BUGAREST, 18-0s jor
nais daqui publicam uma mensa

gem do porto de G'mztanz,a,
S. PAULO, 18 _ r..Jas mar- segundo a qual um enviado do

gens cio Pa�anapanema, proximo Negus viria a bordo do na .io

de Pirajú foram descobertos for' rumcno Alba fuli, que estaria

res vestigios da existencia de (Je- encarregado de preparar a passa

troleo. gem do Negus através da. Ruma-

Os mineralogistas, pesquizando nia. O Negus iria a Suiça, o

o local, acreditam que exista con- que é relacionado com as noticias

siderave I riqueza no sub-solo da- de Genebra, segundo as quais a

quela região. vila que o Negus possue na Sui-

A
... - ça estaria sendo preparada 'para

m.s��u Condena das recebe-lo.

concl�lada· 6.218 pestfl I
CHEFES ABEXINS

ra d LONDRES, 18-Anúncia-se
O �r. sôas de Port-Said que ontem numero-

. (;O IIDr sos chefes do exercito abissinio,
I RIO 18 D t d entre os quais oras Nasíbu e o

., I.'
-- uran e o ano e l3.nti o comandante em chefe do

RIO, 18-- Os Jornais desta- 193) foram encarcerados na Casa
I � Abi

, , ,

':am a frase do prefeito de Por' de Detenção desta capital 6,2181 ;td'
a �Sl�i'

assim como o

to Alegre, major Alberto Bins, condenado:" pelos seguintes cri- � Ja7matc, ba�nhn � sU,a es-

quando disse, ao se dirigir pl\ra mes: dposa, que e so

rf�nlh
a o

l:mperda-
d C d V d· 2 019

.

I 909 or com seus 1 os a em e
a aeroporto a on or, para re- a lagm., ; Jogos,. ;

"
. ,

'

cepcionar o sr. sr. Lindolfo ca saques, 569; roubos,408; expul- secretarplo6 eS�odmesbtlcods, dchega-
I «V b

.

d ibli 243 ram a ort- ai a ar () o va-
or: amos rece er o anp a são e segurança pu ica, ; M h I J' 'ff O f
paz». delitos contras a honra, 99; de por « arec a ore». S re u-

Em tojos os meios politicos, litos contra a propriedade pú- giados se destinam á Pa.lestina.

aqui, nota-se o acentuado desejo blica e particular, 83 e transle- Lampadas de bôa qualidade e

que os gaúchos resolvam pacifi- ridos do ano anterior 889. por preços baratissimos são vendi,
camente o caso do afastamento Sairam 4.408, tendo sido de- das, hoje e sempre, só na "Insta
do sr. Raul Pila da secretária da tidos 5.624 homens, 438 me- ladora de Florianopolis'l-c-Trajano

Negocios Estrangeiros-Edou- Agricultura, pois caso contrário o nores e 156 mulheres. n. II.
ard Herriot (idem) ou Camile ambiente nacional permanecerá ������!�����'!!!!!!'!��

Chautemps (idem). nublado com tendencirs para
Guerra-Edouard Deladier pelOr.

(idem). Na Camâr.à dos Deputados,
Ar-,P!erre Cot (idem). los circu!os lib.erai� ali julg�m que

ComerclO-Georges Bonnet não sera passiveI a continuação
(idem). do acôrdo firmado com os fren-

Orçamec,to-Maurice Palmade teunistas, a:-:tet:ipando :) fracasso

(idem). das ..demarches» a serem pro-

Finanças-Vicent AurioI (so- cessadas peio sr. Lindolfo Collor,

cialista). Durante a tard(' e á n"ite de

Interior-Salengo (socialista). ôntem, o titular da Fazenda CaD'

Trabalho- Lebas (socialista). ferenciou, demoradamente, com

Obra:i Públicas-Marizet (so· os srs. Raul Pila, Mauricio Caro

ciolista). I daso, general Flores da Cunha e

Correios-SeIier (sociqlista). I Darcí Azambuja, rada transpi-
Colonias-Moutet (socialista). rando sl1bre os assuntos ventila

Educação Nacional-De Mon- dos no decOIrer dêsses entendi-
"� (socialista). mentos.

I« .."fI H I h_T oje, pe a man ã, reinicianm'

LeOn '8 I um repud i .. se as conferencias, tendo o sr. Lin

ou a i ntensão de dolfo Collor se avistado, em pa

derru bar o capita- lacio, com o governador do Es-

li smO
tado, general Flores da Cunha,

I Dr. Pedro de Moura Ferro

PARIS, 18-0 lider socia-' Advogado
lista Leon Blum rep:ldiou a in. Rua Trdjano n. 1 (sobrado)
tenção de derrubar-se o capitalis- '-Imo, dizendo que «a tarefa do A R U55 I A _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gabinete, que foi executado nos

t A g r a u a
-

5 e'.molJes dum sufragio universal, quer er uma esq Lla- -

não dá o poder aos socialistas. dr? no orie"te

A Alemanha LONDRES, 18- A Uniiio �������""'������

Sov:ética enviou significativa nota

O COmp II'Cado cason0$ ares ao governo brit�njco, reservando'
..'

I
.

.

'

se completa liberdade para a cons-

trução t ie uma fróta de guerra mara tlhensepara seus mares no Extremo Ori-
ente, fazendo com que a limita
ção qualitati va dos europeus de
pendi de aceitação, pOl partl�
da Alemanh'l. de restrições iden
ticas aos doís paises.
E' pensf\.mento do governo in

glês inic.iar negociações com a

Russia sovietica, no sentido de
trlltar do estabelecimento dentro
de poucos dias, dt! um acôrdo
naval anglo-soviético.

socialistas e radicais talnbem pDS"
sue petraleoPARIS, 18-A aceitação I O poder foi dado á Frente Po-

irtual, por parte do sr. Herriot, pular, e a Frente Popular, com

a palita dos Negocies Estra,n· os socialistas, constituirão o gabi
eiras, permitiu que o sr. Leon nete, o qual trabalhará nos moldes
lum completasse o seu gabinete, duma sociedade capitalista. A nos

om uma igualdade delicadarnen- sa tarefa consiste em tirar dêste
e equilibrada de prestigio entre regime restante a justiça e o bem
ocillistas e radicais, E' pelo me- estar. Trabalhando assim, pode.
os o que consta nos meios ofi- mos esperar o advento da nossa

ios, propria sociedade».
re acôrdo com as tentativas

até aqui realizadas pelo novo che

fe de govêrno, os socialistas e os

radical· socialistas dispõem cada

qual de sete membros no gabi
nete e os socialistas unionista con-

tam com um.

o futuro gabinete

Conquanto a notícia ainda
não> tenha chancela oficial, consta,

[ ,- C<>ó bons fundamentos, que o fu
turo gabinete ficará formado da

seguinte maneira:
Primeiro ministro -Leon Blum

(socialista) .

Vice-primeiro ministro e minis
tro da Justiça-Teodoro Steeg
(radical-socialista).

BERLIM, 18 - Segundo
comunicado do comando supre
mo da Marinha de Guerra do
Heich, sabre a lista de unidades
alemãs, resulta que a Alemanha
possue 5 couraçados, doe; quais
2 nos estaleiros, três navi01 de
lil)has, 9 cruzadores, dos quais
I,' ês nos estaleiros, 16 contIa-tor-

f"'-pedeiras, todos nos estaleiros, 19
torpedeiro e 36 cubnnri'1os, dos
quai� 1 7 nos esteleiros, a umas

50 outras pequenas unidades.

RIO, 18 - No expediente Jo SenarIo, hoje, foi !ido o

�eguinte telegrama do sr. Tarquinio FIlho, presidente dd AS5embléia
maran�len5e, ao sr. Medeiros Ndo:

«A Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão co

mUílica a V. ex.'para os dividos f ns, que não pode tomar conhecimento
do julgamento proferido ontem na Côrte Je Apelação, . concedendo
mandado de segurança ao governador Aquiles Lisboa.

Assim procede apoiada na decisão de I 8 de abril p:mado,
tomada pela maioria da Côrte. que negou o referido mandado, sob
o fundamento de se tratar de uma questão politica, tendo o proprio
re�uerente desse mandado recorrido dessa decisão para a Côrte RlO, 18 - Noticias de

Suprema. Altm disso, a sessão d� ontem foi realizada dadestina- uoiania informam que o no

mente com a presença, apenas, de doís dasembagadores, acompa- vo governador do Estado,
nhado de juizes de direito, convocados ilegalmente, e a completa re- sr. Hermogenes Coelho, afim
vc:lía da Carte, que não fôra convocada. d� rei�tegrar, a,o.rdem admi-.Papel carbono

Durante a sessão o edificio fôro permaneceu cêrcado por ntstratlva e Jundlca no mLl-
"" � ..-:-

forte contigente policial, armado de metralhadoras. nicipio de Bôa Vista que foi, e matd"" 00(,,:,10
A decisão do poder ju1icial'io só tem força coercitiva quan- imadido por um grupo ar- RIO. 18 - \) sr. [-L:t,:,; Be',

to tl)mada por um tribunal legalmente constituído, hipotése que mado, no proposito de to- trão, falando [,a CârXlara [\h'Úl
não aconteceu no ca,o em apreço, quando se tratou de um verdadei· mar a Prefeitura, talvez, paI, atacou vioie"L�,:lc[:te ,I ; 'r.'
ro ajuntamento ilegal, que chegou ao cumulo de proferir o jungalmen- ainda hoje, assine um de- k'lura, afim,naco c,.Je L,Ja <,

1:_

to sem os autos respectivos. creta pondo em pratica os berdade Ú ação do leg\sla\iyo I �

A Assembléia, em consequ.::ncia da. resolução tomada, con-, displisitivos constitucionais cal está cê!ccada, e"!.o 1)'Y'Ic,',
tinUa não reconhecendo o exercicio do sr. Aquiles Lisbôa, como

I

que permitem a intervenção partir nenhuma iniciativa. (�: lC1U li

I governador do Estado. do qual foi afastado, em virtude do

decretolnos municipios, para garan d!rmanio que a Cârli8r:, j, 'oi p,,-

I de intervenção, formulado por V. ex, afim de normalIzar a vida cons- tir O livre exercício dos pO- pel carbono e às v(:z.�'" ü mac<.....

titucional do E�tado.- Atenciosas saudações.» 'deres. bOtão da plefeitura.

E' é1 marca mU1dialmente conhecida CQme a mais
satisfatoria, tanto em material come em famricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito relldimet�to, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUI.RA-O E VERIFICAREIS QUE:

Pt-ll L.IPS
E' QUALIDADE

Por estes dias

VENDA AVULSA DO GRAN
DE MATUTINO CARIOCA

o Jornal
Agencia PROGRESSO

Fellpe Schmiat, 5
6-1

,

.' f,

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 13 DE MAIO DE J 936-;), ROBERTO

1767 =Nasce o rei 1). {vão VI, em P,irtu(.7'--N)
palacio real de Lisbôa, nasce o rei vd. João VI, que de5j� 1 J '\:

setembro de 1788 teve o titulo de principe do Brasil. Depci� de ter

exercido a regencia desde 1792, subiu definitivamcllte ao throno e;;l

1816, por morte de sua mãe, e reinou até 1826. Er"1 18G8,tramL..

-

riu a séde da monarchia para o Rio de Janeiro.
1808-fi imprensa official é criada-s-D, Jp::'o Vi fu;:

da, 110 Rio de Janeiro, a lmprensa Regia, destinada a editar a Ga
zela do 1?ic de Janeiro, orgam oílicial do governo.

1860-Nascimento do poeta Azev!"do Correa- \
bordo do vapor S. Luiz surto na Bahia de Moguncia (M"Iranhiíc l,

nasce o poeta Raymundo da Motta Azevedo Corrêa, lr,tmbro ,h
Academia Brasileira de Letras, [allecido na ElJr0P3.

1888-A extittcção da escravidão no Brasit-A p ,

ceza Isabel, regente do lmperio, decreta a abolição imn» :dlarro. p. sr. I

indemnisação de todos os escravos existentes no 8rasil. A lei, oue

foi cognominada Lei Aurea, emancipando o elemento servil, ten- <)

teor seguinte: «[\'0 67' anno da lndependencia do Brasil. Impcr:lf' ')
o Sr.D. Pedro II e regendo em seu nome o lmpeno S.!\.L-a S, c'.

D. Isabel CondensiI D'eu, a Nação Brasileira -Dccl!lrou, pelos se'].:i

ú:presentantes-Gxtincla a Escravidão no Brasil:
Lei n.: 3353, de 13 de Maio de 1888, A Prl,,:x<n In- •

rial Regente, em nome de S,�1. o Imperador, o Sr. D, l\,\.:; n,
saber a todos os seus subditos do Ímperio, que a Assem' ,"J {�

decretou e elJa sanccionou a lei !eauinte: Art. I'. E' decr i.r ;.1.
'

o

tincta, desde a data deste Lei, a escravidão no Brasil. 1\ 2'.
r:

vogam-se as disposições em contrario.
Manda, ror tanto, a todas as autoridades a quem o "Hl', ..

cimento e execução da referida L� i pertencer, que a cumpr"m e f. '

çam cumprir e guardar tão inteiramente CO'TIO nella e= coai';', _, O
Secretario de Estado dos Negocias ela l\gílcl.ltu�a, C'm.';'_ ',) �,

Obras Publica. e interino dos Neg-'cips E'trang',iros, Bacilar,�l :
)�

drigo Augusto da Silva, do Conselho de 5,:\1. o lmp�rador, a f&Ç1
imprimir, publicar e correr. Dado no Palacio do Rio de Ja"circ., eC5

13--5-1888. (Assigs,) Princeza Imperial Hegente e Rodligo
Augusto da Silva.»

-Era presidente da COlmar" ebs Deputados o dr,HeDrique
Pereira de Lucena; presidindo o Scrli-\do o SI::U viec-iJresiJenie dr.
Antonio Calldido da Cruz Machado.

O Ministerio estava assim con� tituidú: Presidente do C':lSc'
lho, o senador João Alfredo Corrêa d,.; Oliveira; ministro do Lnpe�
rio, o deputado José Fernandes da Costa Pereira; mioi3tro dJ, Justi
ça, o deputado A ntonio Ferreira Vianna; ministro dos Ext"aDge;ros,
senador Antonio da Silva Prado; ministro da Marinha, sênadu: Luiz
Antonio Viúa da Silva; ministro da C.uerra, senador ThotrOpz J.
Coelho de Almeida; ministro da Fazenda, senador João Alfredo
Corrêa de Oliveira e ministl'O da Agricultura, Cornmcrcio c ODr;ls
Publicas, o deputado Rodrigo Augusto da Silva.

--Abençôados estes e outros, que não foram �ómer1te os

grandes libertadores de uma raça já então patricia, que teve o b;�rç0
embalado ao sopro das brisas das nossas florestas, acalentada pelo
mesmo Sol, coberta pelo mesmo Céo azul do cruzeiro, que o, torn"u

feliz, mas foram os homens invejavei�, que lavaram da band.;-;ira J:i
nos�a Patria a nodoa que a escurecia e inscreveram o n8me doBra
sil entre os das nações li vres, cujos filhos se prendem pelos laços da

Igualdade e Fraternidade.
Não devemos tambtm obscurecer os nomes gloriosos de[�io

. Branco, José Bonífacio, Saldan'18 Marinho, Joa:!uim Nabuco, LUlZ:
Gama, José do Patronio e outrog e nc�t;: hoje Estado:()s �JF\�S 'c.)
cillharinenses, coronel Ger"l""!1-:> 'Nendh;;;J,(:;n, Boracje Nunc..!' Dlr ",

Manoel BiUencourt, Baptista Jacques, Carlos e Alfredo Schriliút,
além de outros, cujos nos escaparam, c que se batera,:'l pei:- C;;J �<,I

da abolição da escravaturl'l.

I Desfa�It;���?4��
ur'1,a perfí{j;é�

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal ARARANGUÁ,18-0 j,,-

nal Campinas, qne se e'lita D" f,�

vila, publicou hoje unB ·::é.f'l\ R)

prestigioso p()Etic�) IiberJ EL • ,

naldo Napolí, esclarece ;(0 e <1-

zendo sentir ao povo de luar .;).

guá que a amizade do pr,�[ç:,o I.

Car'tano Lummerlz com o m,,;o�:
Alccbíades Seára não é mO�l'j)

Intervenção
estadual nurn

município de
Goiás

Primeira aplicação
no país dêsse dis�
positivo constitu

cional

para ser encarada co:n r,��sa

li.10, afiançando, ainda, t::r COd ;C·
" • 1 1" l 1

ção que o Cililgê!1(e (.a LG'C,,, le

araranguaense não se d-oixilrá ios:
nuar por ninguem, afirmand'J mais
que o major Alceb�ades Seil i\
não tenciona chefiar a politica li
beral neste município. (Comspon
dente).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sr. Telmo Almeida, dele- Noivou com a gentil senhori-
gado do lnstituto de Pensões e nha Leonor, da nossa fina socie-

Ç> assás palpitante. caso Aposentadorias dos Marítimos; dade e filha do sr. Otavio Schiel-
eleitoral de Lages vem tra-

o sr. Albino Zomer; fer, do comercio local, o estima-
zer preciósissima achêga aos a exma. sra. d. Elba Maga- do conterrâneo Oscar Abraham,
que com?atem fal�as, e gra- no Ramos, esposa do sr. psvaldo do comercio desta cidade.
ves, no SIstema eleitoral. Ramos'

Em verdade, êle muito nos
a �enina juraci, filha do sr,

ml55A

dá que pensar. Pedro Heil, No dia 22 do corrente, ás
O sr. Henrique Ramos [or., 7.30 horas, na Igreja de Santocandidato oposicionista, reu- CHE6Am UH9

Antonio, será celebrada missa emnindo eventualmente maioria Vindo do norte do Estado sulragio á aba de Saul Faustode sufrágios, foi solenemen- está nesta cidade, o jovem So- de Souza. recentemente falecidote empossado, ha algumas lon Vieira, funcionano da Secre- na Capital da Republica.dezenas de dias, no cargo ta ria de Segurança do Estado.
de prefeito daquêle municí-
pio serrano. �Cel, Foutoura Borges

Ernquanto isso, várias sec- Estt nesta capital o sr. cel,
ções são anuladas e renova- Fontoura Borges. A comissão organisadora do
das, de tal fórma influindo no

" festival em pról da construção do
resultado do pleito, que hoje Encc ntra-se. l.a dias, ent.re nos Praia Clube, composta dos mais
O sr. Henrique Ramos é um che�ado do s.ul, o academlco de destacados dementas femininos
homem derrotado nas urnas direIto. ��tomo Varela, professor 1-1a sociedade ílorianopolitans, -o

pelo seu primo o sr. Celso do Ginésio Lagunense. licita, por nosso intermedio, o com-

Ramos, candidato sítuacio- Do norte chegaram: Solon Vi- parecimento, hoje, ás 16 horas,
nista.

. . . eira, Richard Hedler, Francisco no Clube 12 de Agosto, da.
� O politico vencido de- Souza, Danilo Bessa, Henrique gentis senhorinhas que participa

pOIS de empossado terá, ago- Cabral, Reinaldo Shiebler, Urba- rão daquela . festividade de alto
ra, que passar ao seu paren- no Mendes e Colombo Sabino. cunho social.
te e adversário as rédeas Podemos, ainda, adiantar que
simbólicas da administração OUTR05 PARTEm ficou definitivamente assente para
comunal. 'Remo Corcini o dia 30 do corrente, a realização

Imagine�se e� que descon- Deu-nos o prazer de sua vi- da atraente noitada, que, estamos

cer�antel �Itua�ao � ess�s tro-I sita de despedidas por ter de se- certos, será retumbrante, corres

pelías e'eítoraís h�o deixado, guir. amanhã, para Santos, onde pendendo aos esforços despendi
a. est,:s horas, o clrcuns�ecto embarcará no transatlantico .!lu- dos pelas distinta comissão orga
cidadão d�rrotado.' .

depois .de gustus, com destino á Italia, o nizadora.
ter �scolhldo �u.x�hares, feito competente engenheiro e conceitua- -E-m--b-a-.'-x--_-d-a-ambiente e iniciado o seu do construtor sr. Remo Corsini.
programa de administração! Renovamos as. s. os nossos brasileiraEste lance deve ser tanto votos de fehz viagem.mais penõsojern Lages, onde que· irá aoé imensurável o fôsso que Para o norte, seguiram: Euge-
separa os partidos em luta enio Ravache, Otavio Furtado Japãoonde o vencido, seja êle qual Silva, Ricardo Lan, João Cruz, RIO, 18-0 ministro do Tra-
!ôr, não póde contar, pela J�. Hedl��, M. Laffont e Ame- balho está providen-iando pata a
lndole do ser!ano, com o g�- T1CO AlmeIda. organiza�ão da embaixada eco-

r:eros.O res.peIto e.a c omovl- nom!ca brasileira que irá ao la-d t d t f d Para a Laguna seguiram: J.a sllnpa la 05 rtun a ores.
AI 'd C S d) OI' pão J'à tendo se dir;gido aos

E .
- t

. -, mel a oragem, erze e o 1-' I':- note-se. es a poslçao e
.

M dR' V" governos estaduaiS, associaçõestanto maI's confrangedora e vcua en es, ogpno lena,. d
.

b d
.

d
; ..

J M· N
.

I " S'l In ustnas, anca as lU ustnalS,intoleravel para ambos os oão Inato e en naclo I va.
d C"., emprega ores e amara.

ca�dldatos, O ve�cI�o e AO HABILITACAo Adianta-se que a emhaixad..l
eleIto, quanto maIS eles fo-

E h b I d partirá em setembro vindouro.
rem cívicamente educados e stão se a i itan o Çlara ca-

saturados das conquistas de- sar: Moacir Conceição e d. Di)
mocráticas. ma Vieira, ambos solteiros natu-

Foi, então, para que che- rals deste Estado, e resid�ntes
fJ3ssemos a êsse desolador nesta capital; Francisco Althoff
�"'esultado que Se reformou o e d. Elsa Soares do Nascimento,
Código Eleitoral, com repi- solteiros e naturais deste Estado.

qUes festivos de sinos pela RE5TABELEl'lmEHTO
imprensa?

E foi para isso que 5e am

putOlI, como a um monstren
go, os braços ao voto avul
so, impossibilitando a esco

lha do trigo entre o jôio?
E p_orque co�ti�úam im�u- Ente italiano

nes, a luz do Codlgo,.a maIOr audizioni R�parte dos responsavels pelas - .

hanulações? Porque se tolera dlofonlc e

ainda a renovação, essa hu- E. I. A. R.
mUde serviçat dos cambala-
chos politico�, a célula-m�ter Estaçlo di Roma 2RO. de onda
d.a cabala e da subservlen- .,urta m. 31,13 igual a ko.
ela, a gan&rena ele todo o 9635.
sistema eleItoral? Com ela,
está-se á mercê da maior GU hora do �io de Janeiro 20,20
me'lor astúcia do adversário. Programa de transmissão fa
Com ela, até os côrvos são diofônica especialpara a A-
raposas e muito dificilmente mel ica Latina
deixarão caír o queijo do
bico adunco, seduzidos pelo Terç,,-feira, 19 de Maio de 1936

engabêto dos louvores.
Sómente de longe em lon

ge, o politico inexperto fará
de um Rio Vermelho o seu

Waterl00. Mas, ainda neste
caso, restar-lhe-ii o terno, o
gC&lde consôlo da compa·
nhia de Napoleão, que era

Napoleão.

Logo que esteja definitivamente
solucionado o caso gaúcho, o sr.

Flôres da Cunha entrará no gôzo
da licença que lhe foi concedida
pela Assembl�a do Estado.

Segundo apuràmos o governa
dor do Rio Grande do Sul pre
tende passar dois mêses na Ale-
manha, onde se submeterá a me- As bombas «Elmo 25» de
lindrosa intervenção cirúrgil.'<I. alta aspiração, denominadas «ca-

CARTAZES seiras», conju.gí\dds com motôr
em pequeno .:!Iametro, (o qtJe lhes

DO D IA permite serem localizadas em pe-b ) . .

CINE REX ás 7 e 8 30 u�?o espaço". to�am uma I nSlg-

h
•

J A'lma I mflcante quantJdaae de corrente

lI�ras, novadmente nfalte a -

L • elétrica, mas oferecem resultado
mascara a um I me com r:.ml f" , .

.

'
.

I - I'
e IClente, pratIco e seguro.Janmngs, o grande traglco a emao V S d á bt" I '

. . pu er o e- as so na

CINE IMPERIAL,ás 7, 30I.«Instaladora de Florianopolis»
horas atendendo as solicitações dos Il'{ua Trajano 11.

,
-----------------------

frequentadores, �xibirá o peIicula UM DOeU M ENTO
- Nada mats que. uma mu-

ELOQU ENTE1'1. B S Pelo que nos declarou ôntem, o sr. Batista Luzar-/ler, com erta mger mann,
RIO 18 O" EO tO'd d d h '1' d I d fd· d '

-

JUIZ . ro I es O, as emarc es reconcI la oras eva as a e dt') pe!o sr.socer ohza o verso.
OI·

.

d d' L' lf C 11
..

I'Ivelra, quan O proce Ia Indo O O or, atIngiram, com peno eXlto, á sua fase
CINE ROYAL, ás 7, 30 ho- á apuração do pleito classis- final.

ras, Sob o luar dos pampas, ta de ontem, no Estado do A situação será resolvida da seguinte fórma: se o
um filme de Warner Baxter. Rio, encontrou dentro de sr. Pila persistir em não retirar o seu pedido de renúncia,

uma das sobrecartas, o se- será substituido pelo prócer libertadoc, sr. Walter Jobim.
guinte protesto: A que sabemos, o sr. Flôres da Cunha teria u maior

«A votá en jente qui não interesse em que a Secretaría da Agricultura cont.inuasse
çabe ler prefiro não votar, no cargo de presidente do diretorio central do Partido Li
eu çou burro mais sempre bertador, em acôrdo com o modus-vivendi r.a sua fórma
ce! querer. Cei qui o depu- primitiva.
tado da lavora é anarfabeto Mas o sr. Pila em face dos termos em que foi posta
não tem dente é UrlJ bobu. a questão, julga-se pessoalmente incompatibilizado para
Isso pra nossu estadu é uma permanecer no secretariado, preferindo ceder o seu posto
vergonha. E mió acaba com a outro prócer libertador, embora continúe a prestar o seu
eça apiacaba cenhor juiz apoio á obra de congraçamento iniciada no Rio Grande
perzidente.» do Sul pelo chamado pacto de Porto Alegre.

CINE,ODEON, às 7, 15 ho
ras, O papagaio branco, com

Ricardo Cortez.
trablllho

Encontró.-sp., radicalmente, res

tabelecIdo da intervenção cirúrgi
ca a que se submeteu, o jovem
conterrâneo Luis de Souza, .

Ermitão

Anúncio em italiano, espa-
nhol e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiaria em italiano.
Transmissão de uma opera do

Teatro de Roma.
Transmissão de um

teatr ai do autor italiano, por par
te da Companhia de Ruggero
Ruggeri.

Concerto de orgam, pelo or

ganista Emílio BussoJini.
Noticiario em espanhol e por

tuguê�
Marcha Real e Gievinezza.

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAfE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

'.";

PEL05 CLUBE5

Praia Clube

O G ô.L. FLORES

pretenda i r a' Alema
nha

PORTO ALEGRE. -18

TEMPI PASSATI A·ssaciação dos Repre=
s&ntantes Comer'c_ais do
Estado de São Paulo

A politica européia acaba d �

saír do seu notório emperramento,
pondo-se de novo em marcha.

Para onde quer que S� lance
o olhar, em Londres e Paris, em
Praga. Bruxelas e em Genebra
vê-se os politicos profissionais em

confabulação. Cochicha-se aqui,
.

. .

reflete-se ali pondera-se acolá. Recebi da ASSOCIação das Rt!presentantes Comerciais do
E (Jode-s� dizer que o único i E.tado �«: São Paul�. a, importâ.nci� supra. de_ V.INTE E C!N

país atualmente tranquilo é a Ale-, Cp COi'!TOS. DE �E IS, rolatii a a hqUlda5�0 integral
..

do pc
manha. Observa-se no seio do po- j c�h.o n. �O, (tnr;,ta) que me

.

coube como ulllc,a beneficiada do
vo completa unanimidade e mes-

I SO�IO J0.)E .

RIbEIRO, fale�ldo e� I � de abril d� 1936, no

mo uma uniíormiriade de vista RIO de JaneIro, tudo conforme as disposições do artigo 450. do
a que jámais se assistiu, nem E�tatuto da referida AssoC'iaç"ão � consoante a. vontade do extinto
n.esrno nos anos até hoje transcor- expressa em docrmento por ele Iirmado em VIda.

I P
.

f
.

f' ib d ,Jridos s;:b a orientação do Fuehrer.
"

ag� e satis e�ta,
_

iCDO o plcsen�e. reei o,
.

anco com

A razão disso é simples, é que
ele plena e, .cabal quitação �os meus ?Ir:ltos relativamente ao

a Alemanha revela essa tranquili- aludido pecúlio e perante a cita la Associação.
dade e essa segurança. de Vt!Z Florian.>p:)lis, 14 de maio de 1936.
que têm a consciência limpa e

não teme rodeios.
A Alemanha, desde a ascenção

de Hitler, mobilizou -se, e todos
vaticinavam grandes conflagrações
intestinas, isto em seis mesês. João C irlos da� Neves, socie da firma Fernandes Neves
prognostico inevitavel, no entanto & Cornp, Carlos Leisner, Diretor-Gerente da Carlos Hoepcke S. A.
essa vontade exterior assim não

aconteceu e a 1\lemanha implan
tou o respeito e a verdadeira
paz.

Os exemplos da unificação são

multiplos, e a coníiânça no g.<>
vêrno é firme. O mundo sabe
perfeitamente dessa resolução ale
mã, e sabe tambem, que Adolf
Hitler, tem esmagado todos os Prezadus Senhores:
gólpes comunistas, evitando que Comunico a V. S., qu". nesta data, me foi paga, parêle saía além fronteira. E são ê tes intermedio do Soro Vasco d! Oliveira Gondin, digno delegadoformidC1veis considerandos em pról dessa poderosa instituição a quantia de Rs. 25:000$000 (VINda paz que têm trazido mil b,_- TE E CINCO CONTOS DE RE'IS) correspondente à liquidação
uelícios a todas as nações cultas. integral do pecúlio n, 30., instituido, nessa conceituada sociedade,

a meu favôr, pelo meu saudoso espôso JOSE' RIBEIRO. f"leci-
C. H. do no Rio de Jareiro, no dia 18 de abril.

-V---S----·--------- Muito agradeço a V. s., a presteza e a correçã() como
. . precisa modificar o se.u" . .

d b' d I d'df,
.

'f" essa Importante assol'la'(ão se eso ngou o pagam�nto a u I o,motor mono aSlco para tn aSlco
-.:! d' h d .

ou fazer nuyo enrolamento? Dese-' demonstran o, dmals
unJa vez, adO onra ez

cOffid gued paulda os seus
.

I Ih everf!S, tornan o-se, portanto, Igna e Merece ora e to o o res-Ja concertar qua qu�r apare o .

dI,· :> peito os s.-;us componentes.e etnco.
C - d d "

E tã I b ' om a expressa0 e to o o apreço, renovo os meus mfllS

ln, d emd reFI .

que 150
a

slDceros agradecimentos, firmando-me.« nsta.a 01a e onanopo IS», a
O V S At t Obrl·ga.' .

d' d" J e . ., en a e
umca no genero po era aten e- o,
com serviços garantidos e sob
preços modicos.

•

Rua Trajano 11. C O N V IT ECirco Garcia -

Pagan",ento de pecúlio

Instalal;ões de luz e força, aumen
tos ou reparos em instalações ele
fricas p.ua qualquer fim só devc'
reis fazer com a «Instaladora de
Florianopolis», Rua Tmjano 11,
a única especializada no genero
e que trabalha a preços verdadei
ramente mogicos.

•. e,

RS. 25:000$000

Emitia Jorge Ribeiro

Testemunhas:

Agradecimento
Florianopolis, 14 de Maio de 1936.
IIIm05. Srs. Diretores da Associação dos Representantes

�:omerciais do Estldo de São Paulo.

São Paulo

(as.) EMiLIA JORGE RiBEIRO

Antonio. Amalia, Nair, Dante, Amelio e Léo Munari,
convidam ás pessôas amigas de seus paes Virgilio e Maria
Munari, para assistirem a missa em ação de graças, que
mandam celebrar am,mhã, ás 7,30 horas, na Catedral, em

regosijo pela passagem das bodas de prata (25 anos) do
feliz consorcio de seus queridos genitores.

Deverá estn!ar hoje, nesta

Capital, a companhia equestre
Circo Garcia, que tem seu pa
vilhão armad) no Largo Gen!:
ral Osorio.

Recompoz - se

a situação gaúcha , .

O SR. PILA SERA' SUBSTITUIDO PELO PRO'CER
LIBERTADOR SR. \VALTER JOBIM

RIO, 18-Tudo ind1ca que a crise aberta na politi
ca do Rio Grande do Sul terá uma solução favoravel no

modus-vivendi, que será mantido na totalidade dos seus
itens.

..

-,
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