
RIO 15 - A Secretaria do Tribunal Superior oe

Justiça Eleitoral, desde muito mêses que vem procedendo
ao recenseamento dos eleitores até agora alistados, no'ter
r.torio nacional, compulsando o trabalho por meio das
vias de ntulos, os cartorios eleitorais do Estado da União.

Todavia, ainda não foi possivel verifícar o número
exacto, com respeito aos Estados do Rio Grande do Nor
ta, Maranhão e Mato Grosso, cujos dados ainda corres ..

pondern aos eleitores que votaram nas eleições de 14 de
outubro de 1934.

ANOSegundo a estatistica levantada pela secretaria do
__�

Tribunal �;uperior de Justiça Eleitoral, o nosso eleitorado
C

_está assim d!vidíG307, �Os;adAo por Estad09· 8 A 6 12G C � � P R O C E· S' S A R A' 'I ne�tr:; ��a.Jfss�.���iaA lagoas, .. z: mazonas. I .22; cre, . J; � iíuCeará, 101.935; Distrito Federctl, 187.857; Espirito Santo,
�������������������������������� ���lsl�t!V�63.544; I aia, 217.127; Coíaz. 40.862, Maio Grosso, 2i ,888; �

.

INlaranhãn. 45.658; Mínas Gerais, 739.312; Paraná, 79.329;
a esc;oataa do sr Osvaldo Aranha á �euniu-se_ �oje, pela m�-laraíba. 61.731; Piauí, 46.312; Pernambuco, 127.107; . II

-d
II!I

I Inha,
a Comissão PermanenteRi) Grande do Sul, 369.581; Rio de Janeiro, 204'.973; Rio SI.liCe5:lSãu presl encla da Assembléia Estadual pa-Gr�nde do Norte� 47.�02: ,São Paulo, 662.1J04: Santa Ca-I ra eleger um dos seus mern-tarma,164.498 e cergipe, 46.804. Irônico CHSCUíSO, eívado cie hi!arledade,�bros, vaga aberta com aO total de eleitores se eleva portanto, no momento

do sE�nador Costa Rego unorte do deputado Callottiatual, segundo o boletim do corrente mês a 3.307:269. IJunior.
d d I trernece. O sr. Getulio Vargas I Foi eleito para o car-RIO. 15 - Na sessão de i uz consi erave mente seu cam-

prossegue: go O deputado Aderbal Ra-ôntem do Senado fa'ou o sena-I po de pesquisa, e, aceitando os

S. I I 1930 I' I -O Oswaldo - lembra-re, JllOS da ilva.dor Costa Rego, que pronunciou I ce , parece amp ra- o; po-
,���������������"!������w���� b I . I' 1 d t

.

Flôres ?-foi ferido a seu lado.] Tendo, também, se proce.-
-;:

o seguinte discurso só re a sn- rem. na rea lua e, ores nnge, .

11' li p.':. _ cessão presíd .ncial: I uma Vt:'Z que de 1930 o que caiu-lhe até nos bn..ços, tingiu-' dido a eleição para presto
a ... O sr. C03ta Reg� (Para resta são pirarucús, do-o com seu sangue) quando dent -, recaindo o encargo

. /1 uma explicação pessôal). Se. Quando todos proclamarem vocês ambos, na paSS3!;em da no sr. dr. I vens
.

de Arau-

d
.

r
"

I ponte de... jo, líder da maioria,
..... , •

_
' Pres�dedte, procura-se ago�a _

cs- que este
.

cnténo é razoa�e, oUma que apoia a polltl,-8 aOlcobm «o r-io:nem». (RISO). sr. Getulio Vargas calçara as E não conclue, POL;;]'; o sr.

ga I. FIÔ res e ou t 1-a qu.e I Tarda bem ingrá:a, pois o sandalias de couro, empunhará o Flôres da Cunha, que antes e�-

contraría Homem está, p[jr encarnação <05- bordão e, novo peregnno audaz, trernecêra, chora, Chora 21:" ernc-
á

pontanê», dentro de murneros irá procurar o Homem no) Ter- ção � de assentimento. (Riso). lã "a tiuesRIO 15 N
.

j'l' - ivacid .:j • •

d A V' d t Assim, o ilustre H. Oswaldo
- - os meros po I ICOS, comer-ra-se com vrvaci aue homens. ntono o cre. era o eser o.

a atitude da minoria, ora parecendo adotar a CJmissão Mixta, ora [) �r. \Je5Jl:1i.":1�tm� Martins, Descerá ao Amazonas. Delier- Aranha, com aplausos do Rio
se mostrando inclinada ao seu completo abandono. Percebe-se 1m", --PIOCUldl" 5 um outro Dioge- to. Ao Pará. De�elto. :'\0 !'�a- Grande do 3u( e do povo emem torno da conduta do P. F<.. P., se decide implicitamente u sorte r.es. ré>il!;ê\..:1.I Deserto. Ao Piauí. Dc' geral, será /0 Homem Serà o
da Comis�ão Mixta. Dua� correntes carecterizadas passaram a s, r O sr. C::ffb i7ü:gO.---Não S'" serto . .1-\'0 Ceará. Deserto. Ao Homem, porque dos sobreviveu-
notadas na vida da velha agremiação politica de Silo Paulo. póde r('"lm� nte <. ncontr<l-)o... Rio Grande do Norte. Deserto .. tes de 1930 é o único de quemEm principio, o P. R. P., tomando-se um ahado do gene- O sr, rJl�r�!; eErr�s.-- F.' A pequenina e heroica Paraíba.l[o s�. G��ulio Vargas nu�ca se
ral Flôres da Cunha, passou até a admitir, com a simpatia, a hipote- lançar mão da lanterna... Ortã ... A Pernambuco. Des- sentiu cnstante, sendo ainda o PORTO ALEGRE, 15-se do lançamento da candidatura do H. Armando de Sales Oliveira O sr. C�sta R�go. - Ma:- prendido ... A's j\iagôas. Credo. único provido da necessária co- O «Jornal da Noite», queá presidencia da Republica, desde que aqueie candidato concordas- pôde-se deduzi-lo. As coisas mais cruzes! A Sergipe. D!serto. A' ragem para sustentar que a Re- defende a politica do gai.se, já, no seu lançamento. evidentes são aquelas em que Baía. volução não falhou. Flôres da Cunha, ataca osEntão, com a denuncia do modus-virel1di gaúcho, admitiu�se I

muitas v{;zes deixamos df� tocar. Na Baía, êle dará um afetuo- Eis o que deduzi. em meu
srs. MauriciO Cardoso e Joãocomo precária a sórte do octó)ogo, com a própria exi�tencia de sua Ii Deduzirei o Homem dentro de so abnç.o no sr. Jura::i Magll- raciocin!o. Outros resolvam em
Neves, aos q:lais acusa defilha diléta, a Comissão Mixta. Mas, depois, co:n a vinda do presi� um méro raciocínio. Para faze-lo, Ihães, a q:.:em dirá: sentido contrário, se puderem. com o octóJogo, terem ar-dt nte do P. R. P. ao Rio, e seu contáto. com o sr. João Neves, I parto apencu, da realidade. - E' pena que vucê, por fal�

1· mado de caso pensado toca('ntrou a definir-se outra corrente no seio daquela organizaçiío, Cilta- A realici9.de-quero dizer o ta de idade, seja ineJegivel( Riso). Om O u pesse a desordem que óra preccterizadamente contraria á candidatura do sr. Armando de Sales I conjúnto de circunstancias qUê Descerá depois ao Espirito O deputado cupa os lideres politicos,Oliveira. E r.unido o diretorio do P. R. P., inroz-se essa últimalimpõern o fáto índiscutivel-é a Sautu. Deserto. P�la Estrada de Abry _Jor. contando com a confusãoCOHentc por. maiorfa, submete�do-se a outra, embora

aparente�ente'l seguinte: ninguem encontrará o Ferro Vitoria a Minas, irá a Na sessão de hoje, pela miJ- das opiniões surgidas paraASSIm, apos essa reumão, chegou o sr. Roberto MoreIra ao Homem sem o concurso e o Belo Horizonte. Verificará, com nhã, da Assembléia Legislativa tirar.:m proveito e serviremRio já num ambiente todo propicio. á constituição da Comibs.ão ?O I aplauso' do eminente sr. Getulio i�ensé1 alegria, que.o, sr. B�ne- tomou posse d? cargo d.:! depu- Deus sabe a quem.sr. João Neves. Mas, ante li re!utancla dos outros chdes da mmona, I Vargas. dito. Yaladares cont:n�a a_palxo- tado pelo Partido Liberal Cata� O jornal conclúe: «De:xc-findou o sr. Roberto Moreira restabelecendo todas os reservas con- E' certo que houve a regene- nadlsslmq pela admmlstraçao �o rinense o sr. Luis Abry Jor., mos de lado o octólogo etra aquela comissão.
ração dos coslumes politicos pelo Estado e que o sr. An.tomo suplente na vaga aberta (;om o sigamos o nosso caminho».Entretanto, em face de nova reunião do P. R. P., recebeu voto secreto. Todavia, é ainda Carlos permanece... na preslden -I falecimento do ceI. Gallutti Jor. .. Jo sr. Roberto Moreira novas imtruções para apoiar a Comiss�o Mix- o voto público do presidente em cia da Uiroara dos Deputados. _

l.l\, admitindo mesmo que o P. R. P. indicasse um dos seus membros exerclc;o o que melhor decide Em Belo Yorizonte mesmo, colhe IO
·

f tpara ela. Enquanto isso, a outra corrente, que já admitia a c3ndid.e- sohre a escolha do presidente idOlmaçóes sobre Gdas e Mato I

man I n5 otura Armando de Sales, passou a contra-atacar o que passou a CrIS- futuro. GWjSO. Deserto. �mar a apr'Jximaçã:> do P. R. P. do Catete. O sr. Getulio Vargas, exclui- Volve ao Rio. Não ha de-E' esta a última fase da luta, já caracterizada na contra- da a hípotesse da repetição da serlo, mas ha felámente a Câfórmula que o sr. Roberto Moreira leva á apreciação dos seus cole- Historia no conhecido episodio mara Municipal. Telefona paragas de partido, em São Paulo. E quem vencerá: a r.orrente M,uio de 9 de janeiro de 1822, ha Niteroí. Não ha nada. TelefonaTavares-Manoel Villaboii1l, ou a corrente Silvio de Campos-Robelto de ter o sobre o assúnto um para São Paulo. O sr. Arman- PORTO ALEGRE, 15 __ Os jornais publicam oMoreira? critério. Esse critério não se busca: do de Sales pronunciou o ten.eiro esperado,manifesto do sr. Lindolfo Color, sobre a cri�esubentende-se. di'curso na estaçãv.
. politica do Rio Grélnde. O ex-secretario dlS Finanças, cc�E' fatál (jlie, pvstas 25 coisas Vai ao Paraná. Dc!selto. Vai

I meça historiando os fátos que antecederam o acôrdo de

D
Q Gi

t
debaixo de seu arbitrio. ou até a Santa Catarina. Bezerros as- janeiro, faz um exame analítico e explica como tomou

, I re IOde st,a simpJe; inspiração. êh:: sustados, clh\lndo a fronteira do I parte nas conversações em torno do modus-vivendi atéconsidere que deve, em primeiro Sul. I chegar ao momento em que a Frente Unica decidiu cola-"!"!""""!"'!"!'�"!"'!"!'''!'''!''!'''!'''!''!'�������������''!!'_,��� 'logilr, confirmH perante a Pes-
Che!7,a, por fim, a Porto I\le- b8rar Cl.dmin.istrat!vamente CO;11 O g'werno ,do Esta?�. A

de Sa"ta �ta. rl� '1 a teridade.a rlevoIUt;�of·de 1930J o
«fe, fatigadissimo. AtÍm o bor-I ê.sse proPosb'lto frIza qlue 0f ,atcorddo Cf_é! de fadto adm�mstra..

Q I que eqUlva e o con umar-se a si dão, sacóde as sandalias, pede a t� �o, mas o serva pe o ::! o_e 11)). s::! ar apolO PO-
�����"!"'!"!'�"!"'!"!''''!''!''!''�����������- proprio. Por outro lado, e sem " d mate Aparecem para hhco 10 g0vern'1 estadual, nao se J �'.Jia concerrer com a�

b d
.

d cUIa e.,

I'
.

Ih d'
. .

t"
.em argo a asslstencia o sr. '. Flâres da Cunha, atitude po ltIca que e Irnll1UlSSC o pn�s íglO.Como nos anos anteriores, terá caracter solene o \1' R' I b ve·lO. o sr.

"

d I d' J d' I j. dD
Icente ao, ê e precisa tam em

s,:m bengala', o sr. Pila, sem
I . _

O sr
.. C.Olor

.

,�c ara q,ue [scur.,a ra Ica rnen ..e
1 ..

aencerramento do ano letivo, na Faculdade de ireito de
I:: -

b' -1, bnegar a revo ução de 1932, sob h' ,. f'n .ral Paim sem I poslçao assumida pe!a ,lnL.a', a frentista, na Assem .elaSan trt Catarinél. a realizar-sé' haJ' e ás 19,:30 horas, no sa� d f c apeo, c g ... e , I .. •

f'l' dpena e, não o azendo, negz.r-
'

'. Mauricio Car- Legislativa, e eSClarece que pC:ímanecer,l nas i eiras oIão nub,' l'aqlleJ;� estabe eCliTlento de ensino superior.� cenmOnIa, o sr.
.

br b d C
" _

Falará na ocafião, pela Congregação o sr. dr.
se a SI mesmo.

doso, sam gramatica japl'nêsa. �artldu I�epu tlCano, �m
t o�a �nten es�e que a 0umlssaoFulvio Aducef, diretor da Faculdade. Pela dOCe!1Cia. usará Assim, a eGtrategÍd da suces- Quando todos sr:: colo:1m em Ce:1tral nao esdava 0ln�n'da da e mt�dnel�a a concor e com

da palavra o des. Carneiro I<ibeiro e pela discencia o aca- são ficará traçada em linhas cau- róda, ê!e toma a �alavfa: O persamento a co e�lvl a e par I ana.
ao '" :demico Francisco de Sales dos Reis. tf'lo�as: o .Home�ll 5e�á de T930 �Não encontrei homem ne- Propunh� por ISSO que o sr. B�rb'::s de �L.�_:ros

O CentrJ Academico XI de Fevereiro aproveitar� c nao sela de maneua nenhuma nhum lá por fóra. Temos de reaS�Ltma a Cheftl� suprema da agrt:mlaçaob1 �e J�'l0 ce
se-à dessa solenidade para oferecer o retrato do seu ir.ol- de 1932. procura.lo entre nós. Que pen- Cashlhos ou en ao se .convoque UTa assem .ela

ri'
_O. f'Jar-vidavel fundador sr. dr. José Artur Boiteux. Pelo Centro Proscrevendo os homens de sam vocês do Oswaldo? tido afim de serem eleitos novos {' ementos para ",Irlglr os

falará o seu orador oficial, academico Rubens Ramos. 1932, o sr. Getulio Vargas re� O sr. Flôres da Cunha e�- destinos do P. R, R.

E
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c. elei..
•

������������-�����������,.,.",;; ..��

V02,; b:��� POVO Sem quaisquer ligações pciitlcas.

Proprietarlo e Diretor Responsável JAIRO CALLAC,O
b d 1 936 . I NUMEf�O 628IH I Florianopolif, Segunda-letra, � de_N_o_v_em__ro__e � _

DUAS COR ENTES
no do

da imprensa. situa
cion lsta gaúcha é..O·';

srs.. Mauricio Car-
doso e João Nev'3s

da sr. Lindolfo Calor

Faculdade de
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Madrid resiste
"Até aqui as nossas
em milhas, disse
lista, mas agora

àvançadas eram rnedidas
oficial superior naciona
são em metros".

O Papa esta'
,

gravemente
enfermo
s. Santidade

CIDADE DO VATICANO, 13 - Em relação á
ânsidade despertada pelo inquietante estado de saúde de
Sua Santidade o Papa Pio XI, soube-se que as audiencias
papais são realizadas sempre que possível, nas vizinhan·
ças imediatas dos apartarncntc s papais. Sua Santidade é
transportada num pequeno trono portátil. Uma pessôa qu �

'stá em contacto diario com o Papa, afirmou hoje que ha
três semanas o Sumo Pontifice não percorre uma dtstan
era sup -rior aos cincoenta passos Os intimas manifestam
que o estado de saúde de S. s. Pio XI não póde exata
ncnte descreve-se como «grav�» pois permanece a vo:i

tade de ferro do Supremo Chefe da Igreja. No entanto, o

enfraquecimento físico causa consideravel preocupação es

pecialmente em vista do fá to que o Su.no Pontifrce não
quer diminuir a intensidade da sua vida, abusando POSSl
velrnente das suas forças. Acrescenta .. se que os peores re

ceios terão inicio no momento em que o Papa cancelar as

audiencias: êsse momento, afirma-se será o sinál do "c:»
meço do fim."

--

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

DESEJA con
certar seu radio?
Procure o BONSON. á rua RIO, 15-0 artista Morales

Padre Miguelinho de los Rios realizou, na Asso-
����������� ciação dos Artistas, urna conte-

Dr. A RM I N 10 rencia sôbre a musica, o canto

TAVAR ES e a dansa, no tempo de Grand
jean de Montigny.

Começou analisando a musica
brasileira e mostrando a influen
cia nela de três fatores técnico:",
formadores da nossa raça: por'
tuguês, negro e indio.

Disse que o desafio tão co

mum entre os sertanejos é de
origem acabe.

Mostrou tambem que o tango
é de origem brasileira, transplan
tado para os países sul-platines.
O conferencista deu outra in

Iorrr ação curiosa. comparando
gritos guturais dos vaqueiros do
Nordeste com os outros próprios
dos bascos.

Finalmente, o sr. Morales ,de
los Ríos mostrou a repercussão
que vêm tendo na Espanha e em

PortugI as musicas sul-america-,
nas. principalmente as bI asileir>s

um

só o
arremessou vinte e quatro bombas sôbre aquele suburbio.

O setor de Oviedo. calmo.
.

Os rebeldes concentrados em Gresde nas proximida
des da capital das Astúrias (Oviedo), estão fortificando
suas posições, e as forças governistas preparando nova

ofensiva, reformam suas unidades de milicianos, em um

esforço para transforma.las em Fxército regular.
O «íront» basco conserva-se tarnbem calmo.

nem

LISBOA. 14 - As noticias recebidas via radio de
Madrid. de Sevilha e de outras estações. �ostram q�e a

artilh.aria dos nacionalistas retomou sua atividade hoje.
depois do novo -raid- ofensivo levado a efeito por sua

aviação sôbre Madrid.
De manhã cedo. quando se iniciava o ataaue aéreo

os governistas centra-atacaram violentamente o· setor d�
Casa de Campo. mas foram repelidos com grandes per
das.

Mais tarde, quando a artilharia diminuiu de intensi- H 18t Ier denunc 1111oUdade, houve no quartel-general do general Varella uma
reunião de numerosos chefes nacionalistas, todos com

postos de comando, uma longa conferencia em que pare
cem ter sido abordados os diversos aspéctos do ataque e
do sitio de Madrid.

Depois dessa reunião, um dos oficiais presentes mani
festou-se de maneira ótimista quanto ao andamento da
ofensiva, não deixando de reconhecer que a resístencia
oposta é formidavel. Esse oficial resumiu as suas impres
sões numa frase significativa. dizendo: «Até aqui as nos
sas avançadas eram medidas em milhas, mas agora só o
são em metros».

-0-

BURGOS, 14-Informações que acabam de ser rece
bidas da frente de Madrid anunciam que os ataques desen
cadeados pelas forças governamentais foram repelidos. Os
atacantes sofreram perdas elevadas. Entre os mortos fo
ram encontradas ordens que emanavam do generai russo
encarregado da defesa de Madrid.

-0-

['RONTEIRA fRANCO-ESPANHOLA. 14-As íon
tcs de informações governamentais anunciam que a ofensi
va iniciada ôntem em todos os setores em torno ,de Ma
drid, readquiriu na manhã de hoje a primitiva intensidade.

A' meia-noite, todos os veículos a motor. disponi
veis, foram requisitados para o transporte de homens e

armas para a linha de frente.
Não obstante. o generalissirno Franco declarou hoje

em comunicado da manhã:
«A pressão das nossas tropas continúa no setor sul

de Madrid, assim comu no de sudoéste, A nossa aviação
desenvolveu a maior atividade. Abatemos dois aviões ini

migos. Na frente de Guadalajara, as nossas tropas pros
seguem em seu avanço. Nos demais setores, calma».

As tropas do govêrno, que, segundos os informes,
ainda dominam Casa dei Campo. e que obedecem ao co

mando do capitão Rosal, empenharam-se hoje de manhã
em violento combate com ad Legião Estranjeira em Buse-

BERLIM, 15 -A denuncia do govêrno do Reich re-
ra, no setor daquela locali ade.

lati va ii clausula do Tratado de Versalhes sôbre a inter-
A coluna Escobar, governista. prosseguiu em suas

operações no setor de Vila Verde, e continuou o avanço nacionalização dos rios alemãis Elba, Oder, Nimen, Danu.

rumo a Getafe. bio e Rheno, foi confirmada oficialme_n_te_._"__�__

Foi declarado tambem que uma outra coluna de tro-

MOVE IS - ven-

VENDF--5E
pas do govêmo, partida na manhã de hoje da localidade dem-se, por motivo de

.

no local Caiacanga, (Ba-
de Sesena progride de modo favoravel, ameaçando as viagem, novos e moder- se da Aviação Naval).
comunicações dos rebeldes com Toledo, pela estrada Illes- nos; um dormitaria de casal I uma grande chacara, com

cas-Toledo. e uma mobilia de sala de jan-] pomar. duas casas (uma
Segundo consta, o combate mais encarniçado de ôn- taro grande e outra pequena) e

tem foi travado em Carabanchel Alto, localidade em po- Vêr á Rua Conselheiro Ma- engenho de farinha. Tratar á
der dos rebeldes, e na qual os mesmos concentraram grano fra, 71-A.

'

rua Tiradentes n. 16.
de quantidade de material de guerra. 'f odavía, os ultimas
informes aqui chegados não indicam qual as duas facções
cantou vitória.

'

Carabanchel Alto foi õntern violentamente bombar
deada pela aviação do govêrno. a qual. segundo se diz,

outras clausulas, do Tra
tado dJl Versalhes

P I ANo vende-se,

ALUGAM-SE quartos. Tra- por preço baratissimo, um

I piano usado, á Rua Esteves

tar pejo [onc 1436. I�unior, n. 120.

ESPECfALISTf\ EM MO
LESTIAS DE OUVJDOS.
NARIZ, GARGANTA, CA-

BEÇA E PESCOÇO

comunica aos seus cli
entes e amigos que ins-

, talou consultório da sua

especialidade, com sa

las e material especiali
zados, NA RUA jOÃ,O
PINTO N. 7.

CONSULTAS:

das 10 á; I 2 horas
e das 16 ás 18 horas

náu
andal�

póde

o tango é de
o.·ig�m b�a�

sileira

ASSOMBROSO! �Visíte O formidavel stock
de tecidas finas da Case R

PARAIZO
I ·

� Rua Felipe Schlnidt n. 21
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tada de Sania C_Iharina par

decreta N. 2 d& II de Janeiro

de �1928
II

orgão official para O· con

trole da producção ie ,ex-

Matte
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Blurnenau .Joinville São Francisco - Laguna _ages'�
Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul �

Seoção �:le Secção de Secç�o de �
FAZEND AS: ,�Fazendas naclonaes e extrange'ras ",ara terno. FERRAGENS: MACHINAS: '«-�

Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas t��
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros 1)
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ':' idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. F:i
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de espiosão, víotcres �,ILã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos I ��'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmís-" __ f,' i.o .

•

I',\kolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes r.--

Teaíhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, ,• .ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G('ODYER

� Charutos
.

cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras, Material electrico em geral
�� Empreza Nacional de l'Javegaçao "t-loepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite rV1aria" - Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� �
.�V.6VAVA.V.D'������������������������!P.à..V�'d��G

t61 in de advogacía á rua I
VÜ>:()I,Úl. .n.ro .Preto I

Mertrtz:
Fíliaes em:

ln. 70. - Phone- 1277.-

I Cai}. 1 Postal, 110. I
I Dr. f'adro de r!}Joura ferrG 1
1

Advogado

Atenfae bem I
•

• e
o •

I Agencia Moderna de Pu- •

I blícações, com sétle em São Paulo; G,'I é autorizada' e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente no 112 �

lortolol proprlos, Ir...e.:-l
por semana, todas as segun
daI, rlerçll 8 lextas-felra8,

•
••••••••------.. e.......l}e F�:ea �r2�al1°A�}d�so��a_

! Companhia" iiança da Bahía"i II
mados para o interior. I

U • Dr. Aderbal R-.-I
= FUNC)AC)A EM, IS7 :I da Silva

=: Seguros Terestes e Marítimos ;: RuaCons.'�:f�:aIO (sob.
e Incontestavelmente a�� PRIMEIRA do Brasil G Fones 1631 e 1290
e'� Q
� CAPITA L R ALIZADO q,()OO:000�(I(l0

hL�.El,vAS .d�/\.!:: 2E,
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMJDAS�EM
SINISTROS PAGOS EM) 035 I:j

I
I

I
•
•

Rua Conselheiro Mafra, .35 (sobrado) r�íxa Postal. 1q •
�r T;O/VF t. '(83 E:�D.'�f�,CI."llU ALL,. ��. ,\

� �

fi Escrttórlos em Laguna e Itajaí =
� Sub-Agentes erro Blumenau e Lages Cf
• •
����,,,1;;.� ...:I;:,,,," ".). ;o" � �,����,#.&�n _'����t,..�__������ �� ������u�-

Forrnídaveis

,..... rlp'l. I T �(':
-�--- --

-, ... -

Indica:
I

Dr. Rica v. o iGottsrné. '�' ....

---

Ex-chefe da clinicá do )ü
tal de Nürnberg, (f .oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
[r peclalls�a em cirurgia

geral
I alta cirurgia, ginaecologia, (do. I
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

. eiDr. Mlgu
E31:>abaid

CLINICA GERAL

-o . Vende-se, por preço de
eseJ� �oncerta O ocasião, um automóvel cne

seu radiO? Procure o vrolet de 6 cilindros. em
sr. BOllzon, á rua Padre perfeito eshdo
.•:,g:.: ...Unho, que será l,;\.i.a- 11"",41 llv Ldl�U 1j oe
mente satisMo. Maio n.

__

21,

!

RE5IDENCIA- Rua Este-!
'I

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

EXtração com globol do cr�stal.

Médicos

ResiJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57
FONF-lt;?4

Vias Urincrias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
! I Consult.-R. joãoPinto, 1.3

I' __?_��f��e. _ 15,_95__
1 1 1 ( f' (

neiro.

Ilsul " honestidade, pois, os ler-
111�l ião pr'l�ncladol pelo povo.

19�5

"

18.792:5,3$358
i4.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

o
II A,pentes! Sub-Agentes" e Reguladores de- avarl�l�reml tedos o(Estadcl

r:D 9rafln "'t!" Uruguai e 11�9 prlnl!'ll)Jsjs preças e5�ramgeir�l.
"

Agentes em Ftorlunopolts :
'

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(CtiTSO dI" e�per;élli7' çl) <"ID

moléstias de senhor as)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
'+ ri C lt·e a _ar\.oe _. rJnsu ano:

Dr.Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica Ide orlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto tr 13

FONE-1595

LJ _'. • 0� ',lU iJJ:::.
ANALISES·

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIPA E OLIVfRA

Curso de especialiaação em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de dilll"Dosticos

espintuosas anedótas, historietas
comicas [ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a
�

nova revista editada peja .J,
A. A NOITE, do Rio de },-

-

VE.��D,EM SE_duas cas,asnodistrito «[oão Pessõa- .

Estreito, com agua cea

nada, chácara, muitas arvo
res frutiferas etc. Ónibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.

90, com J 8 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS UMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o propríeta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

lVl.t.'l\CLL;:' n. 1 j, curn

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

prietz
-

DELGARDOWEN
DHP N, no Largo 13 de
Mai( 7.

V
-

'e uma bem montada
1-\1.,. AIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informaçõe3 nesta re

dação.

Chevrolet

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(l!.�, ii�radiaçães são das
n�,30 ás 13130 11511 e das 20
ás 22 ns. Onda 219 mislS

1310 quilacáclas)

Côrte de
Apelação

,"""Às SERRWS Arno. Brincas e Garci� si" Sumula dos julgamentos da
CINE REX, ás 7,30 horas,

radas nesta Capital tendo resolvido para melh?r.. eficen. ultima sessão a inegualavel pelicula, �na Ka- O
ia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- remna,Interpretada, magistralmen-
ir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- H b d di"" por Greta Ca,rbo, Frederic O
: nação de i R' adeasS-colrpu� at comarca d

e I IVlarLh ':: Freddie Bartholomew.l'I
10 o 1,1, irnpe rante o r .

.

mpresa de Fornecimento de Lenha, Hans Ga,ortner e paciente Rai-
mundo Stahnke. Relator o sr ,

des. Presideote.
A Carte negou a ordem im

petrada por não estar provado
12$000, A CARRADA. dos "autobs ser, o pai da ofendida

pessoa a onana.

será atendida COrri a maior
I

Recurso crime nO. 2.555, da
comarca de Hamonia, recorrente

1088 II Abílio Gonçalves Maria e recor-

rido o dr. Juiz de, Direito. Re- Dr Pedro de Moura Ferro I

SANTA CATARINA lator ° sr. des. Tavares Sobri
CINE ODEON, o lider, foca",· Advogado E.obarcou

h
�

I}za ,ás 5, 7 .e 8,30 horas, Entre Rua Trajano n. 1 [sobrado)

R·
r

I
....

C�I b BI
no.

mdLOseplratas, como tenor pal!11a�e:MDraC�1a(
-

ft U e umenau Foi dado provimento ao re LUGA SE tos tratai ii (WIl WI lIJt _!II"

'
. IV '" , � romântico Dick Foran.

A" quar ,

curso, para impronunciar o re-

O Id hcorrido, visto não haver indicies Os n1 i n istros pelo fone, 1.436. O sr. sva o Aran a

P R C 4 de que o fim do rapto fosse pa-

_

ra fim libidinoso, não estando as- esperados na _---------�
sim. integrado o crime do art Ba ía270 da C. L. P. Vicente Ráo, Souza Costa e

Re�urso crime nO. 2.560, 0a Odilon Braga, que vêm as-

comarca de Canoinhas, recorrente BAIA, 15 - Estão senJo sistir á inauguração do edi-
o dr. Juiz de Direito e recorri- esperados aqui os ministros ficio do Instituto do Cacào.
do Firmino Santana. Rtlator o I

-

sr. des, :.Irbano Sales. I E h
•

Negado provimento ao recue- sere"a, oJe mesmo,
so, para confirmar a sentença de

a domicilio CARTAZES
DO DIA Nã.l seguiu

RS.

d
'" li! "A

deputa D que �fr�tICUII�

movimenta pró candiw
dalura Armando Sales

/

em o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
xcelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

I (ÇO único de

CINE IMPERIAL, ás 5, 7 e

8,30 horas, um filme de sensações
com William Collyer-A lancha
invicta.

RIO 15 - Havia-se noticiado que o deputado Pereira

Lima, que tornara parte activa no movimento em torno da candi

datura Armando de Sales Oliveira, Ieacl< rado pelo general Flô

res da Cunha, tinha partido para Porto Al�gré'. A informação, é"

porém infundada. Ainda ôntern, o .r. Pereira Lima comparec�a a

Câmara. Entretanto, dava na vista, urna ligeira palestra do sr. Car

doso de Melo Neto com o sr. Batista Lusardo, na sala do calé,A distinta freguezia
resteza pelos telefones.

1341--

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, Ao abrir da porta, com

Zazu Pitts, Philips Holms, Mary
Brian e Lew CoDy. ôr.tem, na Câmara.

LORIANOPOLIS

prescnção,A transmissão experimental de tarine ise Carlos Frank e sua ex- Apelação crime nO. 5.529, daPf<C-4. na noite de 9 do corren celentrssima esposa, virtuose do
comarca de Concórdia, apelante

te, e m que a irradiação na anten- piano, improvisaram uma audição a justiça e apelado Arnnico'se aproximou dos 1.500 watts musical no Stud'o Carlos Gome5, B' J I> I d Tu.ca, rve ator o sr. CS.

ava-Ipennitin.ic abrangi r t030 o terri- executando Medirarion, da Thais
res Sobrinho.

torio catarinense e o dos estados de l\!lassenet, em homenagem ao A "'/
h

.

!_,orte não tomou con eci-
d t

A

vizinhos, deu lugar a urna grand\- sr. d:. V,.tori3no Borge�; �tl �anle
menta (b a,Jeicção, antes o dis- Os que contratarem anuncios uran e o mes

vib.acão de entusiasmo. De todo- da sinfonia espanhola de Eduardo
postos nO. art. 2.530, do Cad de outubro, terão um abatimento de 50'l. sobre os

os po�tus do Estado chegavam ê Lobo" em �o�enagem ao sr. _JOãO Judiciario, preços da tabela.
RIO 15 __ Embarcado ho-todo momento Ielicitações e noti Medmos JUnior e Ave-c7rlarw �e I Apelaçã -, crime no. 5.S28, APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE je, domingo, no hidro-aviãocias sôbre as ótimas condições td-a Schubert,�ded!caclo ao Sr,DlOnI;1O da comarca de Tubarão, apelan- P·R.C.4- Radio Cultura Blumel1au _ BLUMENAU I' 'Brasilían Clippert, cuja par-audição. Souza. Essa parte do programa tes João Mota e outro e apela-] -- tida do aéroporto �da PanEra a recompensa merecida ao recebeu fartos e calorosos aplau- da a Jllstiça. Relator ° sr. des.) 1

Americana Airwavs, ernllvlia-r

d' '" d J - M "

Jesrorço ma i\ICO e oao co �I- sos. Aifredo Trompow .. ky. mi está marcada para ásros Junior, o incançavellutador da SENHORITA! Acompanhe' Dado, em parte, provimento a I Casa de Diversões 7,45 horas. tempo local, ()integração de Sta. Catarina na
a Moda apelação. Vencido (J sr. des. Me-I I, sr. Osvaldo Aranha. ernbai-rêde nacional de radio difusão. d

"

F II Fam -II �Iaresmos i no. xador do Brasil em Wanshin-A alegria de todos aumentava comprando suas Bolsas e Cintos na Agravo nO, 867, da comarca gton, pernoitará hoje em Sancom a chegada contínua ao estu- d S·' J ' L V'lspora Imperl'alCóSa. Macedon ia e rguassu, agavantes ose 0- Juan de Porto Ríco, amanh
í

dio de pessôas que vinham con- b d 5'1 lLo a uva e sua mu 'ler e agta- O MAIO'') E MELHOR CE'NTRO DE DIVERSÕES em Port of Spain, na ilh»eratular-se com a dirdoria do A C 'b d d P d�' & C "� asa que mais ara to ven e va os e 10 U1erem 'Ia. I Trinidad, chegado terça-feira,Radio Clube pelo exito das ex-

6 TRAJANO 6 �e1ator o sr. des Carneiro Ri"/ FAMIUARES, SUPE���T1?sS DAS GRANDES
á tarde. a Belêm do Palá.

per�:cla�icrofone fal&ram os s{- AI h
eira. Na quarta-feira, o «Brasi ..

eman a e Negado provimedto ao agravo, Cohrança feita por gentis senhorinhas. �Fiscalizado lian Clipper» escalará em S.nhores dr. VitJriano Borge5, que
t para confirmar a sentença agra" I d E d Luís do Maranh�0 e Camo-fez, em palavr as felizes, caloroso Argen ;;na' " 'd' pe o govêrno o sta o.

II vada que e Jun lea.
N- d' d' TI' J.

.

I
'

I cim, pernoitando em Recife,elogio da actuação brilhante de I d d' 1 56
ao elxem e Ir ao v [.';pora mpena pOIS, ne e

Joio Medeiros Junior, Ladislau d
Ape ação de LesqUlte nO_

I' encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis- ql1inta-feira, depois de rapi ..
Rornanowski, que declamou um

BERLIM, 12 (A. 8.) - O a comarca a aguna, �pe an° dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará das escalas na Baía e Vito-
chefe do govêrno alemão sr. te o dr. Juiz de Direito e

ape",
ri!:?, a aéronave da Pan Ame-Poemeto de sua lavra e Dionisio b 1- d T - M '1 d LAdolfo Hiter rece eu ôntem em a os oao a�t:n!':.o e ucas e Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 rica Airwavs amerisará ni)Souza, este na qualidade de mem·

audiencia extraordinaria o minis- s!mulher. Relator o sr. des Sil-

_

de Novembro

I
mo de Janéiro, ás 3,30 ho-bro da Diretoria da Associarão

d
'

N:$ tro plenipotenciario a republica VCITIi unes.
ras da tarde.Catarinense de Imprensa, que di-

f d C f· d t hargenti�a, que ez a entrega as on ITma a a sen énç':\ que c" ::=������������:=�::���rigiu um apêl(l aos jornalistas para
suas credenciais diplomatiças, co- mologou o desquite. Ge.o••---------OO•••------�--�.�SG�$

que apoiem e concitem govêrno e
mo primeiro embaixador daquele �

- �

fi
povo catarincnses a colaborar I" O M

\

P
t!l It,

com seu auxilio nesta °dbra de �::�o s�()-a�e;:���o t�:t�r�� gj� �NTREGAS DE CAFÉ G C r e d í t o u t u o r e d I a' $brasilidade, de cultura e e pro- foi noticiado a Alemanha e a I � �
gresso, a qu� dedicam todo st'u R bl' A' I I � 't\�.1.

dR d· Cl epu Ica rgentma reso veram W 'f�esforço os patriotas o a 10 u-
de comum acôrdo transformar as As cifra alinhadas por E. La" Ibe de Blumenau pelo bem de S. I O"

·

d
-

t d I b dCatarina e para maior gloria do respectivas representações dipio- nouvdle e Léon Regraz, sôbre as ma Ior e ma IS acre I a o c u e ematicas de legação para embai- entregas de café ao consumo IBrasil. xada. O novo embaixador argen-Imundial, demonstram que o Bra- sorteios do BrasilA seguir o eximio violinista ca-
h d I Itina estava acompan a o pe o li continua a ser sacrificado, I.Ministro das Relações Exterio- �erdendo terreno, em proveito

res da Alemanha, harão von �e outros paises produtores. I
Neurath. O �r. Labougle, pnmei- O total da distribuição, no
ro embaixador da Republica Ar- per iodo de J 935-i 936 (julho a

gentina em Berlim, entregalld 1 outubro) foi de 8.265.000 sa-

as suas credenciais ao chefe do CiiS e no mesmo p1;!riodo, em O
(Soe. Coop. Resp. Lida.) govêrno alemão, pronunciou uma 1936--1937. não foi além de

curta alocução em lingua alemã, 7.773.000 sacas.

congratulando-se em seu nome e Cotejados os dois periodos, o
em nome do seu govêrn,o de ter café brasileiro figura com as se

fl oportunida1e de consagrar ofi- gumtes diferenças, para menos:

136:700$000 cialmente as velhas relaçôt:s de Europa, 197.UOO: Estados Uni�
56:424$498 amizade existente entre a Ale- dos, 589.000; portos do sul,

manha e o govêrno de Buenos 48.000.
"ires. Cafés de outri\S procedendas,

diferenças para mais: Europa,
166.000; Estados Unidos, ....
276.000.

A ' PRC 4-ftADlO CULTURA BlmlflENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CAS \ COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

I

I?RBAHOO 05

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

CIC Limitada 5·1. ara.
CIC. AvisoPrevio6·(. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

G � •
e Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •

O suprimento visivel mundial, •
CREDITO tVlUTUO PF�EDIAL :

I
a 1 de novembro, era de.... O �

7.929.000, cootra 7.797.000 � �
em egual data de 1935, ii•••••-------.OO-------•••••eoe

A CREDITO MUTUO PFtE-
O IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

SEGUINTES JUROS:

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

RECEBE DEPQSITOS

-seus premios, 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.

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

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

Capital
Reserva

I

J Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o C. N. Riachualo s·agrou-se Can,peêia
do Remo, vencendo ainda as rpg�:3't=3�
8rrl pontos, enquanto o C. N. rv'larAtinel1:
manteve o titulo d� Carnpeao do Rema

dor... O Arnerica� galhardamente, obteve quatro belissi.J1os triunfos.
O COn''lbinado da F. C. D. derrotou, por 6x3 o Atlético de Sao Fra!'""lcisco.

�������������)���������������������=---I��I
� �

; Nicolau c: Spyrides � I
� Kiriaqui N. Spyrides �
� participam aos parentes e �
� pessôas de suas relações lf
.� que sua filha .Anastacia �
� ajustou nupcias com o �
� sr. Apostolo Paschoal. �

� Flopolii, 15- 11--1936 �
,.� ��rs... ,..*,,��rs-� �-I� ��;:;�c����� :�
I!?j rllI r.&1 I!�
r.� � e ll'II ;.?� 1í.i.l � ��
���� \n��'�

� Apostolo �Contratou casamento com a � . �
gentil senhorinha Anastacia, filha �

N01VOS �do sr, Nicolau C, Spyrides, do ����oo���
__ •__. _iiõiiiiiii�.

comercie desta cidade, e d� sua
.���'S".:It!�"*...�

r:�-, ...:--rz""$"'�j Shirley Tem .. A frente Uruca as.
exma. esposa d. Kiriaqui Spyri- �l<;�:�:;�;r;���:;;I�� colherá seu de.egedes, o.sr.} Aplostolo Paschoal, do ij AnDstOIO, participa 2. 't)' pie vale um do na Corrnssào
comercio oca,

I
� I" � •

� seus parentes e pes- � m i Ihão! M ixta
EHLACE � sôas de suas relações � PORTO ALEGRE, 15 -

I � o contrato de casa- � IEf t t t;5 11.
HORLLYOOD 15" Os diretorios dos partidos coli-e uou-se, an e-ou em, na re- r.� mento de seu filhu � . ,I

--

I.,. ven.-sidenci d M' u I Lop I � �- d d II gados deverão reunir-se por es-a o sr, 19 e es r.� Apostolo com a se- �.".' a po, VI,ate e cinco o a.res de
T f,

.

d fir H � .1
d tes dias, afim de escolher o r�"orres, uncionano li I ma oep- r.� nhorinha Anastacia ,LII um contrato p,Ha os serviços e

k � A d I � iI!J °presentante da Fr�nte Unica n Ic e._, " esta praça, o en ace

�� Spyrides. rui Shirley Temple, avaliado pelo
, • '.J I d m.atrimonial da sua gentil senho- tI�� r.. �)1 contratante anterior em uni mi Comissão Mixta. Ao mesmo tem-é

surtos no porto, presenciou o constituido com e emen'os os ti �'
y

j 1 d di di I b f d d tinha Ma.dalelll\ Torres� COtll o

� Fpolls" 15 -11-936. �.�� lha-o de d"!ares, fOI' obJ'e'to de po será definido o ponto de VIS'
e esenro ar as gran lOSas regatas. Iversos cu es e era OS, estava li U

t d t I ta da frente Unica no atual mo-

Sagrou"se valorosamente Cam· assim organizado: nosso es Ima o con erraneú sr. ������������ um protesto ançado por Jack
peão do Remo Catarinense o Bôos Laercio Viegas de Amori:n, l' Hays, productor de filmes, o qual mento politico nacIOnaL O sr,

/'. I' R' h I B' h (1 ) F j oficial di Oiretori:.. Regional dos anuncl'ou a eXI'.tencI'a de uma
Paim Filho, interrogad0, deàl-

veterano e g OCIOSO lac ue o, etm o
.

tempo ree.:J e v

que, tambem, conquistou a taça . Aqu;no (2' tempo) Gm-eios e Telegrafos. publica a exma. vmva d. Julia conspiração visando dispôr do fUOU que a direção da FreaI �

S' d d
'

h 't V d d nica não recebeu oual(1uer cor
Fulvio Adu;::::i, obtendo maJOr Gato, Procopio e Borba erVifam e pa no os no a o iegas de Amorim, ocumento urante um processo

.,
--

O I h A civil, por partt do noivo, o sr, de falencia. 5ult,t sôbre a modlfic�Ção àJ
numero de pontos. a eguin o, ntenor, Ivo. Beck

R' ld M II h
' CHE6Am UH5 octalogoA guarnição riachuelina vito- e Calico. amo o oe mann ':! sl:"n OrI- O contr;ito segundo os dados =--

'

_

riosa estava organizada da ma- Os locais venceram, em um
nha Mercede, Torres e por par- Eng, Antonio fjoulitreou em poder da Côrte Federal, foí O ALOOOA,)

neua que se segue: renhido e emocionante embate, te da noiva o sr. Cristovam AI- ,vendido em 3 de novembro de A1ingiu a 153640 tonela.
Patrão--Oecio Couto cheio de lances espetaculares. 05

inendros e exma, esposa, Regres30u de s�a viagem ,ao 1933 a George F. Temple, o das no valor 'de 70 I 807
R d I' O I F No áto religioso que !'-e efetuou Rio de Janeiro. via aérea o dls- I

•

d t I I l'
,

Voga- o o to iem do At étio de S. rancisco pelo , . pai a pequena es re a, pe a soma \:ontos a exportaroa-o di'> ., '.
na IgreJ'a dê Santo Antonio, foram tinto engenheiro patnclO sr dr, d'

.

d ii
' 'r '- Cd

Sr voga-joaquim Oliveira score de 6x3, , . , ,

' e vmte e CinCO o a!es, por godãu nos nove primeiros
SI prôa-Otavio L de A.guiar Os pontos toram marcadc)5 por

testemunha por parte da noiva o AntonIO Vieira, Bouhtreou, che- Harr" Ashtcn sindico n", ban- A

d
O sr, deputado AltamilO Gu!marãis fe da FiscalizaçãO do Porto de carro;a,' meses o c�rrente an?, Hou-Prôa-- rlando Cunha. Anten0r, 3; Calico, 2; e Gal.=!-

FI' I'
'

ve, sobre Igual penodo de
O titulo de Campeão do Re.- guinho, 1, e exma, esposa e

PVor poirte do onanopo IS, Em sua acção Hays declarou 1935, O aumento oc> volume
l1!ador continuou de posse do re- Os goals do Atlético tiveram noivo o sr, Narbal iegas e sua

B, Szabô
.

que Temple e Ashton tinham de 47,138 toneladas. e ne>
mldor martinelino Eliezer Braglia, como autores Vadinho, Tonico e

exma, esposa, organizado um conluio visavdo valor de 190,838 contos,
,

b 'Ih
.

C'I Ap6s as cerimonias os recem� E t' FI' I' o lt I I d t 'tq Je o conqUistou com rI antls- lO, S a em oflanopo IS o sr. cu ar o va or rea o con ra 0, Esse algodão rendeu em
mo. I 8etiüho, jogador do Avai, e

casados seguiram para Cabeçudaf, B. Szabô, distribuidor da6 Indus- e alegou que o contráto não po- libras-ouro este aBO 5,612,34,5
I,' C b' d d ltaJ'aí, onàe embarcarão no pa"

.

B I' d Pld' b' 't d dmpreSSlOnou, Vivamente, a pertencente ao om ma o a tuas rasl ellas e ape. Ia ser o Je o o processo e ou st'jam mais 1.456,037 11.'
maneira, galharda e impetuosa, F. C. D. sofreu, lastimavel aci- quete Ana para o Rio de Ja- falenci. e não fôra por ele i�- bras-ouro do que o ano pas-nelIO fltilio Zanin I 'd

'

como as guarnições do C, N, dente, fraturando a perna esquer-
. C1Ul o no seu activo, sado.

America, . de Biumenau, se ho· da, durante o primeiro tempo da BODAS DE PRATA Encontra-se nesta cidade o sr.
O processo Junto ao Tribunai A tonelada de êlgodão te-

veram em raia, conquistando pa- pugna, sendo substituido, então, Festeja hoje o sou 25 aniver- Atilio Zanin, inspetor da Com- Federal visa fazer com que a ve agora o valor médio d\�
ra sÍ 4 magnificas vitorias, in- por Aquino. sario de consorcio o distinto ca- panhia Gessy S, A. venda do contráto seja rp.glJlada 4:568$, contra 4:798$ em
clusive o pareo Honra á Liga. O infeliz player encontra-se sal sr. dr , Fulvio Aducci, advo- independente 1935, ou sejam menos 230 ii

Além do mais os conjuntos do :lospitaliza10, dado a gravidade r gado em nossa capital, e sua fALErlmEHT05
A NATUREZA, em repor-

em tonelada no corrente ano.
America surpreenderão pela mo- do ferimento, exma. esposa d, Alaíde Aducci, Faleceu no distrito de Ribei- tagens inéditas de caçadas na

Os nossos maiúres freguê-
delar dis.::iplina e treinamentos Arbitraram o importante pre- Dada a geral estima e proje- ro, a exma, sra, d, Clara Fer- I d ses dp algoda-o fse va e expe ições ás regiões.: oram:

�dos seus «row"rs», lio o e,r, sargto Freire e Marreco, ção social de que disfruta o ven- reira, esposa do sr. João Frail- inespioradas do mundo COlll seus
Ora aretanha, 204,;,:: 14

Damos a seguir os clubes turoso casal serão inumeras as fe- cisco Ferreira, so�.ra do sr, Vn- perigos, seus bichos e curiosida- I contos; Japão, 2QI,248 con-
vencedores em primeiro e segun- Figueirense x Atleti" licitaçõfls enviad·}s pelas pessôas gilio Pires Outra. des, é revelada em tos; Alemanha, Il9,710 con-
do logares: CO de S. Francisco que lhes devotam admiração e

V tos' frança 53035 conto"
1 P'

"

1
.

d Em sua resl'd-"ncI'a a' rua Con- amos Le" r'.
" ,�, ,;,

. pareo-- rmclplantes. , amlza es, ... Italia, 28,282 contos; Holan-
lagar C. N. America; 2, Atlâ!1- Realizou-se sabado, ° encon-

OUTROS PARTEm
sel�eiro lVlafra, faleceu sabado, a n.:Jva revista editada pela S, da, 26.398 contos; União

tico,�;���t� __ ,
":\ tro entre o Figueirense e o Atlé- em avançada idade. a exma, sra, A. A NOITE, do Rio de Ja- B�lgo Luxemburguêsa, ' , ,

2, pareo-Campeonato Cata- tico de S, Francisco, Viuva lulia Viegas d, Maria Terêsa Xavier, av6 cIeiro. Publica-se ás quintas-fei- 26,022 contos, e,�outros me-
Tinense do Remo; �Vencedor--I Dado o reconhecido valor dos Seguiu para a Capital da Re- dos srs. João e Pedro Xavier. ras, Preço: 700 nores .

........................� m. I EE� BI m6.·Ef& DB �aea*.4Dere e�;m.�·Em*M�.f"BB_
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I-d
� ,

pecla I··· aLIe'
eia. •• Joínvile

(MARCA REGISTRADA)
recomenda ..�e tanto para roupa fina como para roupa comum
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FLORIANOPOLI3, Segunda-feira, 16 de Novembro de 1936

Faculdade
Santa

dede Direito
Catarina

Realizou-se ôntem, com a

maior imponencia e brilhantisml)
possivel, ° tradicional certame

náutico de 1 5 de Noverubro.
Os concorrentes á esta magni

fica pugna nautica-America,
Atlântico, Cachoeira, Riachuelo,
Martinelli e Aldo Luz+-demons
traram, sobejamente, excelente
treinamento, perfeito prepáro téc
nico, ótimo estado físico dos seus

rowers, e, mais do que tudo, re
conhecida educação desportiva,

Os clubes visitantes obtiveram
bôas colocações, dando a certeza

de que não é só na Capital ca
tarinense que a mocidade se de
dica com esmêrado zêlo e cari
nho pelo desporte do Bemo,

Essa noticia nôs é bastante Em sessão solene ôntem á
promissora, porque, talvês, para I noite realizada, no clube 12 de za,

o próximo Campeonato 8msileiro I Agosto e presidida pelo sr, dr. H01\1ADO
do Remo, com êsses elementos, Nerêu Ramos, governador do
possamos enviar numero maior de Estaào, fora entregues os troleos
concorrentes, alcançando para o e medalhas a03 c1ubs e rowers

nosso Estado, maior numero de vencedores,

Riachuelo. I equipes contendores afluiu ao es-

3, pareo-Novissimos--l, 10- tadio da F C. O, grande massa

gar--Riadmelo; 2. America. popular.
4, pareo--Campeonato Cata- Prejudicou, imensamente, e mui

rinense do Remador, particular ao Figueirense, que
Vencedor-Martinelli. não ponde desenvolver o seu jogo
5. pareo-c-fole a 2 remos- habitual. o inesperado aguaceiro

1, logar-America. caído antes do prelio.
6. pareo-Junior--l. logar- Coube a vitoria, em jogo magni-

America, 2; Riachuelo. fico. aos visitantes pelo score de
7. pareo-can6e-1. e 2. 10- 2x 1.

gares -- Riachuelo.
--------------------

8. pareo-Honra a Liga, I. Nossa Vida
iogar-A.nerica, 2. Riachuelo.

Hoje pela manhã, seguiram, f'f1ZEm nHD5 H81E
em omnibus da Empreza Via
ção Catarinense, os «rowers> de
Blumenau e Joinville,

o sr, Alvaro Ramos;
o sr, Herminio Silva;
a senhorinha Rosa Fiorenzano;
o sr, Enéas 8raúlicio de Sou-

CONVITE
Em nome do sr. dr. Diretor, tenho fi honra de

convidar aos srs, professores da Faculdade, bem
como dos institutos de ensino da Capital, as autori
dades civis, militares e eclesiasticas, aos diretores de

repartições federais, estaduais e municipais, para a

solenidade do encerramento do ano letivo de 1936,
a realizar-se no dia 16 do torrente, ás 19,30 ho
ras, no salão nobre da Faculdade,

Francisco de Sales dos 1?eis
Secretário

vitórias.
O prélio nautico de ôntem,

não fugindo as gloriosas tradições
.
do remo barriga-verde. satisfez,
perfeitamente, a grande assisten
cia que postada ao longo do
cáis; lotando pequenas embarca

ções que sulcavam céleres em

,.lw:::;õe5 diversas a baía Sul, e

apinhada no bordo dos navios

II

No estadia A dolfo Konder,
da Federação e na tarde de on

tem conforme estava sendo anun

ciado, realizou-se o aneiado em

bate entre o Combinado da F,
C, O. e o Atlético de S, Fran
cisco, que presentemente nos vi

sita,
O Combinado da F, C. O.

O,�,Sabão
LU.:.:o

"Virgem
de Weizel "

E
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