
, I

I
I

f

"

,

;'

meaçan
Brasil

o e I

o goL flôre�_:3 0_:0_;
Cunha organiza batalhõe_5_r__�?t_:r[_�_�
-tonôo "uoluntorios

o
.----------------------------------------------

a

Prefeitos que se insurgem contra a. arbi
trária órdem governarnental-O pt-atesto da po
vo - Vagões com material bélico - VasJca zona

gaúcha em sobresalto -O alarme causado r,�

Carazjnho, Soledade e "Não me toque".
PORTO ALEGRE, 19--0 "Jornal da Serra", que se

publica em Clf.lZin�o, neste Estado, inseriu em sua edição de ôn
tem a seguinte noticia:

«Esteve nesta vila alguns dias o sr. coronel Serafim de
Moura Assis, que aqui veiu organizar u:n corpo auxiliar da Bti-

pda�li��E��p�oqere�bruum"�o�md�al����������������������������-�fi����_��_�-����-�a��'��%�-�bélico e arreiamento.
A VOZ DO POVO Sem quaisquer Iigaçoes pC'fUÇd-:..,..Essa noticia alarmou, como não podia deixar de alarmar

nossa população, toda dedicada ao trabalho, tanto mais que o

aliciamento para ingressarem nas fileiras do corpo em organização
estava sendo feito a farça. Daí surgiram gerais protestos, inclusive
do govêrno municipal, que não concordou com essa orientação ado
tada para conseguir gente. Tendo viudo da capital do Estado, o

dr. Homero Guerra, a este, na qualidade �e chefe do P. R. L.,
deste municipio, os elementos representativos dêsse partido levaram
suas queixas, solicitando sua interve .ição junto 'ao Govêrno do E,ta-

I

do para que não [ôsse pern itida a reunião de gente aqui, como tam

bem para que, no caso de se organizar força nesta vila, esta obe
decesse ao comando de pessôas aqui radicadas.

Regressando á capital, o dr. Homero Guerra conseguiu
que o govêrno ordenasse ao coronel Serafim de Moura Assis para
seguir incontinenti para Soledade, onde deveria completar a organi
zação militar de que está encarregado.

Daqui foram levadas diversas pessôas a

clamações, que foram em parte atendidas.
Na passagem, domingo, por Não-me-toque, tarnbern os

provisorios
.

pretenderam reunir a fôrça ao que se opôs o sub-pre
feito dalí, sr. F elipe Walter.

A atitude serena e energica assumida pelo sr. Albino Hil
lebrand, prefeito deste município, negando-se a prestar apoio Iinan
ceiro e moral á organização de f-arças auxiliares, sob a direção c1e
pessôas estranhas ao município, foi geralmente aplaudida porque ela
foi determinada pela defesa do erario municipal e pela dignidade
da direção política local.

No que, não raro, temos divergido de s. s., sentimo-nos
perfeitamente a vontade para juntarmos nossos sincéros aplausos aos

que lhe foram tributados por toda população honesta deste muni
ClplO.

A Associação Comercial de Carazinho telegrafou ao dr.
Homero Guerra agradecendo sua intervenção junto ao Govêrno do
Estado para que este municipio ficasse em paz, o que foi conse

guido.»

ANO Florianópolis, Sexta-letra, 20 de Novembro de 1 �)J5
------------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------
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do Sli�.., Osvaldo "ranha ao

pisar o sófia pátrio

Sendo-lhe perguntado Se! selá
candidato á sucessão presidencial
da Republica. sorriu e perguntou
qúem tal afirmára. Sua politica
era somente externa, embora es

tivesse sempre vivamente interes
sado pelo engrandecimento do
Br::lsil.

Pf.RNAMBUCO, 19--Falando á imprensa, logo que
aqui chegou, o embaixador Osvaldo Aranha mostrou-se desinteres
sado, dizendo qu� não poderia firmar sua opinião, encontrando-se

l ausente do Brasi.
falça havendo re-

��

Entrou em vigôr o novo regulamento d« imposto ue

sêlo federal, cuja cobrança foi modifica L1 para (j sr

guinte.

ca.
---"

I Iii _ ,
Di3se que SeU maior desejo é que haja ordem no Brasil.('

Elelçoes pa ra preta ItO Acha que o país não se póde escravisar a vontade de um
.

[hOmem, devendo [o �os obedecerem e trabalharem em beneficio des-
, sa grande Patria, acrescentarldo:

_

na municipia de Rodeio .

«Só �or meio dêssa r00'peração patriótica e sjncera é que
o Br1\sl1 gosara os frutos explendidos como consequenciada adapta
ção na nossa mentalidads politica».

Letras de carnbio e Prorn.sscrtas (f�/;I )"""r.J1'

Proporclonal)
De mais de 20$000 até 300$000 1$20)
De mais �e 300$OuO até 600$000 ?'" )J.. /ffi' 1\.'\,
De mais de 600$000 até 1 :OOO��OOO 3$600
De mais de 1 :00$000 por conto ou fração 3$60J

Excusou-se de responder ás
perguntas que lhe foram feitas

e outras declaraçõessôb�e a atualidade politica do país íórma em pregada párae disse e�cerrando. a palestra: tias, cada via:
«A mmha aspiração é escra- I De mais de 20$000visar-me ao Brasil. deixando livre De mais de 100$000

o Brasil». De mais de 500$000Informou mais o ministro que De mais de 1 :000$000ficará na Baía, onde se encontra- (Continúa em vigor o sêlo de Educação erá com o presidente da Republí-

Rec.bos (Selo fixo)

equivalentes. qualquer que seja a

expressar o reccblmento de quan-

até
até
até

10n$OOO
500$000

1:000$000

$200
$500
$600
1$000

Saúde)

o g e I. F 1 Ô r e s

São isentos de imposto do sê lo do papel (art. 35, 11. 1):
Avisos de lançamentos de crédito em coutas correntes, de
quantias provenientes de empregados do creditado!'; os de
diferença de preço, depreciação, avaria, ou devolução de
mercadorias; os de externos de lançamentos; os de juros
decorrentes da propria conta; e os de recebimento das

O impressionante caso ��a;�;:;:
ás suas matrizes .ou vicc-versa

..
, I ,. Ja fOI miciado o servIço pc+ 1

de NoemaaBaldrin aereo para�� aéreo duas,vezes per sema?a, en-I Tuba raO tre T\,harao e esta capital.

Isenções

Dentro em breve será instalado, solenemente, o murncipio
de Rodeio, criado recentemente pelo G",vêrno do Estado, sendo,
após 50 dias, realizadas as eleições para prefeito e vereadores á
câmara daquela nova comunca.

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

ea Osvaldo
Um médico carioca declara
que rasgará seu oiplorlla se
os espiritas curarern a

moça corn Hpasses"

pelos facultativos.
Ontem o J;. Amaro de Azevedo. "<dico carioca que exa

minou a rapariga, declarou que o caso ser � s .lucicnado pela cieneia
positiva, acrescentando, ao saber do repto da dr. Sabno que o noroc
do espirito que se manifestou no medium Leopoldo: «i<asgarci meu

diploma de médico, se um espirita, �Ó com passes, curar a moça> •

Hoje, o professor alemão Krumm Heller irá a residencia da
enferma, para tazer diagnóstico.

A reportagem dos Diarias fissociados iniciou diligencias em
Santa Rita de Pasga Quatro, afim de apurar quem foi o padre An
tonio da Silva, que, segundo os espmtas, está atuando sobre NQeírlia
Boldrin.

O Centro .Espirita do Rio de Janl;'o realizará, hojem ua

importante sessão, devendo nela tomar parte varios mediums.

-------

calldidature
Aranha

RIO, 19 -- Um matutino pública um telegrama, que diz
,

procedente de Porto Alegre, nestes termos: O sr. Lindolío Color,
em carta endereçada a destacada figura das Oposições Coligsdas
acaba de dar formal desmentido a uma inlormação veiculada por

, um jornal carioca, sabre a possivel adesão do sr. FIares da Cu
nha á candidatura do sr. Osvaldo Aranha para a presidencia de

. Republica. Garante o sr, Lindolfo Color, que a atitude do govêr
nador do Rio Grande do Sul não sofreu modificação alguma, con

tinuapdo a ser a mesma que vem mantendo após o rompimento
ÇOJD a Frente Unica.

S. PAULO--19--Dia a dia o espirito público se impres
siona mais com o caso de Noemia Boldrin, que dorme ha seis anos.

Enquanto os médicos preferem classificar a moles tia como uua lesão
bulbar, o povo, na sua maioria, está propenso a acreditar numa ma

nifestação de origem metafisica .

Ha dias, o medium Leopoldo Santana, em transe, afirmou
solenemente que o caso da jovem não seria solucionado pela ciencia.
Reptava os médicos a intentarem todos os recursos disponiveis,com
prometendo-se a não mais baixar a terra se a moça fôsse curada

.�".
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(MARCA REGISTRADA)
recomenda ..�e tanto para roupa fina como para roupa comum
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o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaínvile

As notas oficiais de
e Berlim

ROMA, 19 - Foi publicada hoje, de noite, a seguinte
comunicação oficial:

«Em vista do governo do general Franco ter tomado pos
se da maior parte da Espanha, e como o desenvolvimento da si
tuação mostra cada vez mais claramente que nas partes restantes

da Espanha não se póde mais cogitar do exercicio de uma auto

ridade administrativa responsavel, o governo fascista decidiu reco·

nhecer o governo do general Franco e enviar um encarregado de
negocios para manter as relações diplomaticas. O encarregado de
negocios irá para a Espanha imediatamente. A atual representa
ção diplomática da Italia foi retirada».

BERLIM, 19 - Yoje ás 18 horas, o governo do Reich
comunicou oficialmente o seguinte aos jornais e aos representantes
estranjeiros:

"Como o governo do general Franco tomou posse da
maior parte do territorio espanhol, e como o decurso destas últi
mas semanas demonstra cada ve: mais claramente que não se pó
de mais cogitar, em outras partes da Espanha, da execução de
um poder governamental responsave], o governo do Reich decidiu
reconhecer o governo do general Fr�nco e delegar junto a êle um

encarregado de negócios, afim de manter as relações diplornaticas.
O novo encarregado de negócios alemães irá dentro em breve á
séde do governu do general Franco. O antigo encarregado de
nego cios alemães, que até agora representou o Re.icb em Alicante,
foi retirado. O encarregado de negocies do antigo governo es

panhol já deixou Berlim, por sua propria iniciativa, no principio
deste mês".

_ ECONHECERAM, OFICIAL.MENTE,\
..

O GOVERNO REVOL.UCIONARIO ESjWt
�AN &...JIOL. PARIS, 19-0 chefe do governo espanhól, sr. Largo R Iii

· - I Desrespeito á
..........--. Cabalero, numa entrevista concedida ao correspondente do diario, e I g I a o .. .

L'lntransigente, em Valencia, reiterou que está certo de ganhar a . Justiça eleito ...

guerra civil e acrescentou: IRoma -«Devo admitir que os atuais combates são muito duros Festividade religiosa ra
e muito violentos. E' minha impressão Que o general Franco está

jogando a sua última cartada energicamente. Mas, a admirável mo
rai da população e o valor dos milicianos lhes impedirão de pas-
sar> •

- «Podemos lutar agr)(a-ajuntou-de igual para igual,
em materia de armas e isso ti o suficiente. Repito que gimharemos
a guerra civil e salvaremos a hherdade da Espanha».

RIO, 19 - Diz o «Diario
da Noite» que a Câmara Muni
cipal de Niteroi desrespeitou á

justiça eleitoral, mantendo em seu

seio um vereador estranjeiro, cujo
diploma foi cassado pelo Triba
nal Regional.

Apezar da decisão haver si
do publicada no órgão compe
tente a Câmara não tau couheci
menta, por achar de seu dever
que o caso deve ser comunicado
em oficio.

No proximo domingo será

inaugurada, solenemente, em Res·
sacada, nas proximidades do
Centro de Avtação Naval, nesta

capital, uma igreja que terá como

padroeiro'Sêo Lucas.

C h·· I A Gazeta
ompan ia íta iana Desportiva

de operas e operetas �eda�:Ac�i::::;;:::.;
X Avaí F. C.

Divergencias entre os che
fes vermelhos

Os anarquistas ameaçam abandonar as

trincheiras
LISBOA. 19 - A «broadcasting> de Cadiz anunciou,

ôntem, que se efetuou uma reunião da Casa deI Pueblo, em Ma
drid, no decorrer da qual originou-se acalorada discussão entre

socialistas e anarquistas, tendo estes acusado aqueles de procura
r.irn defender seus interesses pessôais, e que os seus dirigentes, sob

pretexto de comissões no estranjeiro, ausentavam-se dél Espanha,
em companhia de suas familias, sem jamais aparecerem nas li
nhas de combate.

Por último, os anarquistas declararam que não necessita
v am auxilios de classe alguma e abandonaram a reunião, amea·

çando ordenar seus milicianos que deixem as trincheiras e procu
rem escapar, para o que dispõem, aliás, de muitos caminhões

que os pódem conduzir á região de Levante.

r�_]����������
� r,'

'ii' Nicolau C. Spyrides �
��

e �..
tas, que ora se en- Befinho apresenta �r.i Kiriaqui N. Spyrides �contra a c tu ando me I h oras � �
nos teatros do sul � participam aos parentes e �
do Brasil, e dentro O player avaiano, Betinho, � pessõas de suas relações �
em breve nos vt- r.� f'!-.fI t

.

r.�acidentado, domingo ultimo, quan· ll'L que sua 1 na nas acta i!!.
sitará. �

,

t
' r.�

do se dsputava ardoroso m: t:h Il] ajus ou núpcias com o �
Companhia tea- de futeból entre o Atlético de � sr. Apostolo Paschoal. �

tral, essencialmen- S F 'll'I r.l
. rancisco e o Combinado da I!?J Flopolis, 15- 11-1936 P

te lírica, pretende F C D b i 1
... , em ora

hosPitalií.ado'I�� �,
realizar em Floria- "Ih i ���oo���� ij

I' d apres nta senslvel� me oras. �� rw
-

,'ii1�.
nop,o IS gran êS es- O sr, engenheiro, João Ace c o � � Anastacia �5 �
petaculos, estrean- G ..

d
-. ii I!!l ft ��

d
'

f' di
ornes, propnetano a v.ompa- �� i e � �

o quinta- eira la h' L F C'
Ml��.M ����

25 T
'

A
II la uz e orça atannense, rw Apostolo i,no eatro

'1
d I B t' h ' f

"�� ��

d C Ih
a qua e IG o e unciouano, ij rll'I

e arva 0, com J
.

I I
d N

. Il]

h id
r.um gesto e ogiave reso veu não li OlVOS ri&1

a con eCI a opera \
.

di I desnor ti
�� �

3 ' L' preJu tear, aque e esportista, 1t;��OOOO�::�HIl
em atos« ucia di ��.,��rz:�.......................y_...",......�'_�

, nas tanas, "I� ��-=:.a.""''''''''�_''''"'''''''''''''�1!I
dIe .LdamSermloor> , I r.�;'�� Vva. CathlJrIi19 Paschoal �etra e a vatore

.. Apostolo �. .

r.�
Cammarano e mu-

, partlCl pa a �
sica de Florizttti. SENHORITA! Acompanhe � s:�s parentes e p_es· �
A c h a Moda � soas de suas relaçoes �.omoan Ia 'ii1 O t t d r.�

levará a CêD� ape-
�� con ra O e casa- �

nas 4 récitas de comprando suas Bo lsase Cintos na � menta de seu filho �
assinaturas "Lucia", C M d

. � Apostolo com a se- �
asa. ace on Ia

l�
nhori.nha Anastacia �

"Rigoletto" e "Tra- � S
��

viata", de Verdi e A Casa que mais barato vende II"
ifJyrzdes. �«Barbeiro de Se- 6 TRAJANO 6 : F polis., 15--11-936. �

vilha», de Rossini e serão as peças representadas entre nós. ���������oo.._�

Além de excelente elenco de artistas líricos a ·--Compa� Le hnhia Italiana de Operas e Operetas possue um corpo selecionado n a a
de baile e (ôro, com lindas cori$tas e eximia& balarinas.

A renomada Companhia Italiana de Operas e Operetas
obedece a direç�o artista do cavo Abele de Angeli. Dora Solima
deilominada «Lili Pons Argentina» é a personalidade artistica c�n

traI desse festejado conjunto. O preço de assinatura da� 4 récitas é

32$000.

Esteve hoje, em ALUGAM.SE quartos. Tra·
nossa redação, a- Realizou·se, na tarde de ôn-
companhado do sr. tem, no estadio Adolfo Konder, tar peio font) 1436.

Eponino Macuco, I da Federação Catarinense de
da Empreza Cines Desportos, renhido prelio amistoso

Corôados,o sr. José entre os quadros do C. T. Ma
Ftanzoni, represen- to-Grosso e do Avaí F. C.,
tante da conhecida desta cida de.
e aplaudida Com - A vitoria coube ao team 10-
panhia Italiana de cal pela contagem de 3x2.
Operas e Opere

PIANO vende-se,
por preço baratissimo, um

piano usado, á Rua Esteves
Junior, n. 120.

300 mortos e Boa feridos
PARIS, 19 - o correspondente da United Press, sr.

Yan Yindrich, telefonou de Madrid informando ter sido oficial
mente anunciado que, em consequencia do bombardeio de ôntem,
morreram 300 pessôas e se encontram 800 ferida;;.

PARIS, 19-5egundo «L'Intransigeant» assegura-se nos

circulos bem informados que a Generalidade da Catalunha fez um

a côrdo com a Federação Iberica Anarquista, resolvendo proclamar
a independencia da Catalunha, transformando a provincia em repu

blica soviética. A Generalidade procura, desta maneira, uma situaw
ão que facilite o reconhecimento pelos outros países, principalmen.
;e a França.

DORA SOLIMA
(A LILI PONS ARGERTINA

Grande organi-
Prin-.o de Rivera vai ser zação secreta

executado SÃO PAULO-19-Acaba de �ser descoberta, pela re·

PARIS, 19-0 fundador e lider do Partido fascista es· portagem dos Diarios fissociados, uma organização secreta, de ca·

panhól falange, José Antonio Primo de Rivera, filho do extinto racter internacional, que vinha agindo nesta capital, no R e em

ditador espanhól Primo de Rivera, foi sentenciado á morte pelo Campos. .

tribunal popular vermelho de Alicante. segurAdo noticias recebidas, '�A reportagem está terminando de coligir provas documentais
as quais acrescentam que Miguel de Rivera, outro filho foi senten� sobre a ação dos chefes, afim de dar publicidade ás provas e entre·

ciado a 30 an'JS de prisão pelo mesmo tribunal. gar o caso á policia. SI\NTA CATARINA
........................_ � _ �

11.000 sacerdotes assassi
nados na Espanha.

ROM!:.\, 1 �--A agencia oficiosa c'ltolica "La Correspon-
28" calcula que 11.000 sacerdotes foram massacrados até agora
na guerra da Espanha.

domicilio
���������I--'����AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si-

t�adas nest� Capital tendo resolvido para melhor eficen.
cla do serv!ço de fornecímellto de lenha a domicilio rt!u.
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
excele�t� 1enha em tóros, artigo da melhor qualidade a o
preço umco de

AS. 12$000 A CARRADA.
A distinta freguezia

presteza pelos telefones.

1341-
FLORIANOPOLIS

será atendlda com a maior

-1088

\.
-
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r;�I\lIatri2:: FL.O MANOPO�IS .�
ern: Blur'lienau - ..Joinville Seo Francisco Laguna - _ages �

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul �
Seoção de Secção de Secção de �.I-.FAZEND AS: ,�

Fazendas nacionaes e extrange'ras para terno. FERRAGENS: MACHINAS: ,,�
Morins e Algodões .

Machinas de nenerícíar madeira I�.',Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanicas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeiros �
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos, .�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f:1
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, 'v1.�)t(j!f$ �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos I ��
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para .ransmts'< .s- ;-:C I

.:

"
. \leolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD P -ças, ,,�ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar G, ODYER �.
'

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �� Ernpreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max •• �
� Fabrica de Pontas "Rite h/leria" ... , Fabrica de Gelo "Rita I\/Iaria" - Estaleiro 'Aré�taca" �� ��
.�N'AVAV'AVg�������@)l����������������?L5;;�AV�"V2.��G

.�..... • ••D••t@t��. Gazeta !ndica:

Atentae bernl � AdVOga�Os_-=":�a '" o
� � I A 'H1 I GottSrrlé ''''l

e ccac.1o avu 0>-
Ex.chefe da clinicá do ,ã

! te -I ra tal de Nürnberg, (F.,úcesso! I; tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor !
.. Erwin Kreuter)
W# tó. io de advogada á rua I! Et peclalllla em cirurgia

ViS':Olllh, �)i.. uuro Preto geral Ialta' cirurgia, ginaecologia , (do- .

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do 'sistema nervoso e

operações de plastica

•
O
•
..
G Rl!d Trajano, rr 1 sobrado

I I Telephone n' 1548 I
I I· Dr. Renato= I
� _Barbosa=:

,-,����••�u..:::::..: . ----:-.;;,;-.:.:..:,;;._.r"",.·>,��·�••d���. ADVOGADO

fJ •••e.... '. e.o•••@O�. Rua TrajaRo, 2 fI(sob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"i \ FO�:d!;2:'��t���:iO��-1
:= FUNrrq,ADA EM�-la7 ,lor.Aderb,:,1 R-.-I
G

.. .., - :; da Silva

: Seguros Terestes e Marítimos :I RuaCon/�:f�:.al0 (sob.
a Incontestavelmente a� PRIMEIRA do Brasil • I Fones 1631 e 1290

I CAPiTA L R AUZADO 9.000·()OG$t(l()() � 1------- -

RESERVAS .MAIS DE
RECEITA EM 1935

.

PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMJOAS:EM 19:15
SINISTROS PAGOS EM619�;5

� .,

• Escritórios em :Laguna e ItaJ·aí o
• •
iII, Sub-Agentes ern elumenau e Lages ti
� .
�O••O.��@,�--- ;=::O-----G•••e..e.D --------

•
I f

"".

Fíliaes

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

(I
Federal e possue a carta patente na 112

O ln. 70. - Phone: 1277.-

, Caix 1 Postal, 110. I
CONSULTORIO---Rua Tra- a "nova revista editada pela S,
ano N. 1 e das 10 ás 12 e A. A NOITE, do Rio de j:... _das 1 5 ás 16 112 horas.

j neiro.
-----------------

TELEF. 1.285 t 'VE.ND.EM SE_duas c3.sa,s noRESIDENCIA- Rua Este-l distrito -joão Pessõa-,

"
ves Junior N. 26

I
Estreito, com agua cea-

nada, chacarà, muitas arvo
TELEF. 1.13 J res frutiferas etc. Onibus 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 18 metros de frente ,

por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.

Os interessados deverão
entender-se com o proprieta
rio.

João Embato
Distrito «João Pessôa.»
• !! te: -."� �� .If":"""---;-;;:ft I �

..

�... fL..� .� �1o

Chevrolet
'0' t Vende-seI por preço deeseJ� .concer a o ocasião, um automovel rhe-
seu radiO? Procure o vrolet de 6 cíl!ndros

-

sr. Botlzon, á rua Padre perfeito estado
. em

.\1:gudinh? que será lJlena- r ratar nu Largu 13 ue
mente satI�o. Maio n. 21.

I Dr. Pedro do Moura Ferro I
I

Advogado

R�sic1ência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONF-1524

�----------------------,-----�------------

p"rtof" � �r)1':>f'+i8S dp
ut::nflUl dS e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade�
Medico do HOlpital

Or.,Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica Ide ertan
ças e adultos

Consultas diariamente das
4 heras em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

vi\ÍG lJt.
ANALISES'

DI�·. r\/Hguel
l:"3t:isbaid

CLINICA GERAL

Forrnídaveis lorlelol proprlol, tre. vez..
por lemana, todal aI segun
daI, 'ter981 e IIxtas-felras,

Médicos
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVE RA

Curso de eSF('ciaiílaçào em

Bactroriologia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de dia�nosticos

Vias Urinarias-Hemonoices
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com ho: a marcada
Consult.-R João Pinto, 1:1

1 elelone, 1595

Extração com global de cr'lt81.

IIIU. .. honestidade, pOil, OI ser
lel�3 .ãü pre.�nclado. pelo povo.

Dr. Carlos Corrêa

(Curso de e�Jlf'c;<1'i7' çâJ ,.l'T)

llloje�tIas de senhol tis)

t\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á �ai"�e _, Cl)nsultorio:
ANITl\_ Cc'SIB.\L:::'I, 49

111 ( !,�, ( 1; iI

espirituosas anedotas, historid;<S
comicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

._ .---------_.__ . ....._ - -- _.---��

vL "

18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970 t�

II
II
•
•

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado)' C�íxa Postal. 19 •
� r' F pnNF N 7 rR:� END, Tn_! (y 'lU_) hLLJ./.

,

i\liL .. ,tLL..J n. 1 J, \",Jlll

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

prietr
,

DELGARDO WEN
DHP N, no Largo 13 de
Mai( 7.

V
-

'e uma bem montada
ALI AIATARIA no distri
to de JOão Pessôa (Estreito).

Melhores informaçõe3 nesta re

dação.

Apentel, Sub-Agentes� e meguladoreo de- �varl�l�fem, hnf�" ��·[�t�I1D.
f!� �!-::I'; II "I'H l�n'rl!�f � ��9 pt!n �i�� �Ul !!:rriCf!'� ���r- \"W" :�''? �

Agentes em Florianlopol i-; :

Campos. Lobo & Cía.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
de 11928

Aprovado p�ID Gavêrno do Es

tada (,Ie Sania Catharinll por

decreto N. 2 d& II de Janei.·o

I

orgão official

trole da

para o con-

producção e ex-l 1 I

portação da Herva Matte

de Santa C tharina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OAZETA-Florianopolis 20-11-1936 5

DESEJA con
certar seu radio?
Procu c o l30NSON. á rua

Padre Miguelinho

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

RECEBE DEPC>SITOS
PABAHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'(. ala.
CIC. AVisoPrevi06·(. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

Dr. ARMINIO
TAVARES

I ESPECIALISTfi EM MO
LESTIAS DE OUVIDOS,
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 1 O ás 1 2 horas
e das I 6 ás 18 horas

Residencia: Hotel Gloria

I (antigo La Porta)

.,
U ... remediajCôrte de Harmonizam-

B d "Ca.segura can- Apelação se a Italia e a Sbos'e S�lda.
II
Ir. a Cal- Sumula ,d�s julgam!ntos da Inglaterra d d Fô rçavicie ultima sessao os

,

a
".

PARIS, 19 - As negocia- PublicaRecurso crime n.2.558. da co- ções italo-britanicas para o esta-
A perda. do cabelo é um Ie- marca de Biguassú, recorrente o belecimento de um acôrdo cava-. .

nomeno muito frequente entre ?5 dr. Juiz de Direito e recorrido Ma- lheiresco, anunciado pelo Duce, FOI fundada, ha dias. pel?s
homen� e compreende-se o desejo noel José de Faria. Relator o sr. estão sendo acompanhadas com ca.bos e svldad?s da Força p.u�de muitos calvo� de recuperarem des. Silvt'ira Nunes. grande interesse pelos círculos da blica desta. c.apItaI, urna agremie
a espessa. cabeleira de sua juven- Confirmada a sentença que jul- Grã-Bretanha Essas negociações ção �enehc,ente� q�d tct1'B a

t�d�. Udlhmsamente apareceu nu� gou prescrita a ação. estão provocando certa inquíeta- de�o.rnln1ç�o �e bSocle S 1d de'diario e arcelona o an�n�1O Recurso crime n.2.559, da co- ção nos circulos francêses, neliciente e, .a �s e o a os

de u� «Doutor em MecllclOa marca de Canoinhas, recorrente o da Forç� Pu?hca. .. .

Tropical», que dizia em troco dr JUI'Z d D' 't id A diretoria provisona ficou
, . e uel o e recorri o

. .
.

b
.

do �nvio de too pesetas, dar Venceslau Jutaensky. Relator o sr.
a sentença proferida pelo dr. juiz constltu�da da maneira a aixo:

receita segura contra a quéda do des, Gustavo Piza. de Direito da J a. Vara, conside- Presidente. 1 o. �abo <?lavo
cabelo. A chegada de cartas de Negado provimento ao recurso rando válido o áto do sr.Ínterven- Spdalg de Souza; vlce-presl�en
curiosos. e ao mesmo tempo de para confirmar a sentença que jul- tor que aposentou o apelado com te. 20, Ca�o José N. [unior;
pesetas foi consideravel A recei- gou extinta a

- I
.

t t d 1 :894$400. correspondente a 26 lo, secretano 20. Cabo Pedro
. . a çao pena 10 en a a

.

C 1 2ta r�zava: "Toma-se uma serpen- contra o recorrido. anos e 2 dias de serviço. �ranclsco a azans;. o. secre.ta-
te viva; abre-se' seu corpo da ca- Apelacão crime n. 5.523 da Os srs. desembargadores Car- no, 20. Cabo Arlm�o Fermmo

r
�eça.á cauda e enche:se ?e grãos comarca de S. Joaquim, apeiante neiro �ibeiro. Silveira Nunes,Gus. Cardozo; 10: tesoureiro 20. ��:oe tngo, Hav�ndo feito I!�O. seu a Justiça e apelado Valentim Ma- tavo �l�a, Alfredo Trompows�y b� Hemeneg,ldo" da Con ..et
cabelo crescerá como I) tngo no ciel dos Sentes. Relator o sr. des. e o JUIZ convocado, dr. Mario çao; 20. te�o�rei[o 20. Cabo

I campo". Não ha duvida que a Medeiros Filho. .

Rocha mantiveram a sentença na Armando Fermmo Cardozo; ora'
I receita era um bom remedio A Côrte mandou o réu a novo parte em que mandou que para a dor soldado Altamiro Augusto
contra a estupidez dos consulen- julgamento, por ser a decisão ab- aposenta�oria fôsse cont�do o pra' Cidade: _ '"

tes... solutoria contraria á prova dos zo de seis anos de serviço presta- Comissao de Sinâicancia.

I END -- E autos. do no exercito nacional, reforma-
. 20� C�bo Raul Yicentc Viei-

---- V I I'
� S(U Apelação crime n 5530 da ram na parte em que mandava ra, 1 . Cabo Pauhno Rafael. deno oca Caíacanga, Da· . .,

20'1 d h
.

d d
-.

')0 C b O IJ
.

dA'
-

N I) comarca de Rio do Sul apelante pagar . e onoranos e a - oouza; . a oscar uvencio
se a

d vlahçao avan,
a Justiça e apelado An;onio Ma vogado. Quanto aos adicionais, a Borges; 20. Cabo José Carlosuma gran e c acara, com

-

Cô
. .

d d M
.

pom d (tias Zimmermann Relator o sr
rte os negou, por maioria e e orais.

ar. uas casas uma . .

grande e outra pequena) e
des. Urbano Sa�es. votos.

engenho de farinha. Tratar á Anulado o Julgamento para
----�--------

rua Tiradentes n. 16. mandar o réu a novo.

Apelação crime n. 5.505. da

MoVE IS - ven- comarca de S. Joaquim, apelante
d�m-se, por motivo de a Justiça e apelado Bento Manoel
viagem, novos e rnoder- da Luz. Relator o sr. des.Urbano

nos; um dormitorio de casal Sales.
C uma rnobi'ia de sala de jan- Foi anulado o processo ab-lni-
taro tio.

Vêr á Rua Conselheiro Ma- Agravo n.872,da comarca de
Ira, 71-A. Joinville.agravante a Empreza Sul

Brasileir a de EIetl'icidade S. A.
agravado Artur Müller. Relator o Isr. des. Tavares Sobrinho.

Negado provimento ao agravo,
para confirmar a sentença agrava
da que bem apreciou á prova dos
autos.

Agravo n. 868. da comarca de

I Laguna, agravante d. Maria Pe
reira de Andrade e agravado Jo
vino Teixeira. Relator o sr. des.
Silveira Nunes.

Confirmada a sentença agrava
da que É juridica.

(Soe. Coop. Resp. Lida.) Apelação civel n. 1.807, da
comarca de Florianopolis, apelante
a Fazenda do Estado e apelado
José lrineu de Oliveira Cruz. Re
lator o sr. des. Medeiros Filho.

136:700$000 Os srs, desembargadores Me..

56:424$498 deiros Filho. relator. Tavare& So ..

brinho e Urbano Sales.reformavam

Ií;ilionario duas vezes!

í'
,.
,

Se os vidros dos seus oeu

los estão sujos e embaçados,
que faz o Snr.? Limpa-os.

Para effêctuar 'essa indis
pensavel limpeza dos rins.
nada se compara aos com

primidos de HELMITOL
da Casa "Bayer". que se

tomam facilmente. dissol
vidas em agua com assucar,

Tambem o seu apparelho . como verdadeira limonada.
renal. para' funccíonar con. .�

venientemente, precisa es-
.

tar limpo. As impurezas
.

que nelle se vão aCCUIDU

Iando prejudicam conside
ravelmente o seu Funccio-

Só estando limpos offe�e
cem as necessari'as condi.
ções de visibilidade.

namento e, em censequen
cia, surgem as dores, o mal
estar, e, no futuro; os acha
ques da vel�.
O

tlELMITOU

o reparte da Loteria Federal .

do Brasil, .para o

grande sorteio de Natal. veio destinado a ennquecer
Florianopolis !

. .. . . .

Fique V. S. rr.ílionarlo ! E mlho�ano duas vezes!
Os premios deste grande sorteío, estão assim

distribuidos:
l o. premio DOIS MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40. » DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70. » CINCOENTA CONTOS
e mais 4.355 premios díversos na valor de

DOIS MIL, �ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
todo, SEIS MIL E NOVEr-.;rA CONTOS EM PRE
!\110S !

Bilhete inteiro
Vigf'ssimo

350.$000
18l!;>000

Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar, e
teremos o maior prazer em mandar á sua residencia,
sem nenhum acrescimo, mesmo que nos peça só
mente um vigessimo.

••••••----------••••D----------.�••••
• •

! C r e d í toM u t u o P r e d i ai !
• •

II Salão
II

ProgrssAO
Rua Felipe Schmidt, 5
Telefone 757

- ---........___--_ ....... _ - -

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAf-ITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. coníõrto, honetis- I

dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

I
LOJAS

(�A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - C6rll firma,:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões. etc.

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
rosto e de mesa.

�onfecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros)
----0----

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral. (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

• " i Q O

I pressa -v S, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na CJ

• CREDITO .\IIUTUO PF�EDIAL· :
• •
••••••------...------•••-••

______________________
.- ...' .........''' .....J ..... � •• i' •

Escreva, hoje mesma,
A � PRC 4-RADIO CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANUNCIaS DE SUA CASA CQMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS OE SUA INDUSTRIA

1600 WATTS na anlena

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

Os que contratarem' anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os

preços da tabela.
.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P·R.C.4- Hadio Cultura Blumel1au - BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



altação
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gente ba, riga-ve

,. ,

c rv rc a
a

As comemorações de ontem, nesta
culta ao pavilhão nacional, decorreram

II Soldados! II II .0 Pavilhão Auri-Verde é um permanente convite á Ordem, para a in-
Aí tendes vossa bandeira, imagem de vossa Pátria cuja honra, integrlda, tangibilidade dos postulados básicos do Regime.

de e instituições jurastes defender com o sacrificio de vossas vidas! E' o marco sublime da nossa definitiva integração no espírito racial, o

Elas- Pátria e Bandeira, dispensam as palavras! excelso indice de nossa maioridade politica».
Querem átos I E nós esperamos que, não só durante a vossa vida de militar,

mas tambem mais tarde na vida civil, sabereis honra-las em todos os dias, em " (Da oração do jornalista Gustavo Neves) Itodas as horas, em quaisquer circunstancias, cumprindo vosso juramento, agin-
do

de";;o ::s:�:s: :0 dc:;::od�l::::' ;:::ã:�)m
do Bra,il.

J !DA--",����C���â�;��.�����'�!:,ZETA
Nassa Vida _A__ --�-LO-RC;>-A-N-O-::--O-LI-S-,s-e-x-�·--fe-ir-aO-,-2-0 -de-�0-v-e-n�-br-o-d-e-V-19-3-6_O _

capital, expressando
imponentíssimàs.

acrisoladao

II

II
Revestiram-�e de grande imponencia e exaltação cívica as

comemorações do Via da Bandeira, em' Florianopolis.
As homenagens levadas li efeito 'Ontem, ao pavilhão nacio

nal, são o atestado veemente do acrisolado culto que os catarinenses,
sem distinção de classes e crédos politicos, devotam á sua Patria.

Pela manhã, ás 9,30 horas, verificou-se, no Quartel do 14
B.C., no distrito de João Pessôa, formatura da tropa e o solene áto
do juramento á bandeira pelos novos reservistas.

A grande concentração escolar e militar defronte á estatua

de Fernando Machado marcada para ás II horas, em virtude do

inesperado máu tempo, teve realização, sómente, ás 13 horas.
Participaram dessa elevada solenidade patriótica, emprestran

do grande brilhantismo com o seu garbo e disciplina, uma compa
nhia da nossa Marinha de Guerra composta de marinheiros da "des

troyer'' Mato Gross-:l, ancorada no porto de Florianopolis, e alunos
da Escola de Aprendizes Marinheiros; o 14 B. C.. unidade federai
aquartelado no Estreito, e a Força Pública do Estado.

A tropa obedeceu o comando geral do brioso militar, sr.

rnajor Soares dos Santos.
Tocado o hino á bandeira foi este cantado pelos militares.
A seguir, ao som do Hino Nacional, o ceI. Otavio Felix

fCHeira e Silva, comandante da Guarnição Federal, içou o pavilhão
nacional. ,

Falou, nessa ocasião, o sr. cap, Olimpio Mourão Filho, do
14 B.C., que proferiu eloquente oração, cheia de exaltado civismo.

O ginasiano Danubio Melo declamou belíssima poesia.
Em seguida usou da palavra o destacado conterrâneo e

nosso coléga de imprensa sr. Guslavo Neves, orador oficial, merecen
do o seu vibrante e patriótico discurso aplausos gerais.

Os oradores discursaram ao microfone do Java Jornal insta
lado por gentileza do seu proprietario sr. Antonio Pascoal Apostolo.

O sr. dr. Nerêu Ramos, governador do Estado; Altamiro
Guimarães, presidente da Assembléia Legislativa e o prefeito da
Cidade major Olivio Janu8tio de Amorim, acompanhados de altas
autoridades federais e estaduais, assistiram a eloquente cerimonia á

bandeira.
Presenciaram tambem essa solenidade oficiais da Marinha,

Exercito e da Forca Pública, com seus respectivos comandos.
o- batalhão da nossa milicia era comandado pelo capitão

Romeu De1aíte.
Ato contínuo, as corporações militares tendo á frente a

excelente banda de musica do 14 B. C., e sob o comando do
sr. major Soares dos Santos desfilaram na Praça 15 de Novembro.

-Na Delegacia Fiscal desta cidade, assistida pelo sr. diretor
e [uncionatios foi tambem prestada expressiva homenagem á bandeira,
discursando, lindamente, o jovem Oscar Abraão, funcionario daque
la repartição.

AHIVERSARIOS

Avião extraor ..
dinario

da Panair do Brasil
Depois de amanhã, domin

go, um avião extraordinario
, [da poderosa Panair do Bra-Fel anos ontem) a senhorinha

b
.

.

si! fará a viajem de Rio á
Am resta do.s �antos, en7ar!ega- Buenos Aíres, escalando nes-
da da expedição deste dlano.

te porto, p1ra receber pas-
P. niversariou-se ontem a gentil sageiros e carga.

senhorinha Elvita, fiUla do sr, Ro- l'HE6Am UNS
dolfo Rosa, ccrnissario de Poli-

Conferencia
médica do dr.
Arminio Ta

vares

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
Greta Garbo, Frederic Man:h e

Freddie Bartholomew em Ana
Karenina.

Virgilio Garcia

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do estimado conterrâneo
sr. Virgilio Garcia, do comercio
desta praça. Atendendo ao convite que lhe

foi dirigido pelo sr. prof. Ari
Machado, o distinto especialista
dr. Arrninio Tavares realizará
amanhã, ás 14 horas, na Escola
Normal Secun�aria uma ilustrati
va palestra sôbre COIIsas médicas
higienicas e profilacticas.
O ilustre conferencista disserta

rá sôbre a importancra da oto

rhino-laryngologia na higiene esco

lar e da relação da sua especia
lidade com a odontologia, este-

OUTROS PARTEm matologia e a medicina em ge-
Ci'\ tU 'bei P

ral.
u_r. .I.,.l eira antes, Como se vê a conferencia não

Seguiu
. h�Je, para S. joaquim, interessará só as' alunas como

� sr. dr. RIbeiro �onte5, nomea-: tambem aos odontologistas e me-
HABILITAÇÃO I

do recentemente JUIZ daquela co- dicas que terão ocasião de
Estão se habilitando para ca+ : marca. ouvir interessantes novidades

sar: Osvaldo Goulart e d Ma h'
.

f I.

-

Dep. Agripa de Farias em
" Iglene e pro j axia especia-

ria de Lourdes Sartorato, sol- lizada, pois o dr. Arrninio Tava-
E d Viajou hoje, acompanhado de

teiros, naturais deste sta o e res explanará tambem sôbre as
id 'I R h d sua exma. esposa, o sr. dr. Agri-resr entes nesta caplta;- ic ar

d F d d ultimas aquisições no terreno da
R f hl d Ed S pa e arias, eputa o á Assem-ie.ensta e. ite peck, bléia do Estado. sua especialidade.
ambos solteiros e residentes nesta

capital;- Protasio Leal e d. Jan- forno [oão de Oliveira
dira Estelita Lopes, residentes
nesta capital.
EHLAl'E

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas-Oito garõtas num bar
co.

CINE-TEATRO ROYAL-
Novamente em Florianopolis, de
regresso de sua tournée ao sul do
Estado, a aplaudida Companhia
Nacional de Variedades e Come
dias, sob a direção do festejado
artista I\ibeiro Cancela,levará hoje,
á cêna no CINE-TEATRO
ROYAL, ás 8,15 horas, a finib
sima peça teatral-·Saudade.
A Companhia de Variedades

e Comedias Ribeiro Cancela que,
quando da sua estadia entre nós
colheu os mais entusiásticos aplau
sos dos florianopolitanos, antes de
retornar, em definitivo. á Capital
da Republica realiza, ainda, nesta
Capital, varios espetáculos, o que
merece aprovação dos amadores
do teatro.

Fez anos ontem o sr. Eurico
Soares de Oliveira, funcionaria
da Côrte de Apelação.

Ladislau Romanowski
cla.

Regressou a esta capital, o fes
tejada poeta Ladislau Romanows
ki, ativo representante comercial
estabelecido em Florianopolis.

Faz anos hoje, a menina Lau
rici, filhinha do sr. José Agosti
nho Vieira, comerciante em Ca-
poeiras,

CAFE' BOM SOo NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,30 horas--Sublime
obsessão, com Robert Taylor e

Irene Dunne.

Para a Laguna seguiu o sr.

, dr. João de Oliveira, nosso co

lega de imprensa e deputado á
Machado, Assembléia do EstadoA' rua Fernando

O Ginásio Catarinense festejou, condignamente, a passagem
da grande data nacional de ontem.

Com a presença dos srs. Inspetor Federal, diretor do esta

belecimento, corpo docente e discente, realizou-se, ál' 8,30 horas,
magnifica festa cívica.

Em Rodeio, realizou-se, civil
e religiosamente, no dia 14 do A família de Leocadio Livra
corrente, o eulace matrimonial o mento da Conceição manda cel�
sr. Joaquim Rigo, cirúrgião-dentis- brar amanhã, ás 7 horas, na igre
ta, com a senhorinha Elvira Ga- ja de N. S. do Parto, missa lu
doti, filha do sr. Leonardo Ga- nebre, para o que convida as

doti. pessôas de suas relações.

Agradecimento e
•

missarealizou-se ontem, o enlace ma-
mISSA

trimonial da gentil senhorinha
Nancí Maia de Oliveira, filha do: Será celebrada segunda-feira
sr. major Floduardo Pereira de próxima, ás 7 horas da IgúJa,
Oliveira. com o sr, Vítor Jensen, de N. S. do Parto. missa em

cinirgião-dentista em Rio do Sul. intenção á alma de Maria Terê
sa Xavier.

Os filhos e netos de Maria Terêsa Xavier,
vêm por meio deste agradecer a todas as pessôas

___••__.quc o confortaram por ocasião do falecimento de
sua idolatrada mãi e avó; agradecem igualmente
aos que enviaram flôres, corôas e pesames.

Outrosim, convidam aos demais parentes e

�essôas amigas para assistirem á missa que, em

,

Intenção á sua alma mandam celebrar na próxima
Za. feira, 23 do corrente ás 7 horas da manhã, na igreja de N. S.
do Parto, confessando-se sumamente agradecidos a todos aqueles que
comparecerem a este áto de nossa religião.
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