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Nos meias politicas aposicic�1istas, desta capital, corre, ,C@ifE1) ��1S�S�
tenciiE:,

.

que destacado prócer cDli�ad�, atualineRte no R�c, em ftm�Ê�CJ\1[j �Jr:m:m
gida a um cOI1ljJ-elfigmonárío, afli�mára es'tar �ssent:ada a cand'd��u��® tY� �(�l<"
vernador paulisla Armando Sales de Oliveira á presidencia da Re����õc�.h'

Uma esperança
A noticia auspiciosa que corre, por toda a cidade,

COlD atinencia a próxima vinda do fiscal designado pelo
:ryUnist�tio da Educação para o fim de, preliminarmente,
Inspecionar a nossa Faculdade de Direito, para consequen
te reconhecimento, despertou, no seio da classe estudiosa,
a mais consoladora esperança uma vez que, com esta bôa
nova, marcham as causas para a efetivação de uma justa
aspiração que a tactos nós anima, vendo dest'arte, coroa- ANO

da, de futuro, a obra construtora do espirita empreendedor
de José Boitcux, seu benemérito fundador. N t & Fa'toslll��\':Atn��J\�(::1Ae ""'''escab�r\t��!9 OSim, porque de fáto, a nossa r'aculdade de Direito, O .as - ,,&I tÀ I- \lU:O t1�. tll. Ui 'iii fMj

tendo sido oficialisada pelo Estado, consoante Decreto do
---------- I

do dep. Dorval Melqui�)de�
Poder Executivo; adotando, nas cousas que lhe dizem res-] QUER CONFUNDIR SE

-

peito, as normas e exigencias das leis federais; constituida COM A HULHA NEGRA... � r:J-15-�[.�ye,itlfcii.zlr,e.te,
por um corpo docente que muito honra á nossa cultura e

RIO, 16 -- Falou ontem na Câmara o deputado UL1 desfecho tragico, o desastre de

ás letras jurídicas; observando, rigorosamente, todos os O gerente da "Padaria da d. Ir- catarinense Dorval Melquíades sobre a censura postal a',':fli'i,) dê antc-cntc.n.na estação
d' iti d di'

. néa", deixou o seu cargo. que exí- em Santa Catarina, de Corc'ovil, s'Jl)"rl)lO Ja Leopol-ISpOSI IVóS emana os as eis que regem o ensino supe-
" <1

rior no país. está assim aparelhada de modo a fazer jús
gta honestidade, para por as maos Em seguida discursou sobre Benjamim Constant dina, pois o piloto do avião sinis-
na massa. retornando. assim a di

-,

AI f I d d R bli
as prerrogativas do reconhecimento. para Izer que nao' e e,� o une a ar a epu Ica, tra ;,), o capitão L,:j�(!Jte A:t,��.jiro

Assim, cada vez mais se firma um conceito sereno e

conviver com o carvão...

E X' Ir" � S SOS' Rv';,;gues de Souza, não resistiu

desapaixonado quanto ao vivo interesse do Governo dn SERN REPREEN DI DO O \,_." r::... '

I
aos f"rimentos r,("pl)i�.bs, vinr!o a

Estado no intuito louva el d be
'

t JUIZ DE LAGES? � �
falec, r ontem, Del" madrugada, no

abrind� á mocidade acad�mic: ummn���v��n�al s�� l��r� Dizia hoje cêrto politico coligado
I
",.._-'-_-

�ã CénisÜ��._,==-"'
_'i *

""MI' Ho;;r;�al Cent':al da, Marinha. .

de grandeza cultural.
'

que o Tr buml Eleitoral vai respon- PARt..\. O�G.e..D
Isto se constata nas administrações vivamente empe- sabilizar o dr. Mario Teixeira Car-

h d 1 I·
-

b d' d
' 'Ih ,.

d D' it d L RIO, 16-Na sessão de ôntern da Câmara falou o de- r� i.d:. {\�
n a as pe as rea izaçces que em izem o espirito de- ri

o

o, JUiZ ,e lret_O e ages� pe,

mocratico dos seus zovêmos la" graves mcorreçoes que ocasiona- putado paranaense sr, Artur Santos que verberou os excessos da O ensino reli-
Isto vale por um� consol�dora esperança para a moei- ramo a â.1l'11;:ção dC:-,T,e�()va-ções dci'jcc::mura em Curitiba, e foi �"ecülJc.'aJo jJ':Jo sr, Bal,os Cassai. O gioso k'""laS

d d t di
torais naquele mUfilClplO.,. '

I deputado mineiro sr, José Bernardino formulou 'vêemenles prot-s- esco Iasa e es u 10sa. Como S� trata de um JUIZ o caso! . ,. ..

Não nos esqueçamos de, nestas linhas, registrar a não éltrapassará os limites da re-
-, tos �ontra a cens�ra e� Ml�as Gerais, a�o�t.lndo violencias, c��o

eficiencia de trabalho e actividade que, a respeito, está preensão. " pnsão de um jornalista, so porque publicara a .sentença do JUIZ SjI,Q PAULO - 15-0 re-

desenvolvendo o nosso prestimoso secretário Salles dos
federal no Estado. O sr. Daniel d� Carvalho apoiou seu protesto. veten- lo João BatiJa Barcelos da

OBSERVADOR
Reis, afim de que nada falte. .Jôgn inte rna- Meaeiros I Cunha dirigiu uma representaçt o

Vêrno-lo diariamente em atividades, imprimindo a tu- CAFE' BOM 50' NO
C iOna I Fermento brasileiro - melhor ao g rvernador pedindo licença

do, ordem c prontidão. ...JAVA. 9ue �stranjeiro. para organizar o ensino religioso
Oxalá, pois, que esta aspiração seja, com brevidade, Praça 15 de Novembro nos estabelecimentos públicos do

coroada de êxito para satisfação geral dos catarinenses. Antonio Paschaal RIO, 16-No jôgo interna- Estado.
cional realizado ôntern aqui entre .J..:::::. a n Ba -tte A f.._, representação oi encaminha-
o scralch carioca e o c1ub arzen-

a ca rn I" n ho da
é .._ d Ed- a a secretarta a ucação paratino Sarslield terminou com o

d N Z o exame devido.
empate de 2x2. Os quadros esta- a ova e-

--------------_

vam assim constituidos: Ia nd i :3
Em todos os' estabelecimentos SCRATH CARIOCA-

de ensino primario e escolas iso- Franscisco (S, C.); Lino [And.) SIllNEI. 15-A aviadora

ladas uo Estado, é comemorado, e Nariz (Bot); O�carino (V, G.) jean Batten levantou vôo, ás RIO, 16-0 ministro da Guer
no dia de hoje. com expressivas Martins (Bolo) e Afonso (S. C.); quatro e trinta e cinco da manhã, ra autorizou o embarque dos alu-

I.' PAULO 15 E t
.

I
.

á f t' id d 'D' d ..c I Roberto (5 C) Baía (Mad)' hora local, a caminho de Au-
nos e OL,ciais da Escola das Ar-

v. ,- m rem especta, segua para es IVl a es, o ta a usco a.
. "

- 'k .
nc -

Sã0 José do Rio Pardo o sr. Armando de Sales Oliveira As comemorações altamente si- Carvalho Leite (Bot)� Nena (V, c la;d, da Nova Zela�dla, de-
mas e, bem assim dos oficiais das

h d d h f de sua casa Tt r d e 'fi tiv
.

t 'b G). e Carreiro (S" L,) ven ° atravessar a perIgosa re- unidades escolas, para a região deacompan a o o c e e mIl a, o s u secre- g,m ca

Idas para o

madglsfeno ar-I VELES SARSFIELD-Rot- giào do mar da Tasm:mia.
tário particular, do presidente da Assembléia Legislativa, riga-ver e. constam e estas es- .' p., I

Taubaté, onde se acha� em m�-
deputados e outras pessôas gradas. colares, em que são exaltados, ás man,. OlarIo e De Saa; ,ehzz,a:l, noh:'as C5 cadetes da Esco!.a MI-

Naquela cidade o governador pronunciará impor- crianças, o sentimento de pattiotis-
Gama e Sanz; Reta, DedovItls, EXPns içao litar.

tante discurso no banquente que lhe será oferecido.

I
mo e amôr ás tradições de nossa

I COa0., �fu.be e FerLan�eC 3 de o rqu idéas
--------

raça, sendo realizadas palestras ..

JUlS OI o sr. ,)[JS or( 0-

b"'
Senhora, não escJlha: Pe..,a

As grandes Nova secre d' I Vil! rasI eiras miediatrltncnle: f'�rm ..!IIl·�J" 1I,11:.1",,_.. e ucahvas pe os professores e di- ._________ ., iII I[j;

d deira•.

Iftanobras tário da go- retAes. O�tUpod escolares
..

d
Batisrrao dos BUENOS AIRES, 15-0

, , s�lm, e�t�o essa maneIra ,e a v ioes de fa - embaixador do Brasil nesta capi-
de TauiJate vernador c�lto as tradlçoes do povo bra5!- bricação tal, sr: José Bonifacio, está em-

• leuo, os estudantes de. curso pn -

. d d Ipauli ""ta nacional pregan o activas iigencias afim
S mar,io, comemorarão, condigna e d Ee assegurar o maiar êxito à x-

festIvamente, o Via da Escola. posi;,ão de orquideas que se

inau�urará a 8 de novembro pró
xima sob (l auspicio dos Minis
terias das Relações Exteriores e

da Agricultura.

Sem quaisquer ligações politicas.

DESASTRE
de (�L.�r<iovil

Vicente de Souza "Dia da
Escala"

VL.C) para as

manobrasAguarda�se
um d,sr:u�-so do sr. Ar
mando de Sales Oliveira

SÃO PAULO-· t 5-Realiza-

Tuffi Arnin
__ o ' '

_

Os alunqs dêsse conceituado
educandário receberão, amanhã,
o 100. cartã'o quinzenal que, de.
vidamente 1ssinado, deverá ser

ApDsentado devolvido para nêle se marcaram,
no decorrer da proxima semana,

RIO, 16 - Na pasta da as notas de aproveitame:lto, cor

Fazenda foi assinada resolução respondentes ao mês de outubro,
aposentando Fulgênc'o Silva, re- A partir da proxima segunda
fllador da Mêsa de Rendas de I' feira, dia 1 9) as auh.s começa
Itajaí. Ião ás 8,15 hs. e ás 13 horas.

Regressou ontem, de sua via
gem a S. Paulo e Rio, onde! f0i
adquirir novos e belissimos"stock.1l
de sedas, ° destacado comerciante
sr., TufIi Amin, um dos pro;J!] -

tanos da conceituada Casa Tres
Irmãos.

S. PAULO. 15--Esteve em

Taubaté o major Otelo Franco,
chefe da Casa Militar do go

vernador, que foi cumprimentar,
em nome do sr. Armando de
Sales 0liveir8, os oficiais do
exercito alí empenhados em ma

nobras.
O major Otelo Franco, de

regresso da sua missão, chegou
tJntem a S. Paulo,

De outro lado, infonr.a-se que
será realizado no próximo saba
do o almoço oferecido naquela
cidade pelo governador ao co

mandante, oficiais e alunos da
Escolá M.titar. Após o almoço
os cadetes Jl!sfilarão pelas ruas

Taubaté.
"

SAO PAULO, 15-0 go·
vernador nomeou em comissão o

H, AristideS Bastos Machado, pre
feÍto dt: Santos, para exercer o

cargo de seu secretário em subs
tituição ao 3r. Cassiano Ricardo,
diretor do expediente do Palacio,
que vinha exercendo aquelas fun
ções jnt�r;namente, ° novo secre"

tário tomou tJosse hoje.

se domíng:o a cerimonia do batis
m:> dos �ovos aviões tipo M-7,
fabricados no Rio e adquiridos
pelo Aero Clube de São Paulo
para uma escola de pilotagem.
° governador foi convidado

para presidir o áto, sendo a sua

filha, sta, Lucilla, madrinha ele um

dos aviões.

Ginásio C.
tarinense

o
I!I

i�eaJUstaln®llt@
}ilM'*iW? 1111 ie AA &WiS!f®iMi#4���

fUi1ciomltí;�S '

.. AW.

RIO, 16, - Fo\ nomeado °
...

RIO, 19 - A votação do proJéto de reajus1éllnento,
sr. Teofilo de Matos para o na Camara dos Deputados, ficou ontem ultimdda, ; oram
cargo de escrivão da Coietoria aprúvad�s 1,13 emendas, que devem figurar na rcd '\ ,�dO
Federal em Camboriu, nêsse Es- do mbstituÍlvo geraL Sabe-se que e�))as emendas cs.ão
tado. ,�xpostas ao véto provavel do preSldente da Republica.

J'!.J;,'<
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OVERNO OE MADRID
A historia de urna iovern

Lafuente -- rnetrslheira na frente
cognorrinada "La libertadora"

de 22 anos -Pilar
de Oviedo

FRONTElRA FRANCO-ESPANHO'LA, 15 - Ao
mesmo tempo que se sucediam as descargas de fuzis,
metralhadoras e dínamites, um grupo de mulheres astu
rianas lançou-se num sector aberto, para salvar a vida
de uma jovem comunista de 22 anos, conhecida pelo no
me' de A libertadora, a qual foi a heroica do ataque a

Oviedo, que já se prolonga á 87 dias. Pilar Lafuente, pois
este é o seu nome verdadeiro, caíu com quadro ferimen
tos, um de bala e três de schrappnel, nos combates en
tre revolucionarios e milicianos, verificados nas ruas de
Oviedo. Essa moça é considerada a Joana D'Are dos
15.000 asturianos, que procuram reconquistar a capital Ja
província, e foi convertida num simbolo pelos comunistas
110 proposito de exterminar os últimos remanescentes das PARIS, 15 -:0 -Fígaro- anuncia que os falangis
forças que, sob as ordens do generel Arenda, ainda resis- tas iniciaram negociações para salvar a vida do sr. José
tem, a jovem Pilar Lafuente vestia um macacão com as Antonio Primo de Rivera, que se acha prisioneiro em

insignias comunistas no peito e com um pedaço de ban- Alicante.
de,ira vermelha pregados nas costa. Cabel� desgranhado, Sabe-se que será proposta uma permuta com o filho
�aIa-lhe pelos olhos _9uancto se acocorava a frente da I_TI�� do presidente do Conselho, sr. Largo Caballero, que os
tralhadora, que lhe fora dada para atacar os redutos tnl- nacionalistas mantém em seu poder.llIÍGO", avançava para os pontos de maior perigo afim de
atirar os �eus c�rtu�hos de di�amite. Governo á forçaFOI a pnmerra voluntana das forças de Gonzalez:
Penha, alistadas para tomar Oviedo. A estação do gover-I SEVILHA, 15-A estação emissora local informou:
110 de radio. transmissão, q�e !unciona em Gijon, ao infor-I «Nos últimos combates verificados em Oviedo os
mar a maneira pela qual fOI Ptlar !erlda na luta ?e ante.o�� marxistas perderam cerca de dois mil soldados, além de
tem, acrescentou que seu estado e bastante delicado, pOIS grande número de feridos e prisioneiros. Em Madrid os

JUi..ZO de D.- .. Fa 1181r c,..mqu� as ?Julheres. que a socorrera� numa casa semi de�,- membros do govêrno estão guardados á vista pelos ex- ft lGa '"
truida, fora da cidade, apena,s dispunham �c alguns meor- tremistas que receiam sua fuga quando fôr iniciado (J reita c3e Si � franq u.ezacame�tos para pensar as �endas. Os mAedlcamentos que ataque á capital.possuíam.esgotaram-se, pOIS que foram eles empregados 9uassúem grande quantidade pelo general Arenda, afim de cornba- Re in a a deso rdem nater a epidemia e cuidar dos feridos nas linhas de defesa.

capita IOs únicos produtos que ainda existem, encontram-se na
fabrica de armas de La Vega e :10S quarteis de Palaio,
onde se refugiaram os sobreviventes das tropas revolu
cionarias.

Vida por vida

Todas as tentativas da milícia governista, de romper
as linhas rebeldes que cercam a capital, até agora fracas
saram, e repetidos ataques foram repelidos.

governo ordenou o racionamento do precioso liquido.
Um numeroso grupo de mulheres que se dirigiu ao

Ministerio do Interior para protestar contra a falta d'agua,
foi violentamente dispersado a coronhadas, pelos guardas.
A aviação nacionalista bombardeou ontem, mais uma vez,
na parte da manhã, o porto de Alicante, sendo auxiliada
pela esquadra.

Foram atiradas sobre a cidade centenas de bombas,
tendo sido destruidos os principais centros de atividade.
Entre a população reina grande terror.

Simbolico enterro. • •

Enterrei o meu sonho num sarcófago
feito de tôsco marmore dos desenganos
e fiquei só com as realidades da vida.

E depois desse símbolico enterro
e que eu pude olhar, sem fantasia,
toda a humanidade coberta de hipocrisia
e toda a natureza
sem preconceitos
e sem macula em sua infinita beleza I

A principio senti uma doida alegria ..•

Mas logo suspirei de piedade,
vendo a minha conciencia massacrada
pela cruel necessidade,
de ser tambem hipócrita
para agradar a humanidade.

L. ROf"l'1enovvski

BERLIM, 14 (via aerea) -
A imprensa de hoje comenta, euReassumiu as funções de Juiz tusiasticamente, o discurso pro-de Direito de comarca de Biguas- nunciedo pelo sr. Rudolph Hess.PARIS, 15 - Madrid é agora, teatro de desordens SÚ, o sr. dr. Alcebiades Silveira. leader nacional socialista, em Mu-diarias e demonstrações contra as medidas do govêrno

N nicho O leader nacional socialis-de racionamento da agua e alimento, e preparação para a ameaçãa ta não receiou falar ao povo dadefesa, segundo mensagens recebidas aqui. Baviera com a maior franqueza eVerificaram-se sérios disturbios no suburbio de Qua- Por áto de "ontem da Mesa t I ba vez mesmo com uma certa ru-

MADRID 15 P d'
,

d tro Caminos, em Madrid, quando grande número de mu- d ,\ bl" L
.

I ti f
.

t lid d I d I
..... ,n1 .,.

-

..

or proposta o Mll1ISt�� a
lheres se reuniram diante do Ministerio do Interior, para

a assem ela egls a iva, OI a I a e. sso representa, ec ara o

l:a�eIra, O conselho de ministros ct� �spanha demitiu o
protestar contra o fornecimento de azua, e finalmente ti-

nomeada para exercer interina- Berliner Tageblatt, mais uma pro-
aVlado� Ramon Franco, ac��ado de estar gravemente com-

d dispersadas por um destacamento rnili-
mente o cargo de datilografia àa- va da harmonia absoluta que rei�

prometido na recente rebelião. v.eram e ser quela Secretaria. Ester F erreira na entre o povo alemão e da dis-
O clado. de Melo com direito aos venci-

.

I' f it
.

-.
-

.. . . O fáto dos funcionarios do govêrno não estarem s�- mentos marcados em lei'.
cip ma per ·el a que existe em to-

CADIZ ---15-A emissora, nacionalista ,�e. Cadíz 111-
tisfeitos com a atitude geral e espírito da população, é in-

da nação. devendo-se reconhecer
formou onte,m que n�meros�s bngadas �e milicianos tr�- dicado pelo discurso do ministro do Exterior, Del Vayo, Festiv idade que foi gre ças á este espirito de
balha.m fe?nlmente dia e noite, em Madrid, na construç.ao no comicio social comunista, no qual exprimiu profundo de N.S. cto

sacriíicio, que o chanceler ale-
de ,tnnche.:as em re�or e no centro da capital. Essas trin-

desapontamento pela falta de teresse e de entusiasmo Rosario
mão conseguir reconquistar. paa

ch:_iras serao defendi�as por metralhadoras pesadas e ca-
110strados. principalmente, pelja mocidade na preparação

o Reich, novamente o logar a que
nhoes de pequeno calibre.

da defesa da capital. Ele dec rou que a cidade deve ter
êle tinha direito, reconquistando

O ministro do Interior, sr. Galarza, visitou-as ontem, .. _,. Deverá realizar-se domingo a sua independencia politica, mi-
tendo incitado as milícias a prosseguirem sem desfaleci- o senso da reahdade da situação, SI não quizesse perder próximo, na, �isinha ci�a?e de S.' litar,' e' ecónomica,
mento no arduo trabalho. Pela manhã, no bairro de Cuatro tudo.

,., . . José, a tradicional Iestividade de
Caminos, via-se uma enorme fila de habitantes que preten-

O ministro do Intenor lançou uma ordem soh��tanâo N. S. do Rosario, promovido Hora de
diam abastecer-se da agua das fontes públicas, porque o

a todos os f,unc�onarios do Estado e m.unicipais, a m. o pela Irmandade de N. S. do Re-
tra ba I h Ctt.trabalho ordinario, para trabalharem mars duas horas dia- sario e S. Benedito. "

riamente, nas fortificações, que estão sendo apressada- A's 9 horas será celebrada BERLIM, 14 (via aerea)-,mente construidas �m torno da capital.
_.,

solene missa festiva, havendo pro- No congresso internacional do em-

Quem recusar e ameaçado de execuçao imediata. cissão da venerada imagem, prego das horas livres ",realizado
Apesar da ofensiva geral contra a cidade não ter ás 17 horas. em junho passado em Hamburgo.começado ainda, anuncia-se que o bombardeio de artilha- Após a procissão haverá leilão com a assistencia de 5J nações,ria dos varios fronts, já foi iniciado. de prendas. ficou decidido estabelecer em Ber-

--------------- lim um «Departamento ÍnternacioSerraria Delambert nal Central de Fôrça do Traba�
Custa 12$000 a carrada, lho» o qual acaba de editar o pri-

������������������- porém, rende muito mais. meiro número de sua revista oficial
.

I t d ld d 'FONE 1·100 «Fôrça e Trabalho». Luxuosa�
ca çamen O a CI a e

Na.elo �m
'

mente editado, o novo orgão da-
� rá li conhecer os seis idiomas os

Perigo trabalhos dos representantes de
todos os países que se dedicam

RIO, 14-0 comandante do ao digno emprego das horas lív.e a
navio Dava lançou pedido de soo O primeiro número contém ude
corro, por se achar encalhado na editonal de chefe da F1ent ni
enseada dos fornos do Cabo Frio. Trabalho do Alemanha, dr

e

L ey
O ministro da Marinha enviou assim como um amplo resumo H1u;;

para o local o rebocador de alto trado sôbre a assembléia de
eA

am
mar Almirante Wanderlok. burgo.

Demitido Ramon Franco

domicilio

Tad-.Js contribuirão

As Serrarías Serratine, Arno Brincas e Garcia si
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor para o
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

RS.

RIO, (pelo correio) - O prefeito em exercicio, co

nego Olímpio de Melo, talando ligeiramente aos represen-
Ia$000 A CARRADA. tantes da imprensa, declarou que vai sancionar o projéto

apresentado pelo vereador Julio Lima, e aprovado pelo
atendida com a maior Conselho Municipal para o calçamento de todos os lo-

gradouros públicos de Distrito Federal.
.'

De acôrdo com êsse projéto, todos os própríetarios
contribuirão com uma quota de 100$000 para que sejam

SANTA CATARINA efetuadas essas iobras.

A distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341 �-1300-1088
FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I\lIa�tri2:: FL.ORIANOPOL.IS
ern.. 81urnenau � ..Joinville - São F'ranoisco � Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeir-o do Swl
Seoção de SeGH�IáQ de

Filiaes

n. 70. - Phone- 1277. -

Seoção (:ie
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras "ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de ne�ttk!" J;QI.deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Madíitms para oif1cn,'gs _hanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Maohínas para íaoeírós
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho ett.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornoveís, Motores de esplosão, N1.oto:res
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar-:talhe- electrlcos
�onetes e Perfumarias res M�ia1 em geral par� trawnis3ões� ;-:0",
.�lchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras l'l1ar1Câe"S, eõtretás de' çóüro e1t1ta
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes -àléÕs e graxãS frt'brfficântes
tOalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todolos fins Atrtomoveis e. Caminhões FORD P eças, 4CCCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco

I
Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrlco em geral �
� Empreza Nacional de l'Jave�açâo "Hoepoke",,-vsRores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite t\/laria' _,. Fabrica de GelO HRita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �� A
fh.��âVaV�Vff&������������'5lttl�����V�����.

G���.s••e'---.'---".�iA Gazeta

Atentae bem I I AaVOga�os_.
• 1 Accacio Mo-
o ·

o te I ra tem seu escrip-
e
• tó. io de advogacia á rua

Agencia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

• Fo rm ídave ís lorlelos proprlol, Ires vezel •

I," por semana, todas as segun· 0.,,,

• das, {�er9118 e sextas·lelras, •
• •
G Extração com global de cristal. O Rtf.! Trajano, rr 1 sobra ío

� A ma.l<.h rt." Ilsu'd hDnestldade, pOil, DI 10r- � 1 Telep.hone. n: ,1548. I� IIDI�:J �ão prasllincladol pelo povo. �
� - -� ----..-� ----�---- � :...:: Dr. Renato=
� � :=Barbosa· ..•.

'

.���.",fHa,'- ...._-�.;;::.�..f.a�u�.;......��. ADVOGADO

.i\�••����.�� .- " 0. Rua TrajaRo, 2 fJ(l!ob.}
u..u.�_v_�� u

,. Fone 1325-Ater.de cha..
•

D \ mados para o interior,

! Companhia "Aliança da.Bahía"i _-

, ! I Dr. Aderbal R.

:; FUNDADA EM 1870 ;; da Silva

f)) 5 M
·

tl • J\dvogado

f.t eguros Terrestes e an Imos • RuaCons.Mafra,10(sob.

:.,1,.'.,. Incontestavelmente a
.

PRIMEIRA do Brasil:l
Fones 1631 p.

1290_10" D7T!J T nr.', T T7 f\ ['0 2.000:000$000
h.L:,f.j·(VTAS MAIS DE .OOO:GOO$OOO
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM?1935 4.280:552$970

lo

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

o\raranguá-Jaime WendhaUteD
Anitapolis-Anibal Paes
�ngeftna-Armando Schmidt
Biguassú-Heitor Campos
Blumenau-> Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-OEvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Roo!»
Crescluma - Dinorah ANel

Caminha

Partos - Molestias de loinvile::'_Xa-;i.:r Sch�nk
Senhoras e Curso de eSl-fcialização em Lages-Hossanah Neves

J.\gente5 em Florianopo I i4S : Molestias de crianças BactrorioIogia no Lab. de Lagl.lna-Fr�l.:cisco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de c�a2..,

Campos Lobo & Cía. • Diretor da Malernidadej Janeiro Mafra-PC41I.l�li0 Claudio
• Medico do Hospital Nova TrsiúÜ -J{'i,;Q Jbsé Arche

C h· 111.1': f 35 b d) C P t I
<

19 �I Executa analises para eluci- Orleans--Edg•. : \1atosonsel €U'O fi": a ia,', (50 ra o -aíxa os a .i;- :� (Curso de especíaJiza,rão em dação de diagnosticos Porto U ._ , .

MI;;,1 7L.. EFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAl'vÇA � '" nw"r,;" tJ.erlJiimo i es
� .. molestias de senhoras) Rio do Sul-- /\ristides Melo
• Esc,ritórios ern Laguna e I.taj·aí o t\tende na Maternidade Deseja concerta o Sã9José--j(Jii{_�\aVaz
�i lt até ás 8 1 {2 da manhã seu rádio? Procure o

a. l1'ancisco-Guarllcy Goenet.
� Sub-Agentes err� Blumenau e Lages e e á �ai�e- Cr>nsultorio: B' SãoJoaquím - João ?alma

•
sr. ouzon, a rua Felipe Tijucas�aOfjvald Ramos'�

mi.,����'.�A._
ANITA GAR·IBALDI. 49 �'chmidt n. 20, que será ple-, .Tubara-o_-J".·'"'UI: f..r ....ft�.OGet)O$eG...,_---�.' ��__...... -------- Ra.elte saWsJeft..

- ".. JU "1 --

..... l-JI..._.'-'_ ".

Visconde de Ouro Preto

I Caix 1 Postal, 110. _j
1 Dr. Pedro de Moura Ferro

I
Advogado

Médicos

o

� Apentes, Sub-Agentes' e Reguladores de�Av�ría�nem� ttodol �oslE8tadol I
�� '1r�8i!, ruj tiru�uêi;í c rc,rll j.iiiS'E��p2is' pr&ças es�ré'.mGelril'ls.

, -

�� Rua

Dr. Carlos Corrêa

Indica:,

IDrr Ricardo
Gottsn'iann

Rldator-Secrelarlo:
I

"

Oslyn Costa
I

,

....C;;;.._o...l_a_b-:C? ração

Mao lerá devolf)fdo o orlrinal
I publicado ou nao.

() contli:.i,I.o upr.e8IO em affi..

lO de collaboraçlio, mesmo soli:
citDda, não implica em respon
sabiliJade ou endôsso por parle
• 1tedafdo.

Assln.atwr_

�E$TRT! =1iiMESTRE 12,$000
Mas 4$O�
1tJM. AVULiO $2Ob
A"RAZAOQ $3�

!':���co=
1UJIJCios e �!ftafuras; devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

""a910, Admnlllraçlo
e Oficinas

RuA CONto MAFRA, ii
Fone, 1.656

Atll1tH-cerrnpondlntll
"0110 Alegre - Dr. A"ro1ii�

Botrlni
Curitiba-Petrarca Canado

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsia em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações .de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 I [2 horas,

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

.t .)

Dr.{Artur Pereira
e Oliveira

�Cllnlcl médioa de crlan.
ti ças e adultos
"

Consultas diariamente das
,

4 horas em diante

Consultorio: Rua João
, Pinto n: 13

FONE-1595

R '1" .

Resrdêncra: ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-·1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVfRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S3rrana elambert C.,A \Uasad1en�a • ������-"'�.._.,.,_.L
__

��..,."...�'
. DO O IA '.

f.I1! -" li') � Saturnino A. de Mello �
Custa 12$000 a carrada, no S1tUuiOIl 1� e ij

porém, rende muito mais. CINE IMPERIAL, ás 7,30 I ij Maria das Dôres Mello �
FoNE 1,100 horas, A desforra de uma na- P; ALEGRE, 1?-Realizo�- � parti�ipamaospaTentese � Sumula dos julgamentos da VAR�OVIA, 15- Noticias

ção, com Richard Arlen, Virgi- se, ontem, na
,

RadIo ,Farroupi- � pessoas de suas relações M penuliima sessão. i r�cebid&� de Mosc�u dize� que

nia Bruce e Bruce Cabot. lha, u�a súlem,dade singular. A
I � que sua filha EDITH ajus- H .as autoridades connnuam lmpla-

VENDE--SE conhecida sambista Horacina Cor- � tau nupcias com o sr. � Recur�o crime nO. 2, 510, caveis na campanha de repressâ r

na localidade do Saco CINE REX, ás 7,30 horas, r�� casou�se, alí, com Os�ar, Cor- �.1 WIRIDOMAR L'HOMME.

I� I'
da comarca de São J0sé,

rl'c.or-
ao movimento trotzkista, Vinte c

dos Limões, uma exce Shirley Temple, o pequeno ido- rela, Iuncionario da BIblioteca '�� FI I'. II 1936 � rente o dr. Juiz de Direito e re- quatro horas depois da sua deten-

I te
' .

de com
c.

I d I 'd.fl P bli dec d
.

d r... opo h, - 10- �" ,

- f' ,. 'lado em K w púen propneaa, ,lO as mu ti ões em pequena u rca, ecorren o anima a a Ir.! ttJ corrido Nestor Carreirão. Rebtor çao, OI uzi tev«, I

casas de rcstoencía, uma ca- orfã. inedita solenidade. O sr. Oscar .�.� �rji:x��:-�oo��.· � o sr. des, Tavares Sobrinho, apoio ao movimento trostzkista, o

sa com negocio, fôrno de Corrêia, interpelado' disse qU5 � � Edith � � Foi negado provimento ao re-
dirdor de um instituto cientiíicio.

padaria e demais utensílios. CINE ROYAL, ás 7,30 ho- não gostou muito desse casamen- �.� e � � curso para confirmar a sentença M�r�in, que publicou varias obras

Estenso terreno contendo ras, Sorteio amoroso, com Pat to numa estação de radio já que fN��� Wiridomar a���ll de impronunciá que está de acôr- sob o pseudonimo Max Erik, Mer-

bô a a pastagens plan P I A d dei I'
. � J!t kin, que era natural da cidaJe

agu . ,� aterson e ,ew yres.

10
ver a eH0 ogar e a pretona, P., r.� do com a prova dos autos,

tações chácaras e abun t ti f it ,f� � polonêsa Sasnowitz, residiu 'du-
.'
,- mas que es .ava sa IS er o �� Noivos r.� Recurso crime I}O. 2, 518,

da ntes terras para la voura. CINR ODEON ' 7 30 1
_

� � 1 rante largos anos na Polonia, (ln-

�
'_

1 � ,a,s , ,10 �OO������ na comarca de Brusque, recorren-
Tudo p,or preço de ocastao. ras, Esposas de hoje e o filme Dr. Pedro de Moura Ferro te o dr. Juiz de Direito e recor-

de desenvolveu grande alividaje

O m�Ílv� da venda é ter �eriado-.fl volta de Chandú, Advogado OESE.JA con-I rido Boaventura [esé de Souza. em favor do Partido Comunista

O rropneta�o de ausentar-se, o mágico. Rua Trajano n, I (sobrado) certar seu radio? I Relator o sr. des. Tavares SOo Polonês.

,Informaç?es com o sr, [o- Procure o BONSON, á rua brinho. _

-

��no, Marciano CdarGo�o,_ no Guarda-chuvas e Padre Miguelinho I Confirmada a sentença de imo
distrito dr) Saco os Limões. som brt ri has - ,

t f 't
SENHORITA! Acompanhe

V I O L I NO Medeiros pronuncia per es ar per ei amen- a Moda

VE,r'llD,EM.SE_duas casa__s no R. N O C E T I Fermento de Qualidade. te caracterizada a legitima de-

distrito [oão Pessoa E f sa comprando suas Bolsas e Cintos r a
uL« »

, ( m latas e pacotinhos]. e .

Estreito, com agua enca- Vende-se um de fabricação CONSERTO E REFORMA Recurso crime nO. 2.519, da Casa. Macedonia
nada, chácara, muitas arvo- alemã, CGm uma estante de Procura e entrega a domicilio Regressou comarca de Palhoça, recorrente

rr S frutiferas etc. Onibus á ferro e um método por Del- o dr. Juiz de Direito e recorri- A Casa que mais barato vend

porta e perto do quartel do phin Alard. 'Fone I 348 o secretário do Otto Krautz, Relator o sr.

14, B. C. Rua Araujo figueiredo n,5 Rua Felipe Schmidt n. 33 da Seguren- des. Medeiros Filho,

EM FLORI ANOPOUS: as -- 9a Pú b I ica Negado provimento ao recur-

casas no, 31 e 35 do Largo 50, para confirmar a sentença
GeneralOsorio e um terreno Ca fé e Resta li ra rote De Jaraguá, onde lôra presi .. que bem apreciou a prova dos

á Avenida Rio Branco, no, dir ao inquerito para apurar as autos,

90, com 18 metros de frente, �O..
'

.,"� � responsabilidades nas ocurrencias Recurso crime RO. 2,423, da

por 30 de fundos, � I I
verificadas ali entre policiais e comarca de Cruzeiro, recorrente o

NO DISTRITO DE SACO integralistas, regressou, ôntern, o dr. Juiz de Direito e recorrida a I:" �dO P r'êsO
DOS LlMõES uma casa e Em Florianopolis é a casa onde dr. Claribalte Galyão, secretário Justiça. Relator o sr. des. !\[e-

:':'lC� 14:D. r�. L
terreno de 12 x 24.

I mais barato come-se
da Segurança Pública. deiros Filho.

Os interessados deverão Dado, provimento ao recur� Ri,o, 15 Foi recolhido prêso ao quar

e?tender'se com o proprieta-, Grande variedé'lde rlOS SERRARIA DELAMBERT so, para julgar extinta" ação teI do 140'. Regtmento Jelnfal1ia-
no. penal intentada contra o recor-

p ....a tos ria ctn Silo Gonçalo, á disposÍ-
João Bmbato

I • rido.Custa 12$COO a carrada, ção da po!ic:a civil do E<taco
Distrito «João Pessôa.» VI·SIWtemi

· Dt'm!MMll D;A8l porém, rende muito mais. Recurso crime nO. 2. 423, do Ro de Janeiro, 020, tene,lte
pO I S O O IW �ilIU 31 ca.. àa comarca de Cha-,ecó, recor-

e P· I
t" do Exercito. Gerv3s10 0:1Ot(',5

dsa na rala t FlUA ..J. P6��TO, 27 Fone' 1.100 rente a Justiça e recorriào Ana

de Fó ra �",""=",,,������-�.�_�_�_�����,�..�-�_.�,,,,,,,,��.-..��w,�...._�,�,",,�..-....,�:-�>�x,_�.��'" -E-X-�-I!fim--L-;-"'-!9'II-U--- I�:frs�erRi�f;��or o sr. des. Car-
de ���o'ofjcjal acha-�e sujeito 6.

II WltílIII U .. 1lL'7" proc'_'sso Wi 3a. delegacia auxíliar

ENOE SE A I A.

, A I
A.

, F I r{'.
...

,

'

I· .

Confirmada sentença por não d ) E d
'

V
iii

. d f a'1ue·� sta, o, como Incurso na
--

O O O lanopo IS 'e suas un- estar provado nos autos o fr'to
b

A

(; sa n T a r: S
b "".. ...... N u Lei de Segurança.uma oa -a a r v.._ -

çoes criminoso imputado a recorrida. _

sa Harmonia, com frente Recurso crime nO. 2. 521, da Recurso crime nO. 2.522, da
Para o mar e ai1ípla sala de Bt'

'

d t d C 1\T 1 S Jrevemen e. sera maugura O nes a praça, ane- Comparec:eu. 8ntem, á Policia comarca €, ampos L'IOVOS, re.- comalca Uii • soé, recorrente o

visitas, sala de J'untar, 4 quar� B't' CI b d t d d' d J d O d J dxo ao !lnar u c, um grar: e cen ro e Iver- Central, d, Francisca de Assis, corrente o r. uiz e ireito e \ r. uiz e Direito e recorrido
tos e casinha, situada em um _

t d' B f 't d J 1\ ,7 R
terreno de 10 metros je fren-

soes no urnas e .Iurnas. e um ar com per el o de c8r branca, natural deste Es- r�corri os ose Pereira ",raujo e João kdian, i elator o sr. des.

serviço de Restaurante, servido por gentis senho- tado, com 37 anos de idade, ca- outros. Relator o sr. des. Silvei- Gustavo Piza.
te para o mar e 24 metros

I
ritas. sada, domestica, residente á rua Ta Nunes. Rtformada a sentença par;'!

Para a Travessa Harmonia. U d 'd d FI' I'ma gran e novl a e para onanopo IS. Rita Maria, 38, apresentando a Confirmada í\ sentença de pronunciar o recorri ela no artigl)
-Explendida Praia para, A seguinte queixa: prescrição. 267 da C, das Leis Penais.

1)anhos de Mar _. Negocio Nestor de tal, empregado no Recurso crime nO. 2.514, da Apelação crig1e nO. 5, 480.
de Ocasião! Pr�ços Módi- Rua Fe lipe S ch rn idt Posto de Profilaxia da Febre comarca de Bom Retiro, recor· da comarca de Florianopolis,
cc! :;-���������;;������������ Amarela, ao visitar sua casa, in- rente o dr. Jtliz de Direito e re· ap,,!;mle Mano Paiva e apelada
TI�ATAR NA TRAVESSA !- em_ -_ EH m-"" su!tou-a inutilizando tambem um corrido Maurilio Anhloquio. Re- ii. Justiça. Relator o sr, des,

HARMONIA N' 2.
E II

III castiçal de eSMalte. Nestor não lator o sr. des, Gustavo Piza. Oustnvo Pjza.

d tiCreVDl, 0.1e mesm." satisfeito, ainda, obrigou aquela FDl confirmada 4') sentença Nêgado provimento apelação

Yendt!-se
uma bem monte, a h I I I ('

--- sen ora a evantar as tampas de que ju gou extinta a ação pena para C Jf,1 �rmar � sen�ença que foi
ALFAIATARIA no distri A' PRC 4-RADIO CULTURA BlUMENAU algumas pan,�las, ! contra o recoIlido, imposta ao apelante.

tOlde JOã,ofPessôa (Estreito). RESERVANDO ANUNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL, o.�.�. Ge.-o (�GO���)
Me hores In ormações nesta re· OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA � •

dvaçã�NDE_SE ����T��[:SA n�R��:�i I,' C r e d í toM u t u o P r e d i a I I,��,

no local Caiacanga, (Ba- OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL � •

se da Aviação Naval), e e
uma grande chacara, com Os que contratarem anuncias durante o mês

pomar, duas casas (uma de outubro, terão um abatimento de 50'1· sabre os

grande e outra pequena) e preços da tabela.

engenho de farinha, Tratar á APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
rua Tiradentes n. 16. P.R.C. 4- Radio Cultura Blumenau BlUMENAU

YENOE-�SE ;;--�����_,,;;;.�����
a casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com C d D"'

-

bôas acomodações para pe asa e Iversoes
quena familia. F ·1

"

A tratar com o seu pro- am I !ares
prietario EDELGARDOWEN
DI-IAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

Vispora Imperial
O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAISDr"'. Miguel
B(�abaid

CUNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
. ConsuÍt.-R. joão Pint:J, 13

1 elefone. 1595

I

II Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscriç;o hoje mesmo na =

I!: CREDi-rO �\l1UTUO Pf�EDIAL :
O e

� i__• �.G.� ...----------.....��

Côrte de IMerkin fGi

Apelação fuzila�(!)

6 TRAJANO 6

lncu.so na lei
de Segurança

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

iA CREDfT'O MUTUO PRE-
I:) IA. L., destaca�se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

•

•
1

.�.
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FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 16 de Outubro de t 936

encontrados, em

Pessea", Estreito
abundancia,

Nossa Vida

rranscorre hoje o aniversario
natalício da exma. sra. sra. d.
Carrllen Corrêa, virtuosa esposa

Na sessão de ôntem da No dia 24 do corrente mês,
do sr. Alvaro Tolentino jumor,

Assembléia Legislativa ío-
no elegante Cine Teatro Royal,

Iuncionarío da Alfandega desta
ram aprovados, por unani-

estreará a Companhia de Come- capital.
midade, os pareceres 53 e

dias e Variedades de Ribeiro
53 A, e com êles o projéto Cancela e Alvaro Souza.
64, que autoriza o Executí-

Ací Braga, Morena de Ma
vo a abrir o crédito de. . .

cêdo, Ribeiro Cancêla e Alvaro
20:720$000 para pagamento S

'

"f
'

á firma Vaz & Dibernardi °luzad" artIsta� _�ude
se te� foI

,I to

, ,

tancí b'd' ap au Ir nas CI�a es mais cu tas
cuja 1I1;'por ai nCla, rtece 1 a

do Brasil, são festejados elemen-
por governo ega men e cons-

d b '1'
.

tituido e ordens devidamen-
tos

d�f
teatro rasi �IrO, oSlhquals,

t
'

1 f
. ,

iust
nos I erentes papeis que e tem

e regu ares, OI, IlIJUS arnen-
id f' :l d<b' d 'restitui á

SI o con la os, os- tem esempe-te, o nga a a res I utr
h d d d I' h

.

f I
' .

1" d n a o entro e sua In a irnpe-

orç�, �godap�� a vnona a
caveI. Daí os êxitos alcançados

revo uçao e
_

.

pela nCompanhia de Comedias
Bebidas Nacionais e

Extran-l
e Variedades" Ribeiro Cancela.

geras só NO A peça de estréia será a

C AF'E' JAVA chistosa e hilariante comedia, da

Praça 15 de Novembro autoria de J. Wanderley, em

Antonio Paschoal 3 átos-"Compra-se um marido".
-Em companhia do sr. Epo

nino Macuco, gerente do Cine
«Rex», esteve, na manhã de

hoje, em nossa redação, o sr.

Firmino Rosa, secretario da Com
panhia que ora nos visita.

agentil senhorinha Olga Gou
lart, filha do sr. Pedro Goulart;

o sr. Vidal Dutra;
a exma. sra. d. Catarina dos

Santos, esposa do .sr, major An
tonio Martins dos Santos, brioso
oficial da Força Publica:

a senhorinha Inaiá di Conci
lio, funcionaria da Imprensa Ofi
cial do Estado;

o jovem Oladio Trajano Silvo;
a senhorinha Nair Haberbeck;
a exma, sra. d. Elvira Lemos

Moreira, esposa do sr. Raulino
Moreira;

R
�

da exma. sra. d. Joana Aguiar O e
Peixoto, esposa do sr. João
Conrado Peixoto; contrair em-

a sr. Orlando Luz; t· d 18
o sr. Martiniano de Oliveira; pres Imo No próximo domingo, ia ,

será administrada por s. excia.
o sr. José Paulo Garcia, co-

,

t
O govêrno do Estado san- revrna. o sr. Arcebispo, o sacra-

mercian

eh; .

h Z I W II' g
cionou a lei n. 100, de 14 do mento da crisma, na Capela de

a sen onn a u ma e ln -

N S h d L d
t I d I tit t d Ed I corrente, na aprovada pela As- ossa en ora e our es, em
on, a una o ns r U o e u-

bl
o

L
.

I
' ,

S L ' C °t 1sem éia egrs ativa, que autoriza . UlS, nesta api a .

cação.
a Prefeitura de SãO Joaquim a Os bilhetes pódem, desde já,D(! passagem para o Rio está

FORTALEZA 15 - O HOIUADa5 contrair um emprestimo até ... ser procurados com o revmo, ca-
em Florianopolis um jovem e dis-

'I 000$000
.

I 1 h d 1 di. deputado Corrêia Lima dirigiu C t'l h' h Odo 100: , para a Insta ação pe ão, e, na man ã aque e la,tinto artista chileno, nome já VIto-
d d �

om a gen I sen orm a -

d I f 'd d I numa das dependencia do gruporioso nos principais palcos da uma carta a� govêrna o�. o 's- ., nelía Brito, contratou casamen-
e uz e orça na se e aque e

América do Sul-Andrés de tado, renunciando, deíenitivamen-
to o nosso distinto conterrâneo m�un�I�cl�p�IO�.���������e�sc�o�la�r�a�n�e�x�o.�����_

Negri. te, á liderança do P. R. P. fiem
sr Alcidio Felipe do alto comer.

Membro de ilustre Iamilia do québra de so�idariedade �o govêr- ci� da visinha cidade de S, José.
no, tendo Sido escolhido paeaChile, o jovem artista é apontado b 1 C I H' l'HEr.::Am u ....c
su stitui- o o sr. aste o IPO- UI""_,

pela imprensa e pelos criticos mu-

sicais como um artista extraordi- lito.

nario por sua excelente voz de
soprano ligeiro e alem de cantor

C r I-se po II- t I- Caum fino executor ao piano. Suas
audições efetuadas em Porto Ale
gre e nas Radios Farroupilha, P.
R. F. 9 gaúcha, alem do Casi
no Cinema Imperial constituiram
um exito real.

De Negri estreará nesta cidade
na próxima 3a. feira no Cine
Teatro Royal oferecendo um úni
co recital.

SENTE NOVA
Com o nascimento de urna in-

jOAO PESSOA, 15 - A
teressante menina, está em festas

C�mara MUnicipal suspendeu suas
o lar do sr, João Helmuth Cos

ses�ões, por prazo indeterminado, ta e de sua exrna. consórte d.
em sinal de protesto contra a Cecilia Lobo Costa.
nomeação do sub-prefeito de _---------�-------

Cabedêlo. feita pelo govêrnador Sezões? Pilulas Medeiros.
do Estado, fdD audiençia do pre- Em todas as farmacias e dro-
feito

Ha dias procedendo-se escavações no quintal da
residencia do sr. Carlos Lehrnkuhl, no distrito de -joão
Pessôa> , foi, com grande supresa, verificada a existencia
de ossadas humanas.

Sabedor do ocorrido o sr. Henrique Berenhausen,
do alto comercio e estudioso da arqueologia, prosseguiu
na remoçãojda terra, constatando,então, apreciavel existen
cia de esqueletos de crianças e homens, como, tambem
abundante quantidade de adôrnos e 'machados de pedras
usadas pelos selvicolas,

Como é de prever-se, o caso vem despertando
. justificavel curiosidade, tendo visitado o local inumeras

pessoas desta cidade e daquêle distrito.

Vai ser reem

bolsada
Companhia
de Comedias
Variem

dades
a firma Vaz & e
Dibernardi

Teatro

Renu'ncíou

Andrés de
Negri

as mesmas
a "-:-8&'. AIAssembléia Legislativa apro-

Aniversariou·se ante-ontem o sr. " •••
vou, ontem, a redação final do

Francisco Matos, funcionaria do projéto que assegura aos sub-te.
Banco do Brasil e presidente da EDINBURGH, 15- Ouvido nentes e aos sargentos da Fôrça
Liga Nautica de Santa Catarina. pela imprensa, o Si. Ramsay Mac Pública do Estado o direito de

O aniversariante foi por esse Donald declarou q�e o govêrno contribuição para o montepio 10S
motivo alvo de inequivocas h�- «proj,éta t?mar medl�as tendentes funcionarias públicos do Estado,
menagens prestadas por seus arm- a uniíormisar, arregimentar e a

na lórma da I�aislação em vigôr.
gos. treinar massas de homens com o

0
_

objétivo de uma ação em massa», Numeada
dizendo mais: cA tentativa dos
fascistas no sentido de provocar
desordens na zona le�te de Lon
dres, no domingo último, não se

relaciona com o direito de se ex"

pressa rem livremente. [amais foi

imposta qualquer restrição ao seu Com 100 anos
direito de realizar meetings nos

quais apresentem seus pontos de
vista, mas as coisas atingiram um

ponto delicado quando êles pen
saram ser uma coisa esplendida
insultar os judeus e provocar pai
Xões fóra do natural. Este metó
do deliberado de provocar de
sordens, sob a capa da liber
dade de cada um, será repn
mido.

RIO, IS-Quando o Velez
estava em viagem para o

Rio de janeiro, elementos
das Especializadas espalha
ram boatos da fundação de
uma caixa, afim de reunir'
fundos necessarios para con

tratar varias elementos do
clube p irtenho.
Elias Slinin, representante

do Velez, interpelado por
jornalistas adiantou nada re:

ceiar, visto que a Liga Ca-

Com a idade de cem anos, fa- rioca não podia pagar orde

leceu ontem, á rua Duarte Schu- nados que os argentinos re

tel n. 20 A, a exma. sra. Julia cebem daquele clube.

dos Sar,los.
T' I

Q
.

F' R'?
Iro pe a

uerels Icar ICO. culatra
RIO, I5-Em rcpresalia á

tentativa que os Especializa
dos fizeram de contratar al
guns jogadores argentinos, o

Velez acaba de entrar em ne

gociações com Raul, o me

lhor dianteiro do Fluminense
e recordista de goals da Li
ga Carioca. As dernarches
vão adiantadas, esperando
todos que o contráto seja
assinado ainda esta semana.

num "João

A Gazeta
Desportiva

AHIVERsARI05

.fldão Miranda

COM Direito ao

montepio
Redator-Acloll de Vasconcelos

Arranjando
fundos...

Sempre ·0

mesmo Leo
nidas

RIO, I5-Perante grande
assistencia o Flamengo aba
teu o Fluminense, pelo score

de 2xG.
Leonidas e Nelson marca

ram os pontos, tendo o pri-,
meiro dos jogadores meneio
nacos sido expulso de carn- .

po, por agressão em Ivan.

Outro
endiabrado

RIO, 15-Brittoi jogaàor
do Coríntians, que tinha as'
siuado passe para o Ame
rica e depois fugido com o

seu antigo clube para a Baía,
chegou hoje, ao Rio, afim
de integrar a equipe dos
«diabos rubros», pois a Cen
sura Teatral deu ganho de
causa ao clube especializa
do.

Festejou, na data de ontem,
a passagem do seu aniversario na'

talício o estimado cúnterr�neo o

nosso prestimoso auxiliar de re

dação, jornalista Adão Miranda.
A Gazeta felicita-o.

enzern BN05 I-i01E

De São Joaquim da Costa da
Serra, chegou o sv. Guarací San
tos, cirúrgião dentista.

Pelo Govêrno do E�tado, foi
Adolfo Graf nomeado para exer

cer o cargo de fiscal da taxa de
cáis do porto de ltajaí.

COMPRAE BILHETES LOTERI·
COS NO Salão COMERCIAL

Rua Conselheiro Mafra N. 9
(Edificio do Mercado)

ganas.

Pilulas Medeiros
Indicadas contra Impaludismo,

malaria, maleitas e sezões. Religião
Crísrna

V. S. dará preferencia
A' maquina de costura nacional

"R EN N E R"
Por ser um prodúto da industria brasileira

um excelente artigo
uma maquina de ótimo - funcionamento
um movei belissimo
40 '1. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento
vantajosissimas, a lonf,o prazo.

Demais informações n)s escritorios de:

José Galliani J. Braunsperger
Rua João ,Pinto, n. 8 Cães E Rola.

Telef. n. 1350

-

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Cia. •• Joínvile

(MARCA REGISTRADA)

recomenda ...se tanto para roupa fina como para rOUpa comum
"",�...��;�"t,::3mi.;�L�.Aw;:;,'7Z:l:r;;,t;J&�'Eifi!�\ .. _
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