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Surgiu divergencia�-no seio das oposições

coligadas, na escolha dos seus rer.::>resentantes
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RIO, 22 - Considera-se positivo que até o fim
da S( mana estejam assentadas as bases para a constitui
ção da Comissão Mixta, que deve ser instalada no salão
de honra do Senado, ou da Câmara, até o fim do mês.
Pensava-se, em principio, numa Comissão Mixta de 3 mem
bros da Maioria e 3 da Minoria, sob a presidencia do sr.
Getulio Vargas, que é o presidente nato. Os três membros
da Minona seriam os SISo Borges de Medeiros, Artur
Bernardes e José Augusto. Entretanto, logo se fez sentir
que o sr. Borges de Medeiros não aceitaria a indicação,

, apontado em seu Jogar o sr. João Neves.
M as, ao que parece. essa composição tríplíce, de

fada corrente, não está encontrando franca aceitação, da
parte da mir;oria que parte do pequeno cenáculo politico,
os srs. Otavio Mangabeira, Rego Barros, Roberto Moreira
senão ainda, os srs. Acurcio Torres e Artur Santos, !\s�
sim, ao que parece, cogita-se de uma Comissão agregaca,
com a assessoria técnica do pequeno núcleo. Com esse

aspécto, dessa nova Comissão tambem farão parte dois re

presenrantes do Exercito e da Armada, cabendo-lhe a tare
fa de definir a solução das problemas nacionais que cons
tituirão o programa do futuro governo.

OS OBJETIVOS DA ULTIMA VIAGEM DO SR. joxo
NEVFS AO SUL

Cêna de pugilato
entre os lideres situacio'Jl
Distá e da ala díssidente

gaúcha
PORTO ALEGRE, 22 - Em consequencia da crise

verificada no seio da bancada liberal, numa das ruas principais verifi
cou-se um incidente entre os deputados Cilon Rosa, leader da
maioria, e José Loureiro Silva, leader da ala dissidente da ban
csda liberal na Assembléia Legislativa.

A intervenção de terceiros evitou conse'lueccias maiores.

Se não permanecer
á testa da Secretaria

das Finanças
PORTO ALEGRE-22-0s jornais noticiam que, caso

não continúe á frente da Secretaria das Finanças, o sr. Lindolfo
Collor regressará ao Rio, rttirando-se da vida politica.

Odiscurso CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro

osAnj:;::;iS.O chefe ào Hação
tas incursos �����������-'���������

na lei de Se'· felicita o governador
gurança. SãO Paulo

RIO, 21 - A Associação
Brasileíra de Imprensa conseguiu
que os jornalistas, processados
como incursos na Lei de Segu
rança, não se sentem nos bancos
de réus ccmuns,

DO GOVERNADOR DE
S. PAULO PUBLICADO
NA ATA DA ASSEM
BLE'IA BAIANA

BArA -22- Na sessão de
hoje da Assembléia, o deputado
,Aliomar Baleeiro requereu a in

serção em, ata do discurso profe
rido em São José do Rio Pardo
pelo governador de São Paulo,
sr. Armando de Salles Oliveira.
f-m nome da minoria, o deputado
Antonio 8nlbino apoiou o reque
rimento, que foi unanimemente

�.provado,

•

Iaa

DO POVO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
-----_
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Cancela das de rodagem

. RIO, 22 - Abrindo o crédito suplementar de

,
2.800:000$000,.i sub-consignação n. 50, Estradas de Rodagem,

Amanhã, ás 8 horas, no Cme da verba 14a. do orçamento vigente, destinado a atender ás des
Teatro-Royal, fará a sua es- pezas com 05 serviços de estradas de rodagem, a cargo dos bata
tréia a festejada Companhia de lhões de sapadores, nos Estados do Paraná e 'santa Catarina.
Comedias Ribeiro Cancela, que

----

vem obtendo marcado sucesso MO rtePORfo AJ EGRE?2 A F d
- .

com o seu vasto e moderno re-

,
J, - -« e eraçao» publica a se- pertorio levado á cêna nas gran-guinte nota: . .

A

t.• des metrópoles brasileiras. a cace e"Com referencia á recente viagem do sr João Neves O ti t -

t d
.,

R· G d' '. .

.

.
5 ar IS as sao o os nacionais

ao 10 ran e, cujos verdadeiros objetivos o publico d hecid I"
ainda não conhece, comenta-se, nas rodas gaúchas que a

e

Ae
recon

teclt oI vda or't " , ARARANGUA, 22 - fi
d

.

á f'
' peça ea ra a es rela sera G t F' • d tmesma se pren ena de esa de interesses do govêrno Ie- P 'd.

aze Q- OI encontra o mor o,

d I liti
.

. rocura-se um man o, uma t d d PdS tã
.

era na po 1 rca riograndense. E �anto mais se avoluma ít hilariante comedia em 3 átos de

I
na es ra a.

"

� a.ssol °d erMao,Impressão de que de fáto o sr. [cão Neves foi patrocinar j' 'W' d Ia • id
neste mUnl-:lplO, o avra or a-

t d
.

t d C' .. ,
. an er ey, que tem mereci o I A t M h d'pon os e VIS a o atete Junto aos seus correligionarios Ih

. .

d
'

noe n 0010 ac a o.

d
. - a me or cntica a Imprensa ca- A iti t

" fque as passagens o aviao que o transportou ao sul fo- vmrna eve o craneo es a-

ram pagas pelo govêr f d I
flora. celado, sendo morto a cecête.e no e era. Dado '.15 preços I d '

O itã A d 5'1' ,I
'

'Y popu ares e O sr, delegado especial destecapi ao maro a I veira quanuo. nas vesperas 3$000 as cadeiras em assmatu-
da viagem, procurou, na Câ.nara, por duas vezes, o sr.

ras e 4$000 per espetáculo é municipi.o tomou as providencias
João Neves, foi para entregar-lhe pessoalmente passagens de se esperar enchentes consecu- n_e-c-es-sa-r-la-s.---- _

de ida e volta, requisitadas pela secretaria do palacio do tivas, uma vez que êsse conjunto EXPULSACatete. . .»
tem tido bôa aceitação em todas
as localidades por onde tem pas-

DO TER ITO ....

sado. Ria NACIO
NAL

RIO, 22---0 Tribunal Supe'
rior de Justiça Elt.itorl\l na se-são

de hoje julgou a consulta do ad
vogado José Anisio Aguiar Cam
p lo, Rôb e si hii cc b: ão no- r' is
I c'"llivos do artigo 52 da cous

t.tuição federal, com o artigo pri
meiro das disposiçõ�s transitorias
da mesma constituição. quanto á

possibilidade de ser sufragado o

nome d() atual pesidentc d..l Rt."
publica nas eleições que �e de
verão proceder 120 dias antes

de três de maio de 1938, O
Tlibunal deixou de tomar conhe
cimento da consulta uma vez que
o consulente não é partido politi
co, nem tem autoridade púb.íca,
faltando-lhe, portanto, a CélpGCIde cimento armado, esperando-se d da e para levantar a questão.

ser concluida dentro de poucos Foi relator o desembarga der Co-
mêses. Iares Moreira, sendo a àecisão

Aguas termáis unao.i_me_.
_

da Guarda COr'11'-F�,A
a colocação do Cf:�

trato do gover-nador-

RIO,22--O ministro da Via
ção e Obras Públicas, dr .Marques
dos Reis, que alualme�te se en- O novo pre�;�r:ontra nos Estados Umdos, em. o;) �

barcará, hoje, em Washington" dente do legí�,"'com destino ao Brasil, devendo
I

·

.....,

chegar aqui no dia 30 do corren- ativo paraenso
te.

A voz::

Ar�o

1

U

JUIZ DE FO'RA, 23-- Na
sua reunião de hoje, a Câmara
MUiJicipal, por 8 votos contr a 2
resolvu não admitir a colo-. '':t1ío
do retrato do governador Bene
dito Valladares no seu salão de
honra.

REC r1 Fil G:;. �: ) "�I
U _., iI"� ....!J �.�

A RENUNCIA DO SR
BARATA

BELEM, 23�, O direto o

central do Partido Liberal, reu

nido, com a preseol;a d-i L, l -

da com assento na Ass,_:r,) � a

Legislativa, recusou a r<:nú ,e '1

apresentada pelo tenente-cvhJ I
Magalbães Barata, do carbJ C3

presidente do Partido.

BELEM, 23--0 sr. Apio
lVledrado, do Partido Liberal
foi eleito presidente da A:;sem:
bléia Legislativa, por 122 votos
em substituição ao sr. Samu:;Í
Mac Dowell, que ante-ôlltem r,

nunciou, juntamente com os de
mais membros da me:'a, fdlCdüs á
Frente Unica.

Iniciadas
o�;trabalhos
da ponte de
Cabeçudas

PrDdlDtDri�
de Ch��eQ"�;
Füi nom"a Jo (' dr. C1 I

i� _

res RIbas pala ,-xc:rcer o car�o
de Promotor Público da coma,
ca àe Chapecó.

Os serviços preliminares para
li substituição da Ponte de Ca
beçudas, que liga os mumcipios
sulinos de Laguna e Tubarão,
já foram iniciados,
A nova ponte terá um vão no to

tal de 300 metros e será toda

f) ORGÃO DE 28 H. P. RIO, 22 -O presidente da
Republica assinou decreto, na

pasta da Justiça, expulsando do
territorio nacional, por se ter
constituido elemento nocivo aos

interesses do país e perigoso á
ordem pública, a argentina Car
men Alfaya Chicidi.

Esteve, ha roucos dias, na lo
calidade de G:lUrda, no próspero
município de Tuba,ão, o dr. An

tonio Sales Teixeira, do Instituto
de Higiene de São Paulo, o

qual foi enviado áquele distrito,
afim examinar as aguas ter nais
dalí.

O dr. Antonio Sales Teixeira,
no exame que procedeu, ficou
encantado com os resultados ob
tidos.

No Hall das Festas, s.uitpold
Festhalle, em Nurembergue, que,
até ficar pronto e pavilhão para
congresso, se-rve para a realisa
ção do congressos mais importan
tes durante os «Dias do Parti
do Nacional-Sociahsta». que se -I'-ll-o-n-d--e-n-a-d-o-repetem anualmente, foi posto U
em serviço o maior orgão da a 4 anos de
Europa. Esta maravilha da téc- p r isão ce I u Id r
nica musical-que durante o Dia
do Partido fez ouvir as tUIl� vo- O dr. Juiz Federal na Secção
zes, tocada pelas mãos mat'stras de Santa Çatarina condenou Car
do organista mais conhecido da los Soeder, a 4 ano� de j)!isãO
Alemanha, o Prof. Ramin-tem celular, penalidade média, e a

cinco mdnuais e o pedal. Di�põe perda de todo o material apre'·
de 220 vozes sonantes com 16. endldo.
O J 3 'ubos, o maior deles de 12 Carlos Soeder foi enviado pa
metros e o menor de 1 centirne- ra a eadeia lJública de' Sã� José
troo A força total dos motores onde cumprirá a pena que lhe
que acionam os foles do orgão, foi ímposta, sendo o máterial de
e de 28 H. P. -'Depois de ter-' fabricação de moedas, apreendi
minado o. novo Hall de Congressos, do pela Secretaria da Segurança
o orgão será. ali instalado. Pública.

Regressa o nli
nistroMarques
dos Reis

de

S. PAULO, 22 - O sr. Getulio Vargas enviou hoje ao sr. Armando de Sales
Oliveira, o seguinte telegrama:

«Tenho a satisfação de l'nviar-lhe efu:::.ivaj felicita,;õ s p lo briilnwe " . 'I) I tuO')
dbcurso, pronunciado em São José do Rio Pardo. Cordiais saudações. (ass.) Getulio
Vargas».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UX�L.IAR MADRID
OE

o
Russia

govêrno Alemão acusa
de intervir na Espanha

da para o recrutamento. Ontem 1.500 mulheres percorre
ram o centro da cidade, conduzindo cartazes com o se

guintes dizeres: «Todos os homens para a íre.rte». O
ministro do ar ordenou a nacionalização de todas as fa
bricas nas quais partes ou assessórios de aeroplanos pos
sarn ser construidos. Segundo a estação de radio de
Valadolid, o governo de Madrid decidiu proibir a qual
quer miliciano o relato das derrotas sofridas na frente.

A mesma estação de radio diz que já começam
a faltar viveres para os próprios possuidores de cartazes
para alimentação. A radio de Teneriíe informa que o

general tranco resolveu que o ataque á Catalumba seja
levado imediatamente após a captura de Madrid.

Em um meeting comunista em Barcelona, um ora
dor declarou que o regímen desejado pelos trabalhadores
só poderia existir consolidaíc depois de todos os mern

bras da burguezia tivessem sido completamente exter
minados.

of totetrrverit.e a

LONDRES, 22 - A propósito do inesperado pro
vimento de ataque, artilharia e outros ma teriais de. guerra
que os legalistas de Madrid receberam mi.steriosamente,
segundo informações não censuradas p�ovententes �a ca

pital espanhóla, o representante da U�lted. Press ali, f��
.lando para esta capitul, por telefone, mseriu em seu noti

ciario tarr.bern misteriosamente, estas palavras: -Está ne
,

vando em Somo �ierra. :az muito frio lá para os rapazes.
Os tanques de assaltos vão indo e continuarão a ir. O
material acaba de chegar aqui..,»

Mais tarde o referido correspondente perguntou se

aqui têm sído recebidas muitas noticias de fo_nte r�beld�
f:, como a essa interrogação lhe fosse repondido aíirrnati

vamente, êle declarou: «Está bern., Eu acho que êsses

rapazes vão. proporcionar-lhes verdadeiro inferno. Rece

beram mosquetes e tudo mais ...»

O assunto da conversação, diz o Petit Parisien, foi
a atitude tomada pela Russia a respeito de não inter

venção na Es.ianha e sobre a eventualidade da União
Soviética c_bandonar i) pacto de neutralidade, assumindo
inteira liberdade de ação a respeito da guerra civil da

Espanha.
A França, entretanto. acrescenta o mesmo jornal.. é

como a Inglaterra, contraria a qualquer interferencia na

Espanha.
Si o momento não fosse tão sério para se achar gra�

ça, escreve o Figuro, teríamos de rir dos esforços feitos'

pelo govêruo soviético. Se ha algum país que deve guar
dar silencio, esse país é a Russia Soviética. Não se trata
somente das munições chegadas em larga escala a NíI

bas, mas do papel que está representando em Madrid o

embaixador SOViético, sr. Rosemb·�rg. que deve ser olhado
como poder real atrás dos bastidores, no govêrno de
Madrid».

Azana em Valencia e Ali-
cante Inquietação em Londres A I t a d i s t i n ç ã \)

BARCELON�" 22 - Anuncia-se, ·hoje. que após �O�DRES, �1-Lord Plymouth, presidente do comité 1
·_wmrm.. U&LZ _m -

sua visita ao'[íront de Aragon, o presidente da Espanha, .. d� nao I�tervençao,. encontrou-�e com os represent�ntes I s;·c.,��;;,

sr Manoel Dias Azana, chegará em Valencia e Alicante. f diplomaticos da ltalia, po.rtugal e Alemanha, aos quats fez

'I.

ver a inquietação do governo britanico pela não recepção
Mais 6 aviões francêses da resposta de sua ultima nota.

para fVladrid
A França e a Russia violam a

neutral i dad 8PARtS, 22 - O correspondente especial do 'Echo

de Paris" noticia de Bordeaux que seis novos aviões bi

motores írancêses, de tipo Poiez 543 aterrisararn no ae- a L\RCELONA, 21-Dois aviões de bombardeio íran

rodrorno daquela cidade, domingo último, e n� dia seguil�-I cêses tipo Potez, pintados em marron claro e sem insig
te continuaram o vôo para «destino �esconhecldo.}�, depc:._ls

I
nias, voara.n hoje s_obre Barcelona, vindos. da França.

de se terem reabastecido de cornbustlvel. Os avioes nao Aumentou sensivelmente nos últimos dias o descarre-

traziam nenhum sinal de ident.ficação. segundo o
.

corres- gamento de material de guerra de procedencia russa.

pondente, o que exprime a suspeita de que o? aviões em Grande q�artidade de canhões rece�tem:nte chegados
questão eram destinados ao governo de Madnd. foram transferidos para o quartel de artilharia de Senan

dres, suburbio de Barcelona.

PARIS 22 - O presidente espanhól sr. Manoel Os cargueiros desembarcaram igualmente varias cen-

Azana está r�alizando importantes conyersações e� Bar t�nas de .motociclétas, evidentemente �e_procedencia fran

celona com o presidente da Generaltd_ade .�atala, sr. cesa. assim COl1l0 metralhadoras e mumçoes.

Companys sobre os planos de cooperaçao militar entre -0-

Madrid e � Catalunha. A e�taçffo d� .

radio de Valadoli� �ERLIM, 22-Pcr interAmedio do �eu encarregado de

annúcia
.

que o atual propósito da VISIta do sr. Azana e negocios em Londres, o governo alemao entregou ao pre·
combinar as medidas para a evacuação da cidade de Ma- sidente do comité de nã� intel�venção, hoje, uma nota na

drid e remoção do governo para Barcelona. qual responde as acusaçoes feitas ha pouco tempo pelos
govêrnos de Madrid e Moscou afirmando que a Alema
nha violou Ij embargo de armas.

A nota alemã refuta enfaticamente estas acusações,
qualificando-as de completamente infundadas.

Ao mesmo tempo. 0 govêrno alemão, baseando suas

afirmaçôes em amplas provas colhidas, informa o cernité
de uma longa série de exemplos em que o embargo de
armas foi flagrantemente violado pela Russia Soviética.

Evacuando a cidade

atend!da com a

PORT BOU, 22 - Mensagens não censurad�s
procedentes de Alicante� in!orr;.al� que a esposa e os .fl
lhos do ministru espanhol Jose Giral chegaram de Madnd,
com a intenção, ao que parece, de embarcarem par� Mar

selha. Os recem-chegados ainda encontram-se em AI.lcantc.
Entre outras pessoas chegaram tambem. a estrela cinema

tografica l\\aruchi Frcsmo, que segue viagem para a �me�
rica do Sul, e os deputados Frenando Matos e Santiago
Lopes, além do deput�d() Rodolfo. Lopes, que exerce as

funções de sub-secretarío do premier da Espa��a. Che

garam, ainda, a senhora Negrin, esposa do ,mlmst�o. das
Finanças e a senhora Paloma, espo�a do an,hgo ministro

do Interior e governador de Madrld, sr. LUIS Paloma.

BER�IM, 21 - A de.signação do primeiro rnmis
tro da Prussía, general Goenng para administrador�chefe
do novo plano de quatro anos, foi recebida com satisfa
ção pela imprensa alemã que ascentua as qualidades e a
habilidade de. organizador do gen�raI Goering.A confiança de toda a naçao alemã acompanhai áLONDRES, .22-.In�ormações não censu�adas, proce- o general Goering na sua obra.

dentes de Madrid, incicarn que os governístas que de- Os poderes conferidos ao general Goe I' _

.

d ít I hól b
.

d f �
\. ,

.. r ng, sao os
fen. em a capi a espan .a re.ce eram um Ine.s�era o ar maiores que ate agora, na Alemanha ou mesmo na histo
neclt?ento de tanques,. art�lhana e oU,tros materiais de guer- ria da Europa, pesam sobre os ombros de um só h
ra vindos de fonte mlstenosa, de sorte que eles mostram- ornem.

se confiantes em que proporcionarão aos rebeldes que
avançam uma grande surpresa...

Abastecimento de fonte
"inisteriosa" aos gover

nistas

Facilida,des coricedjda� .aos
sacerootes espanhols

BURGO, 22 - o cardeal ar.cebispo de T�ledo,
rimaz de Espanha, comunica o segu1l1.t:: "Sua Santtdade

b apa Pio XI, dignou-se conceder fa�IiI.dades .a.os sacer

doPes que forem designados para aSsIstir os mllttrlres es�

hois e as tropas de campanha. Esses sacerdotes p.o.de�p!n ouvir confissão dos mílítares e do :;Jesso�l .auxlltar
���il11 como dos fiéis que a solic�tem, em terntono espa�

nhól. Poderão ainda celebra� �11lssas em. qualquer lu�ar
1·lvre assim como administrar a santa comunhao,

aoar, , ."

desde o meio dia até ;! meta nOIte.

Lenha a domicilio

para a

O "Radio fantasma" de ��s��·��S!����- ,

As erranas erra tine, Arno Brincas e Garcia Sl�
Mad rid tuadas nesta Capital tendo resolvido lJara melhor eficen-

PARIS, 22 - Nu;nerosos milicianl.is trabalham inces� cia do serviço de fornccímento de lenha a domicilio reu
santemente nestes ultimas dias para descobrir um posto nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno-
emissor secréto de radio em lvladrid que informa aos na- minação. de ..
cionalistas por meio de mensagem cifradas. E d FAté agord todos os esforços têm sido em vão. rnpresa e ornecimentb de Lenha,

o govêrno de Madrid pro'nete grande recompensa tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
para quem descobrir essa estação. excele�t: lenha em tóros, artigo da melhor qualidade aO

Os milicianos revistaram varios imoveis de embaixadas preço UI1lCO de
estranjeiras.Todos os hon·"ens

frf3nte A CARRADA." 'RS. 12$000A Russia e a guerra civil

PARIS, 22-0 general Quiepo de. Llano, falando) es�a n t:' 61a ..

na radio de � evilha, ôntem de tarde, disse que a ocu-
. F. ARIS, 22 - A couversaçao queAO mlnt�tro dos es-

ação de toda a provincia das Asturias éra. �gora uma tranJeií�s de França, s�o Delbos, t�ve ?nter� a tarde com

guestão de dias, em vista da captura de OViedo. Em Ma o embat�ador do? SO�lets, Pot�nktm. e mútIvo de longos
drid está sendo feíta pelas mulheresuma energica propagan- comentanos dos JornaIS de hOJe.

A distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341--1300-1088
makr

FLORIANOPOLIS SANTA
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Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. {'�
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Cortínas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
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cirurgia o sistema nervoso e
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C,abn Postal, 110.

operações de plastica Vi3mOS Lêr!
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I CONSULTORIO---�-(ua Tra- a nova revis.a editada iJP1a S.

" Formídaveis sorteios pr@prl@s,trilaveZeS(1lDr.f"edrOdeMíliu'aFerredanoN.ledas 10 ás 12 e A
..
A NOITE, do Rio de J:.. -

fI por semana, todas as segun· �4),:! I as 1 5 ás 16 112 horas. neiro,

/},''''' das, !terçal IS lextas·feirsl, = ---------

�J "<;,'f'! Advogado TELEF. 1.285 \: '\&,ENDEM SE duas casas no

:� Extração com giobos de Cf1stal. ��i Rua Trajano, n: 1 sobrado RESIDENCIA-Rua Este-l � dj�tri�o «João Pessõa-,

�� A maxil:rt� IIsuld honestidade, pais, UI lar. l� I Telephone rr 1548 li'
ves Junior N. 26 1l1é,d;,s����lt�;r��I��fausa ����=

� lel�:J ;,ião prelu,ncasdos pelo po'Vo. n� _

TELEF. 1.131 rc. írutih ras etc. Ónibus á

�"
- -� -�-----,__.."--�,----- ----,-� ---,,_ � I:_:: Dr. Renato= O r. Artur Pereira )â�t�� t.rto do quartel do

� � ==Barbosa== e O I lvei ra
EM FLOHIANOPO;__IS: as

G�r���u��fj�..:::: "' --':'=:::.�.f .. ,",;,,,,--_.�������d ADVOGADO
CUnlca médica de erlan- �:,�:r��06s�:·j� !5 u�.� t�����

Rua Trajano, 2 f(sob.) ças e adultGs á Avenida Wo Branco, no .

Fone 1325-Atede cha- 90, cem 18 metros de frente,
d

" Consullas diariamenle das por 30 de fundos.ma os para o mknor.
4 horas em diante NO DISTRITO DE SACO

Consultorio: Rua João DOS L MãES uma ca", e

Pinto /l' 13 terreno de 12 x 24.
Os int.eressados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Bmbato
Distrito «João Pessôa.»

V���sP.á���fr�
MEIRELES n. 15, com

bôas acomodações parJ pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDO \VEN
DH.AUSEN, no Largo J 3 út!
MaIO n. 7.

••�.O�OG� G O&.e��.eG

. i Companhia "Aliança da ahía"i I
$;�g.

-=�....,..............-'" "",,",_�m "'""

� I Dr. Aderbal R.

= FUNF�A;:)A EM i870 I da Silva

� Seguros T restes e Maritimo� tO J\dvogado

�
er -

• Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"',J Brasil t� Fones 1631 � 1290

• O
� CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
• RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

I
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM�1935 4.280:552$970 '-m

!'II» !ipaRtel, Sub-Ao.nto•. 9 P,eo"I.�.r•• õoCí\vrrlaa!!em!lodo. [ol!Ellado8 i
I' r:� Bra:::lI, m;) '}rll�ua( e m';� pE �R�ipti5� p"rças e{j;�HH' t e iras.

[)esej� ��ncerta O I Vende-se um de fabricaçãoseu radio. Procur� o
I alemã, C0m llIi'Ja e�t:�,., r' de

sr. POi':zon. á '1.:1 0 dy(;' -[r",;o 1.1" -.'
. ", ," I .':,. L. I, •• ,':Lu .... U pur .,,/1.,_

NIlgU .... í!n[l�, 4.ue será Plena-li phín Alard.
mente satisfeIto. Rua Araujo Figueiredo n.5

Indica:

,L.s i 3 ás 16 horas

Pela manhã:

Médicos

FONE-l'59;

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

PONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES'

CLINICAS DO DR. ARTUR
PERElr'A E OLlVFRA

Curso de eSFfcializ1ção em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Execut? analises para eluci

daçâo de cL Ilgnosticos

CUNICA GERAL

Via5 L'rir'ar;as-í-bmorroides
( onerltas:

COil1 hora marcada

! I Consulf.-R. João Pint:), 13
'! d,foL0. 1595

o HU?vlO ':ISMO, nas nais

eq... :j ituosas anecótas, historietas
comicas l ara rir, é cultivado nas

paginas de

Agentes em Florianopolis:

Campos' Lobo &. Cra.
c�:' rf,:t ... l

"

ü'� �I �J< 3':' �." )CMe <,l) ["p y:� 'c taL
JLLLl uNE Iv. J.ú83 El�JJ. "1 ELt-üRAFIlO ALLIAIVÇ_.A

Escrítórios ;em laguna e Itajai
(Curso de ef.pecíàJização em

rnolestias de senhoras)
l\.tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á �2i"�e -" Crmsultorio:

'I,INI1 A Gl� l:<l!3J'LIJi, 49
E1�tJry"�enau eLeges

Dr. Carlos Corrêa

Dif6ior da Maternidade�
Medico do Hospital

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

VeIld\!-se uma' bem t'mOil aca
ALFAIATARfA no distrí
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

do.ção.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-rIollal1vpOliS, 23-10-1936
"

facilita o ressurgir destas instituições, ás quais assegura os necessarios que amam verdadeiramente a Etiopia, disse ele, devem unir-se em

meios de existencia. tôrno da ltalia, que graçl:ls á divina Providencia veiu á Addis-Abe�
Para a defeza do estatuto pessoal das populações: o Go· ba, para remediar ás injustiças, ás iníamias, ás deficiencias do pas,"�·

vêrno italiano, estabeleceu ainda que, as divei'gencias entre os sub- do govêrno, encaminhando a Etiopia, para uma nova éra de lelici
ditos mussulmanos, devem ser julgadas pelos chefes segundo a lei dade> .

......,.,'.....M-"

islarnica. Deste modo, as autoridades italianas, garantem uma união �����������������'�'!!_���_!������'I;;cada vez maior, da lei á realidcdc "'lica e religiosa, assegurando-lhe Casa de Diversões IBuma aplicação equânime e eficaz ccrn : a r;l:e encontra a sua prote- R
d b . f t I"ção num po er so erano Justo orre.

F "li·a res '
�

As comunidades israelitas que estão principalmente condeno ami· �sadas em Addis-Abeba, Dire-Daua e nas regiões do Tana, gozam �
de medidas especiais, que permitem um desenvol vimento normal dos VisPO ra Im pe r ia I II
seus cultos. Com o fim de organizar estas comunidades religiosas, a

O MAIO'K E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES �união das comunidades israelitas italianas mandou in loco uma mis-
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

são, que tem por fim crear as escolas nas regiões do lago Tsana, CAPITAIS
onde vivem as populuções Falesciá.-Com esta politica religiosa, a

Italia-longe de crear posições de privilegio para alguns grupos,com
desvantagens para outros-realiza um equilíbrio, que cria as melho
res condições de convivencia entre todas as raças, e supera todas
as vio'encias que alguns nucleos etnicos praticaram contra os outros.

A sabedoria desta politica, que se baseia na harmonização das riva
lidades e não na sua exacerbação demonstra, a profunda humanidade
do govêrno italiano que quer pão e trabalho para todos.

No que diz respeito á instrução, o govêrno italiano, vem es- i
tudando uma série de providencias, que assegurará ás populações
neste setor um progresso notavel, e não ,1S afastará das tradições.que
tem uma força vital no quadro da vida indigena. Os programas das
escolas, que eco outubro próximo vindouro funcionarão nos principais
centros do Írnperio compreendem alem do ensino da lingua oficial
local e do italiano, noções ele agricultura, de geografia, de mecânica.
ele. Facilita-se, desta maneira, a evolução da população indígena, e
orienta-se a sua educação e a sua capacidade para um campo ver

dadeiramente util, para o melhoramento das condições de vida das
populações, e para o progresso d" civilização.

Com o fito de educar os elementos das classes indigenas
mais evoluídas, o govêrno italiano vem instituindo em Addis-Abeba
e em I brrar, dois colegios, respectivamente, destinados a is jovens
cristãos e aos j,)vcns mussulrnanos, onde será ministrado o ensino de
todas as matérias que concorrerão para a formação moral e fisica
das novas gerações etíopes, encaminhando-as para desenvolver num

ambiente civilizado á sua missão, ao serviço da autoridade soberana.
Sõbr� estas bases realiza-se, no terreno da politica indigena, 1\ ade
;),0 (,as populações etio pes á ltaiia,

.

Uma distinção precisa entre todos os elementos etnicos e a

defesa das prerrogativas de ca -la raça, constituem a base desta po
litica, que cria co'n a harmonia das populações, os fundamentos de
uma colaboração estavel.

E' desta realidade surgida quasi milagrosamente de um mo·

saico c1e raças, que se deriva a dedicação cada vez maior das po
pulações �s autoridades de Roma.

Esta união {; claramente demons.rada pelas seguintes pala
vras rro!lunciaclas pelo Réis Hailú, chefe. de sanóue real: «Todos os

P°i'�O!"fi
.:� idencias
italianas

(

ern pról::dosl�indígenas
etíopes

Contillúam em todo o territorio etiope as submissões ás au

toridades italianas. -- São ex-ras, ex-ciinisucs do govêrno do Nt:gus,
chefes religiosos e de tribus é inteiras populações de centros habita'
dos, que vão ao encontro das autor idac'es italianas, e invocam a sua

proteção, élssegurando toda a fidelidade. e toda a dedicação e obe
diencia ao novo regime que está Se'! estabeleceddo nas varias regiões.
Ha pouco, submeteu-se o Deggiac Cnssa, filho do Ras Cassa, que

declarou, solenemente, o seu «firme propósito de ser subdito obedi
ente e de concorrer pan a expansão da civ:lização italiana, na qualjcrê firmemente �

.

ES8es fatos demonstram qu � a normaJida.de assegurada por'
sábias leis vai-se expandindo em tod,) o territorio, tcazend� nova·

mente a tranquilidade e a paz nas reg:õ:s, que até ontem estavam

atorrrentadas pelas vexaçõts dos chefes, peias rivalidades entre as

tribus e pelos odios religioso5.
A nova lei organica do Imperio institui da pela ltalia,apenas

três semanas depois da anexação da Etiopia. é a m:�lhor garantia da

estabilidade, do equilibrio cipado após a vitoria das armas. A pro

,pria divisão territorial do Imperio, foi estabelecida de modo a evitar

interferencias entre as '1ai'ias classes, was lingua�, suas religiões e seus

,

, costumes.
De fato, as populações ambarícas estão submet.idas a um

'.,. único govêrno que tem por capital Gondar; as populações Galla e
.I'
!Sidama, até ontem oprimiàas, pe:as autoridades etíopes, estão unidas
sub um govêr.1o que tem sua séde em Jimma; as populações mussul

manas ela Etiopia oriental tem por chefe o govêrno de Harrar.Deste
modo, as populações vivem sem motivos de atritos com os nativOS

de outras classes, e são protegidos nos seus hábitos que merecem

proteção, desde que, não se choquem .com as necessidades .da civili·

zação. As línguas ta�bem tem um raro de. �ção ,bem defin�do, po�
quanto, em cada regláo- ·para os fins ofiCiaiS -- e reconheCI da a h

ngua mais difundida. Nas regiões mussulmanas essa lingua será o

a;abe, na Eritréa o tigrino, no Amhara o amharico, para as popu·

lações galla-sidamo o gallo. para a Somalia
.

o somalo.
, .

Os varios cultos são tambem protegidos. As duas relIgiões
fundamentais são, a cristã monofisita e a mussulmana. Os chefes des
sas religiões fizeram soleíle demonstração de reconhecer a soberania

italiana.
Um dos primeiros chefes que SP. apresentou em casa do v�ce-

rei foi o Abumacopta Cyrillo, que confirmou não só de reconhecer
a ;oberania italiana, como a sua decis�o de «colaborar fielwente com

as autoridaàes italianas, em tudo quanto a ação do clero possa ser

util á ltalia.-Explicam-se essas adesões �o clero pelo fato d� qUI!

a Italia respeita todas as crenças, com.o fOI pr?�!amado pela lei or

ganica do Imperio, que estabelece le�s . especiais e acordos com as

hierarquias eclesiasticas para melhor dlsc�plmar os cultos,assegurando·
lhes material e moralmente, a necessana proteção.,

A ação protetora do Govêrno Italiano, nã� d.es�uÍdou as

exigencias da religião mussulmana que n� ,passado fOI. pnnclp��ment.e
prejudicada nas suas instituições, pela polItIca vexatorra e antl-Islaml
ca conduzida pelo Govêrno de Adclis-Abeba.-A Italia está recons

truindo os templos, as instituições de caridade, as escolas rnussul Jla
nas, que as autoriJaeles etiopes, tinham gaquea::!o e fechado ao culto .

A Italia, que oab suas cele'rias sempre protegeu a tradição islamica,

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo zovêmo do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agra(:ará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça
de Novembro

] 5

Os seus dois �orteios mensais sãlJ

pria séde em FLORIANOPOLlS, á
OURO PRETO N. 13, nos dias 4

efctuaàos em sua pró
rua VISCONDE DE
e 18, ás 15 horas.

Formula para pulv.:rização a sec, :

Farinha dé trigo ou cinza pe

neirada ou p:)eira peneirada 20 k .

Arseniato de F chumbo
em pó

LO.

1.500 gr.

I
______

1
����----..�__--..I���������WNM-mpw����
M

· .

t' da: de 0,75100 de ars-nico solu \' 1
I n Is e r 10 a

em agua, pois, prejudicsna ;l p'an

Agricu Itu ra ta, queima,�do a folha�e"\, .

Departamento Ní:tclonal da O arsen�ato _

de chu DOO e \1

Produção Vegetal pasta contem ?O!O() de af.;U'l,

SERViÇO DE DEFEZA SA. sendo necessarro dobrar a quauti-

NITARIA VEGETAL dade quando for _o ,mesmo em-

A R S E N I A T O pr,egado em substituição ao em

de. chumbo, tO'Formlla p ira aspersão:
O Arsemato de chumbo e um Arseniato d � cl.u ,b,)

insecticida de ingestão, usado no
em pó 35 D a 500 ;Ã·.

combate a pragas da lavoura, taes Agua 100 h.
como: lag,\Itas, carneirin'ios, va- O »rseniato de chum'io é jp
quinhas, burrinhos, etc., isto é, soluvel r a il.gua, Par \ m.:·' ôd -

insetos de aparelho bucal mastiga- rencia ás folb'\s pode se adicíonM
dor. Tambem é empregado no fétr:,.ha de trigo (300 a 50J
preparo de cald is arsenicais para gr.), u.elaço (5 a 10 kg.], !t-i!'!
combater as moscas das frutas. desnatado (2 a 5 !t.), etc., ! a')

Este insecticida, embora me-
cem litros.

nos tóxico, vem ultimamente suo "plica-se com pul rerizador
bstituíndo o verde de Paris (ace- munido de agitador, tendo o cu',
to-arsenito de cobre), por ser dado de bem coar o liquido P'!
mais barato, prejudicar menos a

f'l evitar o entupimento do b.co.
folhagem, ter melhores qualidades A mistura para. aspersão e

adesivas e ser mais estavel. Póde feita na seguinte ordem: agUJ,
ser misturado com a calda borde- farinha de trig0 ou m ·J<lÇO, e r -

lesa e os preparados nicotinados, nalrn-nte o arseniato de chu: bo.
Não deve, poré.n, ser adicionado S.'orlo um veneno violento d -

ás emulsões de oleo e de que- ve ser maniflulddo <-om toda a

rosene.�á solução de sabão e á cautelil.
calda sulfo-c.aicica.
Ha duas formas de arseniato

de chumbo: o acido e o basico.
O primeiro é geralmente encon

trado no comercio sob a a sim

ples denominaçãO de arseniato de
chumbo. Tanto o acido como o

Arseniato':.de calei:')basico !ão fabricados em pó ou �

em pasta devendo o acido, quan- Como o antelior. é um ins('·

do .em pó conter no minino.... cticida de ingestão, usado co

30{00 de anhydrido arsenico. combate aos insetos de aparelho
Não deve tambem conter mais bucal mastigador. E' menos (m-

�Z����������������;i;��;::���� pregado na pulverização de fru
ã•••••--------•••••--------•••Ij•• teiras p1rque pode damficar a

• • folhagem, tomando-se então ne-

: C r e d í toM u t u o P r e d i a I : �:d:�io misturál-o com cal apa-

� • Póde ser tambem misturado á
• • calda Bordeleza, aos preparados

nicotinados e á calda sulfa-c.::.l·
clca.

Deve ser conservado em reei·

pien�e hermeticamente fechado,
pois do contrario altera-se.
E' um insecticida mais barato

do que o arsenialo de chumbo ,!

contém maior quamidade de ar-

e e
G Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • Formula para pulvc:rização a seco:

O e
• CREDITO '�UTUO PF�EDIAL � Arseniatode calcioem pó 1 kg.
• ., Cal apagada ou

•�.GG••'---�--••O---'-----,-...,-------------- 1 hidratada 15 a 20 },g

o maior e ITlais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREPITO MUTUO PRE-
D IAL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

,

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feit� un�camente sôbre
o numero já realizado de cade�netas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Café e Restaurante
BOM OlA
Em Florianopol is é a casa

mais barato come-se

Gi�ande variedade
pratos

pois O Bom
..J. PINTO,

onde

nos

Visitem
RUA

Dia
27

semco.

• For,nula para aspersão:
Arseniato de calcio

em pó 250 �r.
Cal extinta ou hidratada 1.000 gr.
Agua 100 !t.

Prepara-se, dis<olvendo a cal
em peQuena porção de agua,
forroando-se o leite de cal, ao

qual se aClescenta o restante da
agua e, finalmente, o arseniato
de calcio.

.'ft; .

.

" ...
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RIO, 22 - O Conselho federal du Comér.io do Ex-Tícou encarregado da redação final do mesmo, o qual se-Idos, devendo subir, ainda esta semana, á sanção do pre
terior, en, se-sã i pIe!...!' 1 extraordinaria de Boje, concluiu, Tá dado á publidrlade, para conhecimento dos interessa- sidente da República.
o estudo � vllt-:r,< J l') r.r.re pr -jéto, cria ido o Conselhof'

--------------------�---

Nacional uor' r, rp" ':jo, a-s rn, f63rtibos<1osub)-;�\lossa Vida' G ZETAtitutivo do .r btur, c .r., 3" emendas do Conselho, que lhe1-'''-- -

foram reunidas. AHIVERSARI05 -����������������
Foi relator do pro; 'to o sr. Sibastião Sampaio, que A. V O.z O 0-

Cap. de fragata Lucas
Boiteux

o ov
FLORIANOPOLI S, Sexta-feira, 23 de Outubro de 1936ti

menmes
dihJf�é'ios do

deS\.;J�\lJ'�e I �J flê�"'! Mineira
\j] .. ",ação

Prêsos, f0"t. n c es torturados pela pol i
ela, tentan "), p 'ISSO, sulcrdar-se sua

.) ogcn itera
CONTINU'AM A3 ACC,").\ÇõES AOS INTEGRALISTAS

Passa hoje a data aniversaria
natalicia do destacado conterrâ
neo sr. capitão d� fragata Lu
cas Alexandre Boiteux, figura de
grande projeção na Armada Bras
sileira, residente atualmente na

Capital da R :publica.

de Religião
PEL05 rLUBE5 Festival

arte

•

Clube 'R._ecreati.'o Primavera
Amanhã, com inicio ás 21 ho-

ras, o simpático Clube Recrell.- Deverá realizar-se na noite de
tivo Primavera, do distrito do 24 do corrente mês, ás 21 horas. I g rejaS. de
Saco dos Limões, realiza um ma- no Clube Recreai i vo 6 de Ja- Sebas, .ião
gnifico chá dansante., para o que neiro, no distrito de João Pes-

Aniversaria-se hoje a exma.
a diretoria convida a todos os sôa, um saráu lítero musical, or :

Deverá realizar-se. domingo
Ta d M r' Midd ld f proximo, após a missa d as 8

s . . a la I e ar, es- associados, ganiz.ido pela diretoria daquela
pasa do sr. Carlos Middddorf, horas, na Igreja de 3. 'Sebastião,

E simpatica agremiação social. Ifuncionaria do Consulado Alemão ncontra-se nesta capital o sr. a so ene cerimunia do benzimen-

I E
iA' Damos abaixo o programa da

lTANHAl'<DU', 22 - Está apurado que a causa do neste Estado. use aio [VI. NU'les, do alto co- f d d
to do novo sino.

d magni ica noita a e arte. Sgrande desastre em �. f' morreram os engenheiros da rêde mineira.,... ... mercio a Laguna, ervirão de padrinhos: sr.

de Aviação foi uma ino-ente brincadeira de crianças, que puzérarn l.r�nscorr.e hoje o. amversano I
OUTR05 PARTEm Pi ograma Colombo Sabino e exma, sra; S'·.

varias pedras, na linha p.Oi onde pa:sou o auto-linh.a, jogando o vio- \ nat:hclO
do Ilustre m�glstrado c.on- Regressou á Lagu.na o sr. Gas- la. PARTE João Baixo e exma. sra; dr. João

lentamente fora dos tnlho-, e matara aqueles er-genheiros. �erraneo s:. �r. �lc.mo Caldena, patino Dutra, administrador da Ouverture pela orquestra-De- da Silva Medeiros e exma, sra;

PI�SOS os meninos culpados, de nomes Manoel e José bte�ro �llZ °UD_r:eIto da comar-
mesa de rendas estaduais. safio. Serenata _ Pierrot e Co- dr. Carlos Wendhause,j e exma.

Mariat,o da Costa, fcré'lI' e'es supliciados pelos policiais, interro- ca e orto orao. lombina-Minha viola. Tudo gira sra; sr. Gustavo Boss e exma.

gados horas a fio e espancados pelos investigadores. frlZEm nH05 H01E
HQltlA05 sob o Amor-Com tua Imagem

sra; sr. Francisco B. Brito e

A mãe dos pequenos, não podendo avistar- se com eles e Ajustou nupcias com a gra. na memória. Dueto de violinos exma, sra; sr. José Souza e exma,

sabendo que estava.a sendo supliciados, tentou suicidar-se, sendo a exma. sra. d. Cristina Pe- ciosa senhormha Zoila Vela, fi- +-Farroupilha. sra; sr. Antonio Katbcips e exma,

posta fora de perigo.
reira dos Santos, esposa do sr. lha do sr. engenheiro Miguel 2a. PARTE sra; sr. Eduardo Moellmaon e

Os menores contt.iúam prêsos, esperando-se que sejam en-
Pêdro Pereira dos Santos, fU!1- Vela. o sr, Adolfo F!oriano, do Orque�tra _ Scene e Ballet- exma. sra; sr, José Fiorezano e

v.ados ao Grupo de Merorés de Belo HonzontL cionario das oficinas da Imprensa comercio local. violino. Almofadinha e melin ..

exma, sra; sr. Heit )r Faria e

O delc'g'ido � �'.';ol.l ao chJe de Pohcia o relatorio do in- Oficial; drosa--A concha e a VIrgem.
exma. sra,' sr. Cantidio Alves

{Juérito aberto, crn tun lO do mes no a confissão dos meninos Mar a senhorinha Maria Schutel, fALErlmEHT05 Há um segredo em teus cabelos exrna, sra; exma. viuva d. Co·

I J d
.

d I h filha da exma. viuva Enói Schu- I' L O '1' C
nOL! e osé. epoirnen'os ('OS pa!s e es e outras testemnul as. Major José O'Donel! -Discurso. Serenata de Schu- ra la uz: snra. ti la ruz; sr,

Afirma-se aqui que a autoridade policial encontrou ele- tel;
. Após prolongada enfermidade, bert-Defendamos o Brasil. Aldo Luz e sr. Aribalde Povoas.

mentes para a'iment v "l suspei:» ri, qu'" os meui 105 tivessem sido a exma. sra. d. Carlinda Sou- faleceu, esta madrugada, na ci- Plestarão o seu valioso con-

iudustriados p'ua cei cpc ':'5 p"Jras nos trilhos. I Sza Silva. esposa do sr. Artur de dade de! Blumenau. onde se acha- curso ne te festival, as gentÍs se.

E' ,
..

I d (" I nuza Silva;
voz corn:nte aq.ll qu� os mtegrél.lstas e AuzelfO rea-

.

R B
. va h'l meses, o sr. maJ'or José nhorinhas:

1-
'-' f

.

d 1" - d I
o sr, omeu Olteux Piazzo;

lzarafil uma reUnIao �t'Lfda sexta ena, traman o a e Immaçao os

J _ M
. O'DoneJI. Judite Mac�ado, Dlllce Bri-

.... , -
.

d 1 J I
. 1 f' d o sr. oao orais. I

R 1 dt, es engen�eIrOS vill '11'1 o� no aesastre, ten( o reso VIOO, a Im e e acionado grandemente nesta on, Irene Schutz, Nair Silva,
desviar suspeitas, C'1carregar as crianças de colocar.!m as pedras

II
rHEBAm U�5 capital, onde residia, tendo ocupa- Neli Barreto. Rute Linhares,

{lOS trilhos, de al.ata,) cum o pai dos menores, que tambem é do c:,rgos de relevo, o extinto, Maria Unhares. Osprofessores:
integralista. João Nobrega pelas qualidades morais consto Luiz Sanches Bezerra da Trin-

I
Encontra-se nesta cidade, acom- guiu vasto circulo de amizades, dade; Altair C. de SOllla, Artur� , i"",,� I r�.i Esna J!18ha (::lanhado de sua exma. esposa d. d G L b ElJ- \G'i _'"" r IHI al.1iI razão porque a noticia do seu a ama o o d' ça, João dvs

1.;, Silvia Moell;nann Nobrega, o pre- trespéme causou profunda conster- Santos Areão, R1Ímundo Bridon,
zado conterrâneo sr. João No-

nação. Vespasiano J. de Souza.
brega. O �eu corpo será tramportado I E o amador: Orlando Gon-

para esta capital. çalves.
O sepultamento do s"!u cada- -----------

ver efetua-se hoie, ás 17 horas, ALUGAM-SE quartos. Tra

no Cemiterio da lnllandade do
Senhor dos Passo�. tar pelo fone '436.

P. Frei Evaristo Sc!zürmalln
Vigo Geral:

iEi

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
Motim em alto mar, com Ann
Sothern e Ralph Bel!amy.
CINE IMPERIAL, ás 7,30

horas, Crime e castigo, com

Peter Lorre.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras, no palco-De :J\(_egri,fl m:l
gnifico soprano ligeiro; e na td 1

a hilariante comedia, Muitas fe
licidades.
CINE ODEON, ás 5 e 7,30

horas, Dick Powell e Joan 81on
de11-O gondoleiro da Broad
way.

Paro ate.ader a dl.o;ejos lr�gitimamente manifestados, e num

gésto de so!id lried 1 I! l1umam. e cristã, manda S. excia. rev.ma,

o sr. Arcebispo Me,lropohtano, que, na Catedral Metropolitana,
bem como em L.ldas '1S Igrejas Matrizes, se promova, no primeiro
domingo de Novembro proximo, dia 10 Jo refendo mês, um Iculto
de oração dii:ll1te do Sant ssimo Sacramento soleo'!mente exposto
� adoraç:io dos fieis, particularmente das associações religiosas e co�

legios católicos, que se revesarão por turno, de um:l hora por
ve:z, durante a qual se poderá preferl'íelmente rezar o Terço do

l\'osar:o, intérca.!drb cada mÍsterio com canticos adequados.
Ditas orações ;)erao oferecidas na intt!nção dos mortos da

Hespanha) e p3'd que Nosso Senhor se dl�ne fazer triunfar alí,
como em toda a pJrt ..!, com o concurso dos homens; de bôa von

tade, a causa àa justiç'\.' dei caridade, e até de humanidade e

civilisação cris!"í..
Florianopul.s,' 20 d� Outubro de '936.

Dr. Anes Guafberto
Está ha dias. entre nós o sr.

dr. Ane� Guaíberto. engenheiro
da Residencia de Tubarã(}.

Dr. Oscar Leitão
Está em Floryanopolis o dr.

Oscar Leitão, Juiz de Direito
da comarca de Laguna.

IGREJA ORTODOXA'
Monsenhor Archirnan

drita Darnianos convida ata
dos os fieis a assistirem o santo sa

�tHiciO da � I$SA todos os domíogos,
as 8 horas,a rua Alvaro de Carvalho, 4

•

Faleceu na visinha cidade de
Palhoça, na avançada idade de
73 anos. o estimado sr. Vitorio
Luchi.

ml55A

Na próxima segunda.feira será
c ebrada missa, n Catedral Me
tropolitana, á� 7,30 horas, em

sufragio á alma de Julia Bueno
de Faria.

Angelo M. La Porta
Está nesta capi�al, o· sr. An

gelo M. La Porta, diretor'presi'
den�e da C"rte-ira Previsora do
Lar e do Banco de Credito Co
m�r("ial e CO!1strutor, que tem sido
muito visitado.

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

PV· 'tA IS I e o formidavel

R
stock

de tecidos finos da Case

R I Z O
I
Z
O Rua Felipe Schlnidt n. 21
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