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do Brasil provocam

A �políci. prendeu aU1ten1l,
ÍJ naite, um tln�em���eiro e

mais clncc fitnuxJfiw��u@s fifi!
liados BO Partido

Caw&unítlJj��

-==

Sem quaisquer ügações politicas.

Ar�o

Proprletario e Diretor Responsavel .Jf��RO CALLADO

1I1 Ftoríanopo'ts, Sexta" feira) 14 de Agosto de 1936 I NUMEI<O 582

RIO-14-A policia politica, prossejuindo no com'iate aos

eXiremistas, ac .ba de real.znr in-portantes diligencias, nesta capital, Ire�ultand{) ?elas a prisão. de vários .membros proeminentes do secre- 0,. <D; a
,

do Chauíft UI}) _teve, ô�-I" ,

tariado nacional do Partido Comunista. I tts1\ Iestivas cOlilSml;Ptç�es'j\'
A 5 rV� ate u seu e neto a. U rn so tem po

. FOfa� dftidas 0',1te.m, ;i. �cilé', P?T é,utOlida?es d \ Orde�:1 I

rotas ,á rua
.

a an a I ��i- S. J .JSE' DO RIO PAR· nicipio, foi t-atro de u-n cri T<: I A esposa co colono Waldo-

Politica e SOcial. o enzenheiro civil Àntonio ce Macedo S .ares Gm- nno, n.a séde social da «UOlao Df\, � -- A Fa7 -nda Vrr vdou I 'd I d
. '1 ii L

ó
B f d

J _, -' revo tante, que esta sen o esc a- orn.ro Marta na tempos, ver.-

1narãe�, e os indi\'id.uos Antonio Soares Falcão, Murilo de Barros ene iciente os C�auffp.urs de I r a, de propriedade d,) sr. Ubi- recido em inquerito na D�lega- ficou que este dispe isava ô. l''-,:a

Sllntos. João Antonio 1\tlc:sde, Adolfo NuneE ou Manoel Peres, A- Santa c.:itar na» , reahzou.s� uma !dJ'Ma M zrer a , situ rda nêste mu- CI' d·e, policia Íocal, nl' 17
B I·

'" - su.i .I r, a menor de anos tr ,ta-

lencar Santos e Domingos raz. se.sáo so ene fiara p')s:;e da no-

va diretoria. As conrccídas e reputadas farinha'!
-

ri ento que a deixou apreensiva,

C d
sem contudo supor que o seu ma-

0:11 a pres�n:r" e represen- CRT JZEJRO SU P ES« I.
"

»,« R R L\» e «BOA VISTA» rido lôsse capaz d irnj ôr á mo-

CfT1 pc der de Domingos Braz. as autoridades rd cieis apre '';']'''5 c:l) gov
> ',- do 2stado,

enderarn grande quantidade de docurnentis -mpcrtantcs sobre a Ira- Secretari s de Ltado, .,Pref.=ito �ã') fabricadas c()m trigos superiores, importados da Aí- ça um áto de.honroso. Ha 15

B I 1 'd 1\1
..

1 C d 1 F" gcitina. I
dias, todavia, a jov m deu 'a luz

ma comunista no rasil, inc usive o relator-o completo o secretari '- "V umcipa , orn m o ua orça
u

r' tIA I
uma crianç r, que f(,i morta en-

�� ::�iopna&:s:doo:O����s �::���'�;o::'�:[: b�:'�:;)�r���jt:� �)�::l��O �:t,jr·a.:ca, e d:ãtg:Jt:grt;��:oBrB� �.,�/��. r.} ,::!(",,f'lI
.,

r ',h.O t·Z\·�.. �"'I '. li,. ,

teu ada na propria casa pelo co-

O ��!J f � � L li �, Zl··· fl'.l � .... � lona Waldumiro, o qual ar sim

centrados, á ma Padre Miguelinho n. 30 em Catumbí, onde a poli- - perario, e impreoça local e grau-
t::l � ..i,..' o

j t:l!�' II � ,�,..

'� u
I d 1

pro(urava esconder os �eU5 cri

cia realizou uma rigorosa bUSCJ, por ��brr que alí estava localilldo . e número (] associados e exrnes. �=��,..'mp, .....",,,,,,. __ , ._':'4 - ••-

um fóco comunista. . Ifamiliae, ;niciou-se a sl�"ão so- I
mes,

'h
Déminaos Braz foi prêso num resta.n ante do lPTgo de Ca- Íen-. O vibrante semanario blumenauense .li Cidad«,

.

A mui '2f, entret.an.to, revo}'
b E

""

d b f d"
.

d' I 'L) da r,a',"\'ra, ,.·.all·entan- intelíge Itemente dirigido pelo ardorosc J'orJlall'sta dr. tada. com o procedmlento (II)

tum í. m �eu po ef talI. em eram encontra os OrIgmals o Joma 'I
�Jram t' '" o

.

d I

CLASSE OPERAFIA, orgão do Partido Comu!,ista elo Brasil,. do a si;;mfisaçào da data, os srs. AquiL s Balsini, publicou, em destaque, a seguinte nota: n:an o, ,evou o c�so ao ccnhe

I A � J ,.1
cImento das autorldades, tendo

que serii'm leva20� ('ara uma tic('�r()fa. 1f('ni') ,! achLo, orador lficial 'Pr0ito de justiça que já tardava .

o <!elegado ido ao local e cons-

Domingos Braz, elemento extremamente nocIvo ,o l-'3ís, es-, Cd UfllàO, e (jS le{JfcsEntantes da I
Ch I d I I L· O

.

U· B f OtI"
. . . tatado a veracidade da Gueixa

_ ..lleve ha tempos no Uruguai, na Argentina e no i e, on � rea izou 19a pfra:ta e mão
. cnr� i- a entos) JornalIsta ClementIno de Bnto, verea-'

t d '. r �
�)

d d d I A h d B t O d P f 1\" d 'C'" M" I d >:;" I' d' I' porqlJar: \} o peg'leno ca ava ro!

importante propagan a o cré o verme ho. sua c ega a (10 rL- a � ptrana, o:r. �f' Cito l�'lJ" or a a_;tara umclpa e, l?n�nl)po IS, numa 1.S u tl- h d "d .

sll, de regresso, não data de Ir,uilc l(m[�o. llIclp,::1.1. e da Açao lotegrallsta m. as sessoes .daquela Casa, relenndo-se á passa ;:cm da
<..X IU'Ta ú e em segUi a examl-

B I I d f 1
� naco peio medico legista, q\:e

rasl ena. ...lata O a eCJmento do inolvidavel jornalista Marti.i1lO Cai-
A f· f 'd I I

verificou a violência de que o 1;;:_5-

pós, OI o ereCl a aos presen- ac O, pediu fosse cons;gnado cm ata um voto de..jl sauda- mo fôra vitima.
tes, lauta mêsa d� finos doces e de pelo transcurw da�uela data, pedido que obteve a Waldomiro Mórta foi reculh:-
bebidas, veri!icando-s'! então, a aprovação unan'me dI Camara. do á cadeia púbfica e està senJo
a entrega da taçfl ao quadro dos A propo�ito O nosso colega O Estado, de Floria-,

d d
proces�ado.

joga Oles a União dos Chauf- l1opoiis, faz um apêlo á citada Camara no fentído de ser

feurs, que venceu o troféo no io· dado á uma das ruas da Capital o nome daquele ilustre

go reabzado, ôntfm, no campo COl'itcrTaneo, nome que ev')ca LIma das mais lidimas ex-

da Federação. pressões do jon alismo catarinense.
I\,'s 20 hora tiveram inicio ás Martinho Callado foi o raradígma do jornalista,

danças, 'que se prolong1ram alé cLlja pena, sempre posta a serviço dos altos e sagrados
RuAO, 13-0s sele comt1ni�tas expulsos do Brasil, que alta madrugada. interesses de Srlnta Catarina, através á!"l colunas do O 'Dia. Comemorando "A G2.-

. d"'d
'.

d h d d Na sessão de êlntem da As- Folha do Comercio e t"ntos Otlt os ll'arl'os di" Florl'ano- zeta", no próximo do·

pro\'ocaram desagra avels IDCI entes, por ocasião a c egll. a o "" U - mingo,. a passag�m do

vapor Bage' ao Havre, e que haviam tido permissão para desem- sembléia, o d-:putado classista, polis. ;amais se deixou contamina!' da eiva má da cor� seu segundo aniversá-

barcar, afim de ferem encarrinhados aos seus respectivos paises- sr. Paulo Jarz. apw:cf'tou um re- rupção. I rio, dia em que circul"l-

a t)o!(Jnia e a Rl1mania--via Suissa, para evitarem a travessia da �ueíimento, soliCitando f0s�e b- fi Cidadt. dr Blllmenall que vê no gestn ria Ca- rá em gré\.nde edição.

Ali ()'\an-ha, provccadr.a� nov�s disturbiod, na t�ação de São Pé�ro I ;l�o._umBvotf' �e confal��çõet �arêlvluni��pal �je f��l,ié1nOpoliS, pe_la �aiav(a aut�riz�d� 'Idi
I �a:i�aa��n�'�J e��:t��ti: II

� � _.(
de V (Juvray, r.gre ln o os m�pet0res e po ICla que os acompan a-

fé) llldao S
tne

IcCltnte.
os

1

Ilau -

te
emen ,no e 11 v, a r��padrélçao � uma gra� e a -I vo. de ::;e editar ama,1hã'llvam, cOnFl'guindo fugir. ,

uer� e ant� atanna, rela pas- a para com quem sempre, em to as as Circunstancias} hOIl-

Varias brigadas policiais estão no seu encalço, percorrendo sagem do «Dia do Chauffuers». rou e dignificou a terra do s��u nascimento, junta o seu ��_. -�

toda a região, tendo conseguico capturar apenas dois dOf fugitivos, A bancada classista, incorpo- apêlo ao do ilustrado colega O' Estado, afim de que, sem

em Notre Dame de Vaudeuil. I fadil, ccmparen u á ses�ão dene, mais terdança, seja prestada á memoria de Martinho Cal�
realizada na féde daquela socie- lado o preito de justi�a que lhe é devido.»
dade.

i 'VI PO N-:-E-N-T--E'

Dia do Chauf
feur

DOCUMENTAçAO COMUNISTA

A DIRECÇÃO DAS DELIuENCIAS

As diligencias a que nos referimos acima foram determinadas

relo dele�ado especial da Segurança Politica e .social, capitão Mi

renda Corrêa, e dirigidas peswalmente pelo sr. ::erafim Braga, che
fe da secção 2a Sfturança Social.

DEPOIS DE AGREDIREM A POLICIA OS AGENTES
VERMELHOS PUZERAM-SE EM FUGA

OUTRA LEVA DE PRESOS POLITICOS

ti

Os vereador\3s
eleitos pelo
I ntegralisnloSANTOS, I3-A bordo do «ltaquicê», ç:artirá hoje pa

ra o Pio de Janeiro, ás 15 horas, uma nova leva d.;: prêsos politi-
cos escoltados por 1 3 praças da Força Publica. '

Todos ! ão acusados de atividade ex�remisté\.
COlnba\e denl0nstração de fé religiosa Pela estatística abaixo dos v(-

aos canga p

----------- readores integralistas eleitos em

C" e i ro s C; í n coent � c r iançase":') 7Y'\Ui' -
dlVcrsos Est idos. do B1rasil, verífi

garaI3e-ao pela pr'imeir"a vez
ca·se que a malOnaeeHoral ..-Ios

adéptos do sigma é em nosso Es"
tado.

A data de amanhã é de exprescÍva significação Inca a r< C
.

I
.

C t l'
janta atarma

greJa a () Ica. B
'

Comemora-se a Assunção de Nossa Seilh.x'<. I Mala G
.

! h d - d' , I HH'.S Jerc.lls

mpon::ntês ome.1agens e cmonstraçoi!s � te serã::>, em to- I r' •

, l'b d I I J I" I C'
I ,�eara

do o ITll1n o, ln uta as D·:: os aC1epto5 IJd re :glã:J Ci·:'! rIsto, aSSiil?- f:- 'd O'

I d· d"
.

d
...:..stadD J 1\10

an o, !'.sslm, com marca a HnponenCla esse magno acontecimento Li S- P I
Crisfand.:lde,

ao au o

C Es,)irito Santo
O Colegio Sagrado orar'io de Jesus, desta C�P. it3,l, sob D ':t

i ilfana
o signo daquela venerada e poderos:l sa'lta, realizará amai1�lã, uma Pernambu:.:o
extraordinaria demonstraçdo de espirito re!igioso� ',) _

Ob d dAI
' , d 1 d D'

.... arroüs
e e.:en o o extremo ze o das aonega as l.rmãs a 1\11- I

r:' "C d do Sul
P 'd

.

50' 1 d d I d d'
f'. Io ran e

na rovl encm, crlanças a ulas o ,no e ar e ucao ano, comu- p ,

I
..

I' I b d
ara

gar-se-ào pe a pnm1;tra vez, e;n 50 en� missa ce e ra a DO mdg .:5- I
toso templo daquele colegio. �

78
71
49
41
39
3!
jl
'27
17
19
5
3
-

401

CJ)....R"TAZES
DO DIA

RECIFE, 13 - A policia
'; Alagôas pross(�gue em vi
'.'a campanha contra o ba::
ditismo. Nesse sentido, as

autoridades vêm se empre
gando a fundo, tendo detido,
ha dias, os famosos bandi
dos «Penedo« «Gavião» e

«Barra de Aço», elementos

perigosos do grupo de «Por

tuguês» , lo�ar - tenente de

«L�mpeãofl.
O� cangaceírGs foram re�

mêridos para a Cadeiél. de
Maceió.

Escola Pro
CINES COROADOS fissiGna� F'�'"
CINE REX, ás 7,30 Loras

Cupido e a secretoria.

L

o Govêrno do Estado desig
CINE ROYAL, ás 7,30 fi li- nau Silvia Gouvêa para exercer,

Babá e 0540 ludrõfs. interina�ente, o cargo de profes
sora de chapéus da Escola Pro·

ás 7,30 fissiona! Femini;'la desta ca� ital e

dispensJu, a pedido, Jarina de
Castro G'istão do cargo de pro

UNE ODE0N, ás 7, 30
I
fessora da cadeira de flôres da

horas, Vma n.:Jite no Cj{dz e Gn-' Escola Profi,sional Feminina desta
trev;sta secreta; j Capital.

CINE IMPEttlAL,
horas, Esprá /3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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repr�esalía, os nacionalistas passarão pel6s
"n-nas todos os oficiais governistas

BARCELONA, 13-0s dois generais Goded e Burial, [as bandeira. comunistas.
q"ê ccmandaiiarn as tropas nacionalistas, caso a insurreição d: I E' altamente perigoso, diz uma d-stas carias pastorais,
B .rcelona, fosse corôada de êxito, e que foram feitos prisioneiros tuar com urn inimigo tão tenaz e poderoso co ':10 ') comunismo.
e condenados á morte, por um conselho de guerra, foram fuzila
clt S ;lOje ás 6,20 horas da manha, no passo da fortaleza de Mont
jmch.

HENDAYA, 1j- A «Fr\�nte Popular», diario marxis
ta d� San Sebastian, de hoje, traz: interessantes detalhea a repei-

LISBOA, 13 --Segundo o Radio Clube "desta canita], o to da entrega de armas pela França aos marxistas expanhóis,
('� a-;c:! r'�"ér11 dos insurrétos ir:forn ou ao governo de Madrid que Aquele jornal confirma a entrega de aviões francêses, dos

!"C:.y, (''j oliciais gov(,rrli·,�as ql'e se acham prêsos pelos rebeldes' quais certos orgãos da Imprensa hancêsa falaram e informam a05

f , " Jl'ziJ, dos se não for rescindida a ordem pala a execução seus leitores, com satisfação. que: a resolução da França de não

dos generais Goded e Buria', anunciada para h _;je. fornecer armas pára a Espanha é apenas uma questão de fórma
e que além disso, o govêrno francês não teria nenhuma dificuHa.
de a fornecer as armas necessarias ao govêmo da Espanha.

A Frente I )opular francêsa reclama que sejam enviados
aviões e armas para os seus camaradas espanhóis. «:.Jão existe mais
lronteires entre a França e a E"panha, pois a unica fronteira que

LISBOA, 13-1nfcr;na-�e que as tropas do coronel Be- existe é a determinada pelo fascismo».
r:it::. ccuparar'J Guadabj:-Ha. a 55 gllilometros distónte de Mad.id.
D.�z' nove ,i'I.L>êS da base aérea de Burgos, bombardearam Somo
SI 'D, Ílflinc;;'1c!o ás trepas governistas pesadas perdas. A coluna
d) . ,c'1e�al Ponte ocupou San Rafael � EI Espinar. Os comunis LONDRES, - 13 O correspondente da «Exchange Te·
tas Incendiaram esta última vila, antes de abandona-la. legrapf Cornpany» em Lisbôa informa que a Union Radio, de

Na região de Saragos·a, os insurrétos repeliram um ataque I Sevilha, anunciou, às 22,30 horas de ôntern, que 250 n.iliciano-
dos .cmunisras, qUe deixaram sobre o terreno 100 ,.mortos e 300 espanhóis, p-rrencentes ao govêrno de Madrid, rnorrrcram duran-
i .H J". I a violenta batalha travada entre Madrid e Badajoz.

Dvis aviões das [orças aéreas do governo de Mad,id che
g.ri a a S_;nlh., colocando-se ao Íado do g'�neral Franco.

Aviões alemães confiscados I·BE.r�LI\{ 13 - O «Deutsches Nacrichten Bureau», no-

:j j e n te],·;graml, qU(! o gonrno espanhól confiscou os aviões
di -Juhhansa que faz .rn o serviço entre Madrid e Alicante.

BU)GOS, 13-- Importante combate teve lugar em Bel
c\it '. [J 1. frente de Aragão, a cincoe ita quilometros mais ou menos

ao ,d de Saragoça.
0" nacionalistas foram prevenidos de que uma forte coluna

c,lt.:l armada de fuzis modernos e de metralhadoras avançavam em

d r-
..
��l) de BclcbitfJ.

Urna coluna rebelde composta de soldados do exercito re

g.JI.ar e .de voluntaros, apoiada por uma formação. de ;artilharia di

rJlll'-se imediatamente ao encontro da coluna legalista i"', por uma

manobra habil, conseguiu cercala.
CruEnto combate teve lugar então, terminando com

vanta-jgem p",ra os nacionalistas qu-, ap sar d::, o, sofreram pesadas per·' ,
. .

adJS que Sê el�vam a d�zento� m'�r�os. . , .

A �RTE, nas s�as m�ltIpla� Departa a
A COlUna Lga:I,ta fOI obngada a se retl[ar. Apos a vIto- moda.hdades e maOlfestaçoes, e

h f d f
.

fi , os n .ci.onilI.stas con'eguiram avançar d�z quilometros. aprecIado, ao �abor de tod'l ii O C e. e ,o ascl�mo

BARCELONA, 13--Achando-se itnpossibilitado de pro- classe de leitores, em t me�lcan�. I .' Ite;';03 c·')[t'3 (''i excessos dosextre�i�tas, o governo da Catalurr.- ClDADEUOVATlCANO, Associando
ba ro:widcu numerosos politicos a deixarem a cidade. Vamos Lêr! 12 - O govêrno deportou, .hoje, O eravê rnado r

por v.a aerea, o general Nicolas c, ,.

Rodrigues, chefe �a organisação gaucho a

fascista denominada «Camisas dou- ave n tu ras
rada\••

O l5eneral era deportado entre

gà1a-oe. ôntem, a policia local,
depois que a mesma efetuou rigo
rosa batida na séde da citada
organização, onde foram detidos
40 membros fascistas.

Serão fuzí lados em represalia

Conculatadas as praças de San Rafael e
EI Espinar pelos ínsurretos

DOIS AVIÕES DE MADRID ADERIRAM

, '.

I
,

::00 mortos

1·;
,

I i.

.'

pa- NO EXTRANJEIRO

A Ffrança está fornecendo armas

,.,):
\

G Alguns dos jornais italianos mais avançados acu-

sam abertamente, abandonando toda a reserva, e apezar
da sevéra censura do governo, a Grã-Bretanha de «fomen
tar a vitoria dos esquerdistas espanhóis, por entender que,
em caso de um triunfo dos revolucionarias, isso podena
ser fator de uma expansão do fascismo no Mediterranco,

O Os jornais franceses são unanirnes em declarar
que a nomeação de von Ribbentrop, para embaixador ale
mão em Londres, não constitue nenhuma surpresa.

Segundo Le JOUl, ::> chanceler Hitler provou que prc
cisa destinar um dos seus melhores diplomatas para a In
glaterra.

Considerando que vali Ribberitrop conta com varios

a.nígos pessoais na sociedade inglêsa, será recebido de
braços abertos pelas 1 adas londrinas.

• Os jornais de Roma anunciaram que o governo
italiano retirou as reservas formuladas na resposta verbal
feita pelo ministro Ciano ao embaixador da França, a pro
posito do projéto de não intervenção nos negocias da Es
panha.

Esta noticia é destituida de todo fundamento.
A ltalia não sórnente mantem suas reservas, mas as

confirma com a maior energia.
G No Palacio de Belém, em Lisbôa, sob a presidencia

do general Carmona, reuniu-se hoje o Conselho de Minis
tros, o qual se ocupou, principalmente, dos problemas ri>

lativos ao atual morr.ento internacional, assim como da
situação de Portugal em face da guerra civil que ensan

guenta o territorio espanhól.
• O chanceler chileno Cruchaga Tocornal respondeu

a circular da chancelaria argentina solicitando a confirrm
ção da data de l: de dezembro vindouro para a realização
da primeira sessão da Conferencia da Paz Pã-americana.

Violenta batal ha

RIO, 12 - A viuva de Herm�s Cossio propoz, na pri
meiro vara civil, de Niteroi, uma ação de indenização, do va

lor de trezentos contos de réis, contra a Cantareira, pela, morte de
seu marido, qU'lndo viajava num bon1e daquela empreza.

A c.ompanhia foi intimada a assistir o processo.

Casa de Diversões
Fam i I lares'

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES" SUPERIOR AO::; DAS GRANDES

CAPITAIS
VIUVA DE HERMES

005510
A

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao viapora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, horietis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

·IAcionou a Cantareira peia
I morte de seu marido

INos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Nove!'J'bro
Antonio Paschoal

n�:s a �Qva r�vista, com 84 ",paginas
editada pela S. A. Ab NOI
TE, do Rio de Janeiro. Publi
ca-�e as quintas-feiras: Preço

p ,b·"RJS, 13-0s bispos espanhói5 de Pamplona e Vitoria 700 réi�.
ir.tedit'Uà!1', fIn filrtas pastorais todos os catolícos de lutarem sob

Os catolicos não podem alistar-se
colunas de Madrid

RIO, 13 -A nlGazeta de
Noticias" critica a atitude do sr.

Otêlo Rosa, secretario da Edu·
cação do Rio Grande do Sul, Cheg:uam. ôntem, de Sb
que presidiu á instalação da AI· Francisco, e foram apresentados
berto Torres, em Porto Alegre, á Secretaria Sego P .íblica, os sen

A «GAZETA» qualifica e�sa tenciados Paulo Gorm e Ed;nundc.)
sociedade de lilial da Komintern, Horbarth, ambos pronunciados
por isso que estranha que um se· pelo juiz de direito daquela coroa:

cretario de gCJvêrno forte anti- ca.

comunista, como é o do ill1st"e Hoje, pela manhã, foram os

general flóres da Cu[),ha, "tenha mesmos sentenciado� enviados para
associado o hOllfado e insuspeito a Penitenciaria da Pedra. Gran.
governador gaucho á aventuras de de, onde irão cumprir a· pen 1

pseudo patriotasn. que lhes foi Ímp0sta.
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DOZE DE AGOSTO

De cr J2m do sr. Pres;denle, conv:do os srs. soeios e exmas.

fi! 11 ';'iS ['alel. assiüirem ao baile: que, em comerr.oração á passé'tgem
do 64' an�ver;:ario da fundação deste clube, r�alizar-3e-á em

a n')it� d� sabado próximo, dia 15 do conente mês.
Secretaáa do ,Clube 12 deAgosto, em Flcrianopolis, 12

do: agustode 1936.
Narbal Viegas

1· Secretario

o Sabão
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Dr. Miguel
Boabaid

Quiromante
inglês

RIO. 12-. Encontra·se nesta

capital o famoso quiromante inglês
professor Maximus, que assom

brou os centros espiritas do Ve
lho Continente. com sual' preVI'
sões sinistras.

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint:;J, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante
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(MARCA REGSITRADA)
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
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A CAZETA Florianopolis 14-8-1936 5

Damos a seguir a relação de Com o fechamento, ínespe-
teploma5 registrados na Direfcria rado, do Curso Milton de
r'e Higiene do Estado. Madureza, desta Capital, ti- I jeita a ataques em maior propor-

Diplomas de larmaceuticos que veram os jovens, seus alu- ção que o adulto, por ocasião
H! acham rl'gistrados nesta Direto- nos, baldados os esforços e

I O quarto do filhinho é geral- das doenças acompanhadas de fe
ria, de 1· de janeiro até esta data: sacrificios no sentido de con· mente o mesmo dos pais. A mãe bre alta, disturbios digestivos,
I uí� BOItoluzzi, Torquato da seguirem a conclusão de um brasileira é excessivamente cari- meningite, verminoses, etc.

I\ lota. Lima, Tadeu Danieelewicz curso de humanidades. nhosa pua consentir que o filhi

lUf1ior, Emitio Odebrecht, Ciria- Fundado pelo prof. Milton nho passe as noites longe e en

�,) João dos Santos, Pe.íro Ivo Sulívan, aqui chegado, ha tregue a mãos estranhas.

Vsz, Rodolfo Veigt. tempos, para ministrar aulas Será tambem o quarto sempre Toda criança aos 3 mêses de
l{e!ação dos dentistas, cujos de inglês, o Curso Milton de ?em arejado e. expost.o ao. sol pe-,

lc!ade deve ser vacinada contra

diploma.s se acham registrados nes- Madureza teve, desde Ioga, la manhã. As Janelas jamais deve- a variola.
la Diretoria, de 1· de janeiro os aplausos da nossa popu- rão ser fech�das herméticamente E' incrivel que ainda haja pf!S-
alé esta data: Cusrací Amaurí lação. durante a noite ou entreabertas, soas que tenham opinião contra- Não tendo sido apurado o [áto de embarace a [iscali-
dos Santos. 'J ão logo, moços que, em- ou, �uando isso 1l�0 for possivel, ria á vacinação o que se opo- Zação mantida a decissão de oficio que julgou' o auto

Relação dos diplomas de rné- pregados no comércio, tendo providas de venesranas, nham a que sem fiihos sejam improcedente.
dicos que se acham registrados nes- O tempo durante o dia ocu- E' mau costume a criança dor vacinados, Recorre EX-OFIcIO o delegado fiscal em Santa Cata-

l1' Diretoria, de 1· de janeiro até pado em seus afazeres, in- mir com a luz acesa, A obscuri- A vacina será fei ta nos me- rina, de sua decisão julgando improcedente ° auto lavrado contra

estA data: I ierculllno Cabral de gressaram naquele curso, na dade é necessária, ninas na face externa do braço e
HermínIo Texeira e Bosalino Damiani, em que também fOI capi-

Souza, Herculano Coelho de Sou- esperança dê' prosseguirem O sono com luz acesa não nas meninas na face externa da tulada entre. outras a infração de embaraço a fiscalização. Pelo

la, Ubiraj"ra França Diniz. Vla- nos seus estudos. garante o repouso necessario, pre- coxa. Não é conveniente vacinar é..gente do Fisco foram apreendidos na estação da Estrada de Fer-

dy-Iawa WoI0w�k ...
, Kurt Peter As razões que levam o sr. dispõe aos nervosismos e aos ca- meninas no braço, para mais tar-

ro O Tereza Cristina, na cidade de Laguna, dois barris de vi-

�'!l\lIer, Íolanda Marevalhas Go- Milton Suli van, diretor do prichos. de não se queixarem dos pais, nho natural de uva, desacompanhados dos sêlos respectivos.
rr-es, Armando Odebrecht, Poli- referido curso, a encerrar as ao verificar que não podem usar

De processos bem corno das peças que o instruem, notadamente a

c"ro Ernani de S. Ti3go, Uran- aulas naquela .casa de ensi- ATAQUES I vestidos de mangas curtas em ra- diligencie realizaria pelo administrador da mesa de Rendas de La-

doio Fonseca, Paulo André de no secundário, não justifi- zelo das sicatrizes. guna, de que dá conta a informação de [ls, 41 verifica-se que os

Cvrvalho, Célio Belisario Ramos, I cam, de forma alguma, tão Um dos fenomenos que mais
barris apreendidos, estavam em Laguna, em transito para Itajaí e

Caetano Vieira da Costa Junior, injusta atitude, quando este assustam as mães é o ataque CRUPE E FALSO CRUPE assim, ao vendedor, remeter os efeitos fiscais, para o comprador
n lando Meloni. Oreste� Proco- educandário assumiu o com- convulsivo, as convulsões,

.. durante por isso que a mercadoria transitiva por estrada de ferro. Julgada
piak.Lauro Meloni, João Herminio promisso de mante-lo até que as quais a criança, perdendo o O crupe é um rios maiores es- suspeita para o caso, cabia ao representando do Fisco observar as

Machado. os que o frequentavam tives- conhecimento, contrái fortementf' pantalhos para as mãis, que não prescrições contidas no art. 120 do decreto 17.464, Je 6 de 011-

sem-n? concluído. os músculos, endurece f) corpo, ignoram a gravidade dêsse mal e
ubro de 1926 e não reter os volumes, prejudicando o bom exito

ASS1J1, po:s, O er'.cerra. cerra a boca espasmodicamente, os perigos d� não reconhecê-lo f'
da diligenc.a que se podia realizar 00 pC'n:o do destino. A conta

m��to das aulas do Curs.o I agita
a cabeça de um lado para atacá-lo a tempo. Daí o justo te-

de embaraço a fiscalizaçãa não constitue o fáto do agente da f:S�

Milton de Madureza, constí- outro, etc. mar que assalta cs pais perante trad� de Ferroter entre�ue 05 ?arris ii revelia do agente fiscal,
tue surpresa para I)S que lhe I O ataque convulsivo é muito qualquer anormalidade para o lado »or ISSO que 0. fizera apos ter Visto os. sêlos que lhe foram apre

reconheceram a utilidade e I frequente na criança que sofre da gar�anta.
sentados, explicando o seu procedimento. cem. apropria li.timaç.o

aplaudiram a iniciativa do I d� espamofilia, estado peculiar O falso crupe ou laringite, I�vrada no, memor�ndum por aquele_f�ncJOnpflo, de que os barris

Praça 15 de Novembro seu diretor, qu.u.do da sua I' de organismo. eslribulosa-:« uma afecção que
flcavam retidos ate que fossem exib.dos os sê los correspondentes,

Antonio Paschoal hndação. .

Mesmo a criança normal é su-1
mais de perto imita o crupe, em-

ko posto e,
.

_ 1 ••• • •

1f��G.G.�.---------�f�- ������� bora não tendo a gravidade dê�te,. COllOlderando que a JeClSao oe ofiCIO fOI prefenda de lD�

!S!�
1'Q)S'���U�

I t
A d d

.

d
� G O falso crupe aparece sempre

CIro acor. o �om as peças. o processo, não se t:âractensan 5 o en.�

�'�

M � � til i! á noite e repcntinamente;a criança bargo a fIscalIzação, prescnto no auto:

= U L � � mo: I ;�:�:�: �����I:a:"jfca:�'r.�:: (;�jcf3t�::!:d"d: d.::t��:_d�,g:;g;��:im:::::e�: �:cu��nt��:
� a pouco elevada ou nenhuma. � \.. , p�. a manter a decI,sao �ec?rrIJa. .

f.l • O crupe Vt r ladeiro começa aos Se?undo Conselho dos Contn�umtes, em 19 de nUlo de 1936.

�@ � poucos, e n�le a difpnélêi(falta de --.�ano Lesler Vldal C. :!3alil0. Pr{s:d'<!onte.-João aa Cruz

ij � ar) vai aumentando progressiva- Ribeiro, R.ebtor.O bom Mutualismo, em que ássentam no mundo moderno as � V <1V: h d 1\T

f.� � mente; o chôro e a tosse tornam-�t Isto-c/Q(.ac.a n J.'Ielo, ref'resent.mte da Fazc�da Pú-
n:aiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu- � bl'

�.'� roucos.
Ica.

milhação, O que a luta em sociedélde lhe recusa, - êsse é a � ACORDA-O 2771 R O
b

� Em casos de falso, crupe, ap!i- n.
-

ecur§g n' 3. 95 - Impo3�o
ase e a razão do brande exito e popularidade da «CREDITO�· d C R D I Fi

� 1 TUO r"l ED A
ca-�e imediatamente sôbre a gar-

e onsumo- ecorrente, e egacit.l Iscai em Santa Catarina (EX�
1"/ U -R I L». Tenha V. S, por conseguinte, em me- OFICIO) R '1\ d Rganta uma �ompressa bem quente,

- "\ecorrido, t"'.ma ueu oS5i.
moda e diga aito por tnda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDiTO MU- repetidas vezes. Dá-se um Lanho

TUO I-JR DI 1
. bem quente. Aplicam-se sinapis- Sonegaoão não cQraterist!Jda, deanle do que dis/,Jõe o art,. 204,

, E _AL, rea iza o bom Mutualismo! ,A C FiE- mos nas pernas. t:aragrafo unico, do decreto n. 17,404 de 6 de Outvbro de /936.
O •TOMU'ir' UlO � Fl,EO IA L. I Na estação da elltrada de ferro em Joinville, apresentou' Ee

protege as classes pcbres! SAPINHO Adolfo Grunsch Junior, para retirar espoletas e armas de fogo q�p.
lhe haviam sido vendidas por Amadeu Rossi, com fabrica em Ca
xias. Havendo duvidas q'Jando á selagem, o fiscal abriu a caixa,
verificando então, nes t'rmos de «entre as espoletas e Tespccti
VilS caixas estavam ocultas 12 armas de fogo, denominadas arm3.�

de ouvido Taquary, sem IOtulo e sem fêlos». A nota de venda
não declara a selagem.

A Delegacia fiscal julgou provadas as infrações dos arts.

72,81 e 11 I, § lo, letra a, do regulamento Joimpo�to dt: L(,n

sumo - mas não aEsim a do art. 204, paragrafo ur.ico, Jetrl\ a,
tambem capitulada no auto.

Daí, o recurso EX-OFICIO.
O autuado pagou a multa e não reconeu.

Assim exposto o caso, acordam os membros do 2') COI."
selho de Contribuintes, por unal!imidade de votos, negar provimei.
to ao recurso EX-OFICIO.

20 Conselho de Contribuintes, em 19 de Mdio de 1936-�a
rio Fosler Vldal C. Bastos, Presidente-- Tifo ReZende Relator.

Visto - r7((achado !'velo, Representante dI Fazenda Pu
blica.

'COL.UNA [
ME'OICA

Diretoria de Fechou ..se

Higiene o Curso de
MadurE.�za

.CATARINA
O QUARTO

decmdidos pe�o Conselho
Federal de ContriÍluintas

VACINAS CONTINUAÇÃO

ACORDÃO - Recurso no 8.056-imp03to�de consumo

-Recorrente, Delegacia FicaI em Santa CatarÍna (EX-OflCiU)
-Recoírid03, He�minio Texeira e Rosalino Darninal.

I

J
Bebidas Nacionais e Extran

geras só NO

OAFE' ..JAVA

Feito o diagnóstico de pielite,
institue-se logo o regime alimentar
ap,opiado, com predominância de
frutas, doces, leite. Por prescrição
mériica empregar-se-á uma vacina

(COLlVACIN) ou bacteriófago
(COLIFAGINA).

Sapinho é a denominação vul·
gar de uma infecção na garganta
• e na cavidade bur.al, - esiomatlte

p(�is, deven1 cooperar

bem de todos

Todos, pa�a o

cremosa.

O aparecimento do sapinho é
I sinl I de criança mal alimentada.

Cuidado com o contpgio ás
crJança� sãs.

Não deixar ao· alcance destas a

chupeta ou bico da mamadeira do
dOtllt;nho. Não dar a oulra cri
ança o seio sugado per esta.

Ct.ra-se facilmente o sapinho
fazendo embrocações na cavidade
bucal com um pincel apropriado
ou com o dedo materno envolvido
em um pouco de gase embebido
em uma solução de bórax ou de
bicarbonato, ele preferência feita
em [lie�rina.

Faça a sua inscí�ção hoje

1.$000 apenas para cada. sorteio

mesmo

í :; V. S. não deve vRlc,:lar�urn s6 instante! I

�� RUA
•

�� VISCOf\�OE DE �
� G
�

OURO PRETO N. 13 a
G a
D o
� G

i Habilite�!e! �nscrava·se! :
o �
� e
uooe....-----�*---····-·,·--·---......�

anos, e preferencialmente nas me·

ninas.

Caracteriza-õe pela presença de

I
pú.; na urina e pelo acesso d�

A piel!te é doença que ocorre febre, palidez, inapetência, agita�
c�m relatIv� frequência entre a� 1 ção, nervosismo. A urina apresen
CrIanças, mais entre as de 1 a 4ta cheiro forte, pene:. ;:.,te.

PIELITE

--------�------------------------------------

�

COR? ESFRIADOS?

-R-- 1- N-
"",

NAO RIM o
".

CORAÇAO
1I":o:;":'JU"t3!ll

,

.
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e de artigos para
"

inverno, para homens e crianças!

RASIL

I�( , ja, "'11nh'i, o seu am ver

:', .tahcio a ex Tia. sra. d.
J '�:

" I .allado Carreirão, esposa
('O j.:.\Íme Carrcirão, tclegra-
i t'\. SRA. WANDERLEY

JUNIOR

nas Olimpíadas
Berlim

de

RIO, 14 -Piedade Coutinho é, por assim dizer, credora
RIO-13-Entrevistado pelos lIDiarios Associados" o sr, da admiração geral de todos os brasileiros. Ainda ôntern, dispu

general Flôres da Cunha, governador gaúcho fez as seguintes decla- tando as melhores nadadoras do mundo a prova de! 400 metros

rações: livres, a sírnpatica nadadora guauabarina fez melhor tempo dJ
«Sou favoravel á integral revogação da emenda, que conlére que as vencedoras das outras el.minatorias, Assim, é que «Fllhi-

ao govêrno o direito de excluir das fileiras e cassar patentes de 06- nha> marcou 5'35" 5110 na primeira eliminatoria colocando-se
ciais das classes armadas, sob o fundamento de serem considerados em terceiro Ioga r após a dinanarqueza Rapnhild H aveger, que fel
perigosos á ordem pública e ao regime. Por outro lado, sou intei- 5'28" batendo o «record> olímpico e Leonore 'W'mgard, d-);
ramente favoravel á regulamentação do artigo 1 5 I da Constituição, Estados Unidos, a qual alcançou 5' 34". N 1S outras ehni iatoria i
que lambem rége ii rnateria. Regulamentado, esse artigo, tratando-se foram vencedoras respectivamente, Katharin::J. Wagner, da H:)landd,
de um tribunal permanente, composto de elementos das classes arma- com 5'37" S{lO, na 2a,; Grde Fredenben, da Omamarca, CO'11

das, que decide de quando e poque o oficial perdeu a qualidade e 5'39" SIlO, na 3a.; e lnger (:arisen, da Dinamarca, com 5'57"
ao qual fi:ará a prerrogativa de verificar a oportunidade, átos e IllO na 4a.; elirninatoria,
circunstancias que determinam as medi das de exclusão e perda de Tudo indica dessa forma que Piedade Coutinho, se CO'j-

sr. patente, ficando o govêrno e a Republica dotados Je medidas capa- firmar seus tempos obtidos aqui no Rio, onde já fez por mais d.�
de zes de coibir qualquer atentado c\entro da lei e tendo os processos uma ve: 5'31" e 5'27". poderá classificar-se para disputar n

relativos instruidos por elementos da classe militar. Nesse sentido prova final, conseguindo assim dar ao Brasil mais alguns pontos
propugnará a bancada liberal, que examinará o assunto do ponto de: além dos marcadosê por Padilha.,,' ,; Em onibus da Auto Viação vista de zelar, ao mesmo tempo, pela segurança do regime e pelas D'-I'sJ 'T. !·::n,:nL·� Oli-verio J. da Catminense seguíram hoje para o
P'rerrogativas e d�reitos de urna classe que pre'ia prolundainente.» ._ PO 1'1 tospa �a () B r as í IC I,' , olici l! da Furça Públicil; d F

.. .

D 1 �
.

('. I
.

f
n..rte o �'itado, os seguintes Referindo ·se ao discurso cio sr. João Neves da Fontour i, BERLIM, 13 _ O atirador brasileiro M",lo fOI' contem _/ : l' ItL _-"lUZ,!, O.ICla ln e-

. c c :

•

• �A I A I - .11

'. C"." P '11 _
• paosageuos.· anoe nse mo,

que ouviu todo, disse o governa�or 6aúchJ: olado com o quinto logar nas fi rais olím: ... icas de carabina re-• • .... l o �' UO h..il, J
- B t h 1 - R' V I r

/ .�ni'1o R')berto, f.i:1 I do sr. doa0 �'Ct' �a� . elIFrr, I t

a -

-«Pres�ei muita atenção é!. argu-nentação desenvolvida �elo duzida realizados sabado pas,ado. Com excepção de Ogeberg, •

<;:, I 'd I
emar os a, fhon:o ane a o e Neves e posso dizer-lhe que a acheI excebntc sob o ponto de vista (Noruega), que fez um «score» perf,�ito de 300, os r.rl·m<=_;ros s"-

• ,
• �G , ..... .::rnlI t; f ') J 'eh L t' �

,I

,'1�n5H.!t, �bL', filha do sr

'I V:te·�e.
ose aves e auro

��:i:çi�:. d:O�â%:fa�iA�r��hc��:te Peo;t�su�u:i���s�s ds:vge��e �e:�::�i� I �:c��::e�f���:t �:���e�geua�enú:;rod�:r��::d� iSpt:I:, ��t��: sé��:I ,,0 •.V., :r

o' 1'1' r; lh� Guiomar' Lisbôa; I EHE'ERmQ zação de um Tribunal Espe:r:ial para processo e julgamento dos de 10 tiros, a qud resultou na ordem fin.tI seguinte:
I J'. f{'JdJfo Lsbô3. I Encontra-se, ha dias, enfermo acusauos, deve ser. examinada. Talvez sej'l objéto �e �studos por lo. -Ogá.erg (Norue5a); 2·). -B�rzeny (Hungria); 3).

o jov�m nc::dcmico Celí Regis, parte da b�ncada hb�ral e apresentação de um subslltutlvo ao pro-I-Karas (Polonia); 40.-Gibson (Ftlipina); S�.-Melo (Brasil.;

II pofessor do Ginar.ic Catarinense. jéto ora em di�cussã'). 60, Mazoyer (França); Huet (Mexico).
'

, . «Entendo que' o projéto. como e5tá vasado, não póde nem

Brn�osios deve ser aprovado. Torna-se necessario que haja uma transação en- ESTADIO OLlMPICO DE NATAÇÃO, Berlim, 13P: Ced�:1tê da cidJde d� Ma- Estadua8s tre 35 pontos de vista da maioria e os que defendem a ttse oposta. -Na primeira ehminatoria dos 1.500 m,tros estílo livre, p.'iraho.friJ, Ci.C'lntra-se neSta capital aCJm- E' um assunto a ser detidamente examinJdo. Para e:,te fim, consti· mens, Da Rocha VJllar (Brasil) enc lntrava-3e entre os nadador sp:mlu-Jo d,� sua gentil sen�orita A C.)ldoria estadual desta tuiu-se uma comissão da bancada liberal, que deliberará para orien- da frente até ao fim do primeiro percurso. após o qu� ficou pa:"(�L!yóda, fino ornamento do sef capital, at� 31 do corrente, ar- tar sua decisão definitiva sôbre a materia.» trás, cincoenta metros no fim do 2' percurso.
r., {L;r �c, a. exrna. sra João Kuss, rccada os seguintes impostos: O governador gaúcho terminou suas declaraçõe� dizendo Ele terminou a prova 100 metros atrás de Isiharada (J,,-i ',ne deStaque d'l sociedade SEM MULTA-Imposto de

que, .amanhã, s� avistará com o presidente da Republica, pão) primeiro colocado.
mafrense. industrias e profis"õcs-2. semes- Disse mais que sua viagem a Buenos Aires deverá realizar- BERLIM, 13 -Resulta do :las provas de natação 1.500I tre com 5010 multa -Imposto de se no próximo dia 30 do corrente. metrús craw!:-l'a serie: l' SanEio Ishibarada (Japão) 19'55"D. DtNIEL HOSTIN

I patente
de bebidas e fumo-do '" 10 2 R b L' ·r I ) "'O 0411b I·d 01 ;

.

o ert elvers l n.� aterra "-' 4[ 1 O; 3' Heinz
L' -,J dr" t

2. semestre cc·m 100(0 multa- l.\ 50 VI OS. A aça-O Arendt (Alemanha)20'101l 7:10,' 4' Rober> PI'rl'e (Canad!) 20'16'. .::;sa"o é! G qes, encon.rl-se 'f' d 2
. •

:t
1 �.

. I axa e agua e es�( tos,- . tn- 4110,' Manoel Rocha V!lu (Brasil) cUJo r) t .'mp..o na-o fOI' d>do', 6'r,es .) pJ ,11 s. e){cJa. rtvma.
I d

"

1 O
.

1 'J "1 I' mestre. 43 acusa' os I t A I (lT .. 1 •

t
- r' d d( • d.:�{.� J ) itl1, I listre llSpO 1 5 van ngye lungna/ CUJo empo nao .01 a o,

d3Cflr:a dj_.)cóe. I
L

!li i __ de delitos De dos rnoedei-
.

Figura h.ril!unte do c1eroc�ta" ellaO imprensa ros falsos
rn";�i ' o C:lstmto prelado tem Sido

. '. r
.

VISll.l ,ISS! . O.

..

1 hrij', ú !\.�JlverAario nata-

l' ,', 1, go. �'ii senhorinha lbran- Regressou á esta capital, após
v'T�e, ,�/b ..... � " irmã do alzuns dias de perrnanencia na

• -. s-Ó; o i'vfranda: nosso cornpa- C;pital da Republica, e acompa-
D • j 2e redação, nhada das suas ge'1tis filhas se-

, .

I
. .. nhorinhas Faní 0. Lilian, a exma.

I •

Ja lOF I) seu amversano

I d C 'J' 'h W.,' '1 I' 1 H
sra, . eci ia /\1 uquerque an-

. .' 'i ç,el1�1 s-nnonnm VIa- d I d d Af.,
-

. er ey, esposa o sr. r. onso
r 1 ,(. a.rmo BJrbosa, fu.,clonJ.-/ W d I J '

t dJ • an er ey or., provec o avo'
•

. 'Cd] e Lln'l da veneranda ,J t it I
I ·1' B b gaco nes a capl a .

..u: sra. -,ue! Ia ar asa.

Via aérea regressou d.l Capi- A _

tal da Republica, o estimado con- CDntra II dlreltD de cassalt\
terrâneo, major Eduardo Horn,. & t

!!II - _.
abastado capitalista e do alto CO� Ila m.en es e a crlaçao uDS
mercio desta praça. I Tribunais Especiais

Piedade Coutinho, a última
esperança do Brasil

_ .11 fH:;]:] f!Oj� OUTR05 PARfEm

.1 F
.

S h Segu;u para Lar.una, o'.r.n. sra. '..l. nnCi3ca c -

�

r _1 � F, w,'ca, V'UV1 do saudo- Pedro A. Garcia, Inspetor
� d T F Fazenda .

• � lll_; raueo r. n.g) onse-

S�A. JOÃO KUSS

DiL LUIS MEDEIROS
Sexta-feira, 14 do corrente, ás RECIFE 13 - Realizou--

19 horas, no prédio do Largo se ôntem, pela primeira vez,

Benjamim Constant n. 4 haverá

I
em Recife, a re�nlão de �ri

leitão de moveis para sala de vi- bunal de Especial para .lul ..
sitas, qUlrtos sala de jantar,

mO-j gar,
43 acus2.dos, por dehtos

veis de vime, galinhas de raça e de Imprensa.
muitas miudezas. Os réos foram absolvidos,

Faça uma experiencia, no pr�paro do pão caseiro,B. HORIZONTE, 13,- A COITI as conhecidas farinhas
delegacia de roubes e falsifi-
cações vai tomar sevéras
provideucias contra o derra
me de rr,oedas falsas de
2$000 que estão em circu- misturand,ü-as em part2s iguais.
lação.
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,-se nesta c3pital, o ilus
tre I Eco bl élsil;::ilO dr. Luís
MeJe)r ')S, do serviço sanitário
da ivrn:sterio de E':lucação e Saú·
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AVISA A SUA DiSTINTA FREGUESIA, QUE EM MEADOS DESTE MEZ
MUDAR-SE-A', PARA O SEU NOVO PRE'DIO A' RUA FEL'.PE
SCHM.DT,_ 19, E POR ESTE] MOTIVO ESTl\' REALIZ'·\NDO SUA

L�QUIDACAO MONSTRO, EM TODOS OS SEU�
ARTIGOS,

�proveítem a oportunidade .- Preços Infíi1itame·nie Baixosa
SOMENTE POR (\IIOTIVO DE MUDANÇA

U ., ua

rasa Doura,
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