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A esnlcndda rodovia Flortanopilis>-Tubarão, vi?

Capivarí, atravessa os�riquissim�s ,nucleos cclonias: S,ão
Martirho, drstrit i de Gravatá; distrito de Armazem-Ca

plvarí, Praia Redonda, Rio, Gab2rova, �ão .João. do Alto

Capivarí, Rio 7, Santa lVlana, ��? BO?ifaclO. !_{IO Noyo,
Terezopolis, Santo ��aro, Arlrlu, Palhoça, Sao Jose e -����=�������_�.����M���_�������'fi����������������������.�����������

... 5!I1rianopolis, cal para o norte do país,
r ,,� "-I'OZ [':)O ��OVO Sem quaisquer Iigp-;6es potlticas.

, A extenção do nova estrada de rodagem e de 170 •

quilometros. Cogita-se a!nda, da r.:,odificaç�o ?e alguns Proprietar!o e Diretor Hesponsavel .JA IRO CA ��) �.�,�\,DO
trechos, dentre êles o RIO Novo e Alto Capívarí, fazendo- ------

se um variante que passe pelo Rio Cubatão. terminando ANO mi Floríanopolis, Sexta-feira,' 28 de Agosto de 1936 I NUIVlEHO 594

em Terezopolis, diminuindo 12 quilómetros, podendo. de-

�o�ei��ssa obra, fazer-se a viagem de auto em 3 horas
Criticas a@ I I,� � � fl��l .t\�.... A}:;.�,. .

f' A .t§l�. � a,.� t.... li Li��" �
A direção técnica da importante rodovia OI COIl-

g�"'J.I!'� �Il ��ti'i'I!!I �--=-�.:....=.=::=:::_"� r'-- =y""_=

��It'!ij;J t&&!'�
.....��

•

fiada ao talentoso e competente engenheiro conterrâneo r r, "1- .At � 00) ,li"
dr, Anes Gualberto, que ativou os trabalhos, para que b2iarrlfiO se�ll)a ·�d;�azriJS9®��uÜ"'��:ru.� �:?iJ1 prfL-"'3iilillIO
essa estrada, fosse entregue ao trânsito no menor espaço 1lI'M� IlJl'IItmma iiJiUm isias
de tempo r ossivel. o UDER DA MINORIA

.. O:V �lIltJ1 -. IW\lIiIP \

I A sua conclusão multo deve, ainda, a figura i ri NA ASSEMBLEIA BAIANA
lhante e I eahzadora do engenlicir« conterrâneo sr. dr. DECLARA. QUE EXISTEM
llarolco Pederneiras, competente técnico que dirige a Di- CENTENAS DE IN r EGRA
reteria de Estrat'as de Rod:'g,'n� dr) Estado. USTAS NA FORÇA PU-

A inauguração oficial, devendo ser procedida em BLlCA DAQUl::.LE E5--

byves dias terá a presença do sr. dr. Nerêu 'fADO
'!lamos, Covernador do Estado, que realizará o solene
áto.

será inauguraàa mais
importante roàouia

A esp Iend ida estrad,a cJe rodagern F lo - '."'",",'M>''' '0I:AA;9,gE,;�f4!�&<L

ianopolis-Tubar ão, via Capivari, -veiculo
faci! á cistr�Aibuição da riqueza de efertéis
e r)rodu·tivos nucleos coloniais - assegu-!:,:"/:>' _':f�:( •• i ..,/1/...!di,,2'.,.":C;:i��;
rará vultoso surto progressis·ta e nota
vel engrandecirnento para o sul catarinense.
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no ,...... ercclOO
de café

RIO, 27 -Informações de Foi designado o professor ca-

l tedrático da Faculdade de Di-
última hora dizem que a Co um-
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d S C
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d
bi " d b reito e anta atanna, esern-
Ia acaba de acor ar as ases

b d H' I' C
.

R'
r

'

'

I b - arga c r erac ito ameno I·

po IheasB p�lra uma, c� a

doraçao 1 beiro para substituir o lente cate-
com o rasi no comercio o

(a-, I' F ld.J df, dr ático da mesma acu aoe, r.
e, o que representa. para o nc s-

P d d �,/I F d
'

, d
. e ro e I VlOura err'), na ca er-

50 pais uma gran e conqutsta 110
d I d - I C'

.

d
d d Ira e ntro uçao a iencia o

merca o mun Ia.
D

'

d I'
P d J' d" _.l rreiro, emquanto urar a icença
o emas adrantar , e acoruo" did I'

F"'rmenlo ' Med ,lrOI.
_ a este c)oce I a. .. l ,*'1

com irfcrmações seguras, que a
P d b I é Ih'C I bi b d 'd ai a oces e o os o me or

o um la aca a e conVI ar, __

;/ mbem, o Departamento NaciQ- As faíÍnhas do MOINHO .jOlt\IVILLE», marcas

nal do Café para se fazer repre
sentar na reunião que os cafe
cultores da América deverão efe·
tuar em Bogotá.

S. PAULO. 27--A Ilha Anchieta, antiga dos Porcos. será transformada numa
colónia agrícola, onde vão ser recolhidos os prêsos politicas do movimento de no
vembro.

------,-----

Conquista Des. tiara-
do Brasil caita (Parllei ..

ro Ribeiro

BAIA, 27 - Na sessão de

hoje dei Assembléia Estadual, o

lder da minoria, sr. Nestor Duar
te, criticou o govêrno estadual,
dizendc que o mesmo não utiliza
o estado de guerra para coibir os

movimentos que visam desmora ..

lizar as instituições, e afirmou que
a ação do poder publico dirige
se sómente �ara o extremismo da

esquerda, dando inteira liberdade
ao da direita, afirmando que exis

tem centenas de adeptos do ,ig
ma na Fôrçs Publica do Estado
e 'que o govêrno é conivente com

o Integralismo.

Importantes decAara .. !A�ôrdo
A ccmercial

do galo. flores
da Cunha

ções RIO. 26 -- Realizou-se no

Ítamaratí a cerimonia da troca
de notas estabelecendo um acôrdo
comercial provisúrio entre o Brasil
e a Rumania.

«Vim falar com o sr. Antonio Car
los a seu chamado. Est vemos conver

,�
# sando sôbre generalidades da politica,
"

o que aliás tenho feito com os políti
cos com os quais tenho me avistadc.»

Acêrca da entrevista que teve ôn
tem com o H. Artur Bernardes, disse
o governador gaúch�:

«De fáto, falei ligeiramente com o

sr. Artur Bernardes, na Câmara. O
ex-presidente da f\epúhlica, por in
termédio do seu fil:lo, dc�utado Ber-
nardes Filho, di5séra que desej,wa fa" - '- __

___--.,'�
lar-.ne. Tratamos da evolução da po- O tabelamento

(_, B O N O d 'd d I" I
litica mineira e tambem daô general i- dos geí1\d"OS alirnen-

_ ___,' :'
a

:ds ,a po ItMlca nacicl1a e da repercussão que um acontecimento ticios
i f:

ar ti a�IO em inas puàésse ter nas cs�éras federais. Só isto e nada
-�:iiiiiiliiiili_iiiiiiiiiiii__�iii;;;;_��iiiiiiiiiiii-===;;;';;_iiiiiiiii_��_iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiliiiiiiii -.i-;;· iiiíi de partIcular tratamos».

, ,

O jorn�lista indagou o que havia de positivo em relação 110
RIO, 27 -A Comissão Rt-

1 r b I E I f d f' , .

d
' gllladora do Tabelamento baixou,

,

I una speCla, azen o re erencla ás notIc1as segun o as quaIS
'

o�to de�utados federais estariam contra o projéto do sr. Ascanio Tu- em nome do Mimsterio da AQrí
bmo, mformando o general Flôres da Cunha: cul'�lfa, uma portaria tQrna�do

- «Não ha mais discrep3ncia de ponto de vista em tôrno obngatona no co�crcjo varev,i�
Mar�ins, Café Filho e outros, do assunto, pois está assentada a �dopção do substitutivo qu� o de- t�, o uso de, entJqueta, êspeCl

putado Deodoro ÍViendonça apresentou ao seu próprio pDjéto. Ha I hcando a qualIdade e os preços
efeitos, a05 vencimentos dos funcionarias pequena modificação no artigo primeiro do mbstitutivo, a qual foi I dos generos de primeira necessi

que tratam as leis 183, de 1936, e 51, aprovada pel!) sr. Getulio Vargas, que dela teve conhecimento paridade.
ntermedio do deputado Ad"lbetto Corrêa, que fei a pala'2io expôr -O-=--n-le-Ih-ü-r-fe-r-m-en-.t-o-:-M-e-d-e-Ir-o-••Art. 20-Revogam-�e as disposições em contrario». a s. ex. a conveniencià dessa modificação. Esta consiste em Lonside- Nos bons armazens.

Justificando!) projéto, apre5elltam cema argumentos que o govêrno. já em 1935, reconhe- rar o Tribunal de Segurança Nacional como um dos órgãos da jus
CUi o erlcarecimento da vida, e, em principios do ano corren:e, �ancionou a r�solução do Lr:gisla- tiça militar. N-.:nhum repres'.:ntante liberal está em desacôrdo com a
tivo consignando o abono aos funcionar lOS civis, que veiu como justo complemento ao abono adoção dêsse substitutivo, que suá apresentado com aquela modifi
concedido aos militares, em 1935. Indiscutivelmente, a situação economica do pds não melhorou. cação e com o apoio do sr. Getulio Vargas, do lider da maiOlia e
.E nem seria justo g'Je, em futuro proximo, ou remoto, fossem sacrificados cs servidores da Naç,'io de toda a bancada liberal gaúcha)'.
Com a supressão dos rendime�tos: já n�tural�ente incorporados aos se"us gastos mais ill�ispensa-l IEn�erré',nJG suas informaçõ êS ê,O jornalista. o general FlôresVeis. E' medida de, mteIra Justiça �oClalJ a qual n�turalmente a Camara não negara assen-l da Cunna olcLuou que pretendia �� en�revistar com o sr. Lindolfo
hmento.» Collor, com quem não falava ha tres dias.

RIO-27-O general Flôres da Cunha, entrevistado pelos
1)iarios Associados, disse inicialmente, a respeito da conferencia que
teve hoje com o sr. Antonio Carlos:

não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre

pellderá.
'

RIO. 27-0 general Flôres
da Cunh:i anuncia sua viagem
para Buenos Aires para lo. de
setembro próximo. Ontem o gc
vernador do Rio Grande do Sul
almoçou CO'l) os embaixadores
da Arg<,�nt;na e Uruguai.

AOS FUNUIONARI'OS
MILITARES

CIVIS E

RIO. 26 - ASf.inado pelo3 srf. Bandeira Vaugan, Paulo
foi apresentado 3 Câmara o seguinte projéto:

«Art. 1 o-Ficam incorpcrados, para todos os

públicos, civís e militares, os abonos prOVlSOflOS de
de 1935.

Promotoria de
São Bento

foi nomeado o dr. Helio Ide .•

burgo Carneiro Leal para exer
ceI' o cargo de Promotor Públi
co da comÇuca de SãQ Bento,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
I de anoínhas

Notas sobre a sua administração, possi
blndades economicas, ensino publico, progres-.
C�o.

-, e». �h i c. t.o r ia I N'�m total de, 5� escolas.
.. I .

URII
• •

<>..,,""';;; It� II �V\...., � - A Instrução publica mereceu sempre o maior Interesse da Marca o interesse .do Estado pelo ensmo em Ca?amhas,
b.. . 't· .- -

1 1 I d" t
- "I 193 t; administração municipal convindo notar que todas as escolas mu- alem das suas escolas rurais, o magestoso e moderno prédio plan-

o � tecei a ç.) rcca .pua pela a rmms mçao rnUnlCJpa .ern ",
- •

d h' I d G E Ielevou-se a � 15:7S2��n(10, ou seja superior aos anos antetiores.quan= n�cipals [oram crêad�s ap�s o movi�r.n�o rev�Iuciooario. Alem !ado em extensa ra.�ea, �ll e soe ac a, Insta a o o
.

TUpO ��� <'Ir

1,- .rnente n x rei -I' d 1930 < Q d d -o desse empenho em prol da Instrução pública mais de dez escolas Professora Ana . _Idade, antiga aspiração geral hoje concretizada
o» SI,." ,,0 e e, '- o e . superou, arreca an o se. .

"'I
'.,

I I bem i d 400
'

224: 117$000. estaduais foram creadas por solicitação das admi?istrações post- em cujas Oito amp as sa as rece em ms.truçãO cerca e
.

Crianças

A aplicação em obras públicas foi de 107 :250$000 cluran- revolução. Contínua na 5a. pãgina I

te ,0 �no ?t: 19}5, e em instrução pú?lica 26:351 $000, ten,do sido I
sa IsLltas inrcgralrneete todas 2,5 demais despesas orçarnentanas.

O orçamento aluai é de 235:000$, tendo sido reservado
p3Hl. Ob.?5 públicas 87:636$000, verba essa já aumentada de .......
rl:I..,:JC$uGu. Para atender a instrução pública foi votada li verba
d> 34:300$, superior a do ano anterior, em virtude da creação de
r.ovas escolas rurais.

r,pra se verificar o aumento das rendas públicas, basta Íern
b-ar qUI: os orçamentos anuais municipais, de 1912 a 1915, eram

de 7:700$000,

,.

I
..

10

Quadro demonstratívo da Receita realizada no

1- semestre de 1936

2

58:368$850
7:600$600

I3:771$600
J :002$400

44:435$000
110$000

25:715$000
3:212$000
2:488$199
14:341 $eoo

I562$000
2:960$000
2:252$000
1 :080$000
438$750

4:093$500
550$000

12:944$000
185:924$899

1{

,.
. !
"

TITULOS A MAISORÇADO

Quadro demonstrativo da Despesa
1- semestre de 1936

A MENOS

A admir i "'açü" pública acompanha o desenvolvimento das Industrias e Profissões
v"ié)� él:ivi,Lcl-'i c 11. -rctais, industriais e ;,griçolas do Municipio,am- Predial Urbano
rarando as i ..licialiv,�s tendentes ,\0 engrandecimento local e coope- Territorial Urbano
rando para CjLC fi. lwoura seja uma das princip-ia fontes de riqueza, Diversões Públicas
r-ão permitindo que qualquer imposto incida sôhre a mesma e d.s- Melhoria de Imóveis
L!bl' ndo, nos três últimos anos, apreciavel quantidade de sementes Multas por infrações
sclec omdas de trigc, cuja cultura é em Cancinhas o índice de lu- Registro de Veículos
u.ro rn,nto

prorni�s.,:Jr,
dado que ,as suas Iertilissimas terras já demons-I Licenças Diversas

trararn a explendida �xuberan�l?, ,

'"
Móra de Pagamentos

O atual PrefeIto Mumclpal e o sr. Alinor Vieira Corte, e Divida Ativa
o Prc,;à;_nte da Camara é o sr. Alvaro Soares Machado, destaca- Cemiterio
dos elem-ntos do ?i.\ftido Liberal Catarinense, aos quais CaíJoillhas Aferição de Pêsos e Medidas
mu.to deve do seu projres.o, ao primeiro como propulsor d'J ens.no Taxa de Matança de Gado
p lbLco, na qualidade de Chefe Eôcolar e antigo Diretor do Grupo Transferencias de Direitos
Esce/ar, e 8:2ora CJ!110 chefe do executivo municipal, e ao segundo Laudernios
con o chefe po] tico prestigioso e proficuo administ. ador, que norteou Fóros
os c:cslillOc co Municipio durante o periodo de Abril de 1933 a Indenizações e Restituições
Abiil de 1936. • Taxa Escolar

"

100:000$000
12:000$000
10:000$000
] :000$000

3�:000$000
300$ 00

24:580$000
3:700$000
4:000$000
14:000$000

50 $000
2:000$000
3:500$000
2:000$000
500$000

6:000$000
1 :000$000
15:000$000

235:000$000

2$4001
9:435$000

1 :215$000

341$000
62$000
960$000

12:015$400
II li �A reserva econômica de Canoinhas é representada pela

\,'1, ta extensão de ervais, que compreende todo o Municipio e pela
er.orrne quantidade de madeiras de lei, como pinho, cedro e imbúia.

A lavoura é desenvolvida com intensidade, notadamente de
tr 'gr, centeio, batatas, milho e feijão.

A pecual ia é lambem cuidada com interesse. sendo que
DOS campos do l\'Iunicij io pastam cerca de vinte mrl rezes, que su

prem o seu consumo e representar ão dentro de POU(;OS anos parte
de sua independencia econômica, tendo-se em vista o apreciavel au
me! ti) e a dedicação dos creadores, que se esmeram na melhora de Subsidio ao Prefeitoreprodutores.

S d I E d d F S Representação ao mesmoervi o pe a � stra a � erro . Paulo-R. Grande, com.
Vencim. ao Tesoureiro

u n ramal que liga a cidade -ã linha S. Francisco, Canoinhas tem a Vencírn. ao Secretáriof .cilidade de exportar os seus produtos para todos os mercados con-
V· F",

1 encim. aos rscats

s\.!m;aorf.:Os. fVT
'"

d' -d 1" id d 264 728$
Vencim. ao Guarda Livros

lUr. -cipro tem as suas IVI as r.immui as e :
V. P �.

em 1930, para j 80:700$000 atualmente, não estando assim longe p encimt· ao or .ei�? .

D' t 't
.

r'e vêr totalmente liquidadas, pois que isso constituiu, desde aquela D?rc,en ageTm aos FISC�lS �s n ars
, ' ,

- d
'

d'
tanas e rans. UnClOnanOS

Gato, ou sCJa com a mauguraçao o novo regime, um os Interesses
M t

.

I d f d' td ,r I' d" d I f' d d
a ena e xpe len e

a pUO Ica a mlmstração, sen o notave nzar que es e entã.o não P- bJ' -

I d": - f· ,- lJ-
-

d'
' ,

"

'

d d
,U Icaçao e mp. e LeIS

ma,;s Olam co"tril! tlS lVldas, ao "ontrarlO, to as as espesas satIs-
AI

.

C t P f 'tf
'

'b'l- d 'd' , uguels e ons. (a re el ura
eJ1as prontamente, o qUe servIu para a rea lllaçào ocre Ito pu- E ri' t d C Ihbl' xpe'.llen e o onse o
1CO.

Divida ConsolidadaDe situação topJgrafica previ!egiada, que lhe empresta cli- Divida Flutuante
H,a invejavel. com m1i� de 700 metros de altitude, servitio por Vencim. aos ProfessoresOtill.&S tostrada3 que cortam todo o centro, Cancinhas possú� toda Material Escolar, etc.
a pi"obabilidcde de progresso, não só ql1antq a cidade, que floresce

t-iscalisação Escolar
em meio ao'S ervais e pinhei:-ais, contando já com 5.000 habitao-

Alugueis Casas Escolares
t�5 e mais de 5 00 �i':,as, como quanto ao seu Ínterior, que se

1 d 'f" Subvenção á Escola Normal
compõe_ de l ,as '.! cJti.ura, pastagens, ervalS e lore ta vagem. Gr2.tificação ao Medico. de Higiene'\ fi' l dação calculãda do Municipio é de 30.000 habi-

Assistencia e Enterramento de Indigentes
Auxilio a Lavoura e Pecuaria
Aquisição de Sementes

, in;;trução pública, Canoinhas ocupa lugar de
Ver.cim. alJ Carcereiro
Gratif. ao Delegado de Policia
Transportes e outras despesas
Iluminação Pública
Novas Instalações
Conservação de Praças, etc,
Prestação do Relogio Matriz
Auxilio Const. Leprosano
Alugueis Correios, Telegrafo, etc.
Vencim. ao Fiscal O. Publicas
Obras Publicas em geral
Seguros de Operarios e Funcionarios
�eguro do Edtflcio da Prefeitura
Para Desal)ropriações Publicas
Combustivel e Ferramentas
Não previstas
Despesa Lançam. a CoI. Estadual
Cemiterio
Cobrança da Divida Ativa
Gratif. ao Advogado dé' Prefeitura

realizada

41 :631$150
4:399$400
6:228$400

190$000

488$000
1 :511 $801

1 :248$000
920$000
61q;250

1 :9061�500
, 450$00()
2:056$000 '

61 :090$51 o

no

TITULOS ,A MAISORÇADO PAGO

7:200$000 3:600$000
1 :280$000 600$000
6:780$1)00 3:390$000
6:000$000 3:000$000
7:200$000 3:600$000
4:200$000 2:] 00$000
1 :800$000 900$000
7:000$000 8:603$595
3:000$000 580$000
2;500$000 2:819,,�200
3:000$000 944$000
1:200$000 710$000
500$000 27$000

8:000$000 7:766$000
13:000$000 3:679.p600
27:000$000 10:995$000
2:000$000 718$000
400$000 9$300

1:300$000 390$000
3:600$000 1:500$000
1 :200$000
2:300$000 693$500
1 :000$000 59$000

• 1 :000$000 2:217$400
1:440$000 600$000
1 :200$000 100$000
1 :000$009 447$600

13:644$000 5:625$000
400$000 80$000

2:400$000 850$000
3:000$000
2:00o$()00
2:200$000 390$000
3:600$000 1 :800$000
75:928$000 79:539$615
2:000$000 971$0001608$000 604$100
500$000

4:500$000 2:570$800
3:000$000 7:606$800
2:000$00f)
1:000$000 2ro$000
500$000

1 :200$000 600$000
235:000$000 160:887$210

tantes.

-0-
QUcln\

de_;télGUe.
,

Pos,úe 15 escolas municipais, as quais estão situadas nas

5'�gllintes bcaLdade: Salto d'Agua Verde, Matão, Paciência,
Nevef, Arroio F ln lo Timbósinho, Rio d',Â reia, Floresta, Rio
; Jo-vo, LageadintlJ, i{odeio, Pulador, Pinhalzinho, Palmital e Rio
dos Pardos.

Mais cinco subvencionadas, situadas p.m S, Bernardo, Ser
r:to, Rio d'Areia, Papanduva e Lageado Liso,

M�is onze particulares. em Serra das Mortes, Felipe Schmidt,
eolonia Ouro Verde, Trê� Barras. Fazenda Cornelsen, Agudos,
-

rn 1\boa, S. Tomaz, Três Barras (Lumb�r}-a Escola Evan
i, ':i,'d n� C! lade, onde mmJt'tJl está situado o Colegio Sagrado
'�')ra'l-ão Cc jei'us, c."m os cursos: pre'iminar, normal primario e

, ,

secunaanu.

lVLis 23 escolas estaduais, que são as seguintes: Grupo
E,colar, na cidade, com os cursos preliminar e normal primario;
'i 'r&s B.Anas. ciasse masculina e feminina; Santa Leocadia, Lagôa
d-J r-'lfork, Barra Grande, S, João dos Cavalheiros, Papanduva
«uas), Iracema, f{lO di1r, \l1tas, Rio Liso, Rio Oaro, Colonia
Vle!1a, S. 3ebaMlão, Salseira, Toldo, BarIêiros, Rio dos PoÇvs,
Sdnta Emidia, Fartura, Anta Gorda, T�,unay e Felipe Schruidt.
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A MENOS I

1 :603$595

319$200

1 :217$400

3:611$615

4:606$800

11 :358$610

3:600$000
600$000

3:390$000
3:000$000
3:600$000
2:100$000
900$000

2:420$000

2:056$000
490$000
473$000
234$000

9:320$400
16:005$000

1 :282$000
3!Jo$700
910$000

2: 100$000
1 :200$000
1 :606$500
940$300

840$000
1:100$000
552$400

8:019$000
320$000

1:550$000
3:000$000
2:000$000
1 :81 o$oco
1 :800$000

1 :029�ooo
3$900 I

500$00(1
1 :929$2l0

2:000$000
800$000
500$000
600$00(,

85:471$40 �

�
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Msrtrlz: FL.ORIANOPOL-IS
Blurnenau ..Joinville Sao Francisco Laguna '

...ages
Me struario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção deSeoção de
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,",ara terno!
Mwins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trílhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sezglr
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
AlcoIchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
5apates, chinellos, meias

� Depositarios dos afamados

�í Charutos cDANNEMANN.

� Empreza Nacional de
� .

Fabrica de Pontas "Rite
� .

•�VAV)W'AVü'.&-���������&�������� ��������������L;��ÂVÀ���(j

Filiaes em:

fERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tinta s a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas cara todos os fins
Productos chimicos e iarrnaceuticos
Conservas nacional e ctrangeiras
Bebidas nacionaes e e trangeiras

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

l'\Iavegação "Hc epcke"--vapores
f\/laria" - Fabrica d: Gelo ó'Rite Maria"

.

O H��iA .

G�Ieta

Htentce bem I � AOVO���'í[)�.,
iii I Accacio �V'u��-I
G
O
•
G �(), in rjp 't'vo?a�ir -; r!lâ

"
--

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

.,
Federal e possue a carta patente n. 112

•

te I ra tem seu escrip-

For'mldavels .orlal.. proprl.l, Ir.. , 'ZO' l
por semana, todas aI sEgun
das, terças e l�xtas-feira8, Advogado

Extração com global do cristal. Rt'd Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548
__

1
� Dr. Renato= I==Barbosa==

A •• 1aA II r i� IIsu • .J honestidade, pois, OI ser

tBIIl"; �iij pr81i1�tlcladol pelo povo.
. _�_.'!:_�" ... "",-� ..• _ ...._. _" , ._ .. --.....-�_r-._

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-A!cr,de cha

medos pêra o interior,

R.

e�
�:i
�,
� � Incontest.avelmente a PRIMEIRA

j,UvlLU\JÍJ1i'u00
.OOO:GOO$OOO
.792:553$358

14.161 :966$549
2.717.044:0é3$157

4.280:652:p970

\.....he 11 J-\L l\LnL!LAUv
RESERVAS MAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM iDAS EM
SINISTROSi;.PAGOS EM 1935

.-

Médicos
19:35

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidac' ..
Medico do Hospilal

��

fi Arar,te·r Sub-Agfmtes • Reguladcru de Aval;a rem{�todos [os EltaH,'OI I,

C=oEBralll, no�,. Uruguai e eis principais praças e,�ra"geit·�s.

Azentes em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

F'" .. A.••• ,ii ..........
• '\- '", t· �r,.r�pq"'F·" r., �.L ...

, 1:.LL FUi\E N. 1.(.)( 3 1::,I\Lr. 'I t.LLGhAtlC��
•
•
•
�,;$ Sub-Agentes e"""""
o', '��.

Laguna e ItajaíEscrítóios em

l' _' .... �
: '-.

MACHINAS:
Machinas de benericíar madeira
Machinas para officinas rnecranícas
Machinas para laoeh , "�

Machinarios em geral par 1 I \. oura:

grades, cultivadores, L 'nho ...te,
I oromoveis, Motores de esplosão, \ 'ltO::'es

electricos
Materia! em geral para ansmís

�

es:

rnancaes, correias de couro e lona
Jleos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FOl\D Peças, , . .:es-

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral
"Carl Hoepcke" "Anna" e MaxPJ
- EstalfjllrO '

ArG�tAca"

!ndica: A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

I Oslyn Costa
I
COlaboração
--------�� -

... �",...._-

I Dr. Ricarda
Gottsmann

Nao será devolvido o orit;ÚJal
publicado GU não.

O conwito expresso em arti

'o de coUaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
$z Redação.

Ex -cbcle da clinics do Hos[..j
tal de Nümberg, (ProfeS�G'li,
Indórg Bml;)1ardt e Professor

Erwin Kreuter)

I ��l,peci3iishf em Cirurgia
geral

alta cirurgia, ginoccologia, (do
enças ch.s senhoras] e partos,
lirvrgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica
Assinaturas

ANO 44$000
SEMESTRE 24$000

CONSULTORIO.--Pua Tra- fRIMESTRE 12$000
ano N. 1 e d .. s 10 ás 12 e

MES 4$00él
das 15 ás 16 117 horas I

NUM. AVULSO $206
L-"

ATRAZADO $300
TELEF. 1.285 f A cotrespondencia, bem como

RFSIDENCIA- Rua Este-los va_lores rel�tivos aos an-

II
ves unior N. 26

I
nunctos e assinaturas, devem

_ ser enviados ao Diretor-Ge-
TELEF. 1.131 rente Jah.J Callado.

R.dIÇi�s Admnlstraçlo
fi Oficinal

RUA CONS. MAFRA, SI

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

l\raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paes
.l\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rAartiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro=Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciusaa - Dinorah Alves

Caminha

o r. AI'�ur Pereira
e Oliveira

Fone, 1.656

Agentes-·ccrrespondenlea
I-'or. A1eere - Dr. Mo.

Bothftt
CurKiba-Petrarca Callaélo

Clínica médica rde crian
ças e adultos

Consl'las dtaromeute das
4 foras em c e.ou I

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
R '11' •

R� icencra: ua Vi .onde
de Ol1TO�Preío: n' 57
fONE-1524

.-ABOf{ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIrA E OLlVLRA

Che.L Co Laboratcrio jJa
D:fetoria ti ti g .. e '.0

Estado·á
Curso de cSi'feiélhaçào em

l3actroriolcgia no Lab.� de
Saude Pl:LJiu do Rio de

J"ll iro
Execut? anali�es para e1uci

Cação ('Ci.'lbno�ljcos

Joiiwile'-:_Xavier Scher4c
Lages-Hossanah Nevoa
Laguna-fn,1C.i�co Chagas Ma-

cha2.
Mafra -Pci::"�l-lili;) Claudio
Nova Trc.,«, -J0ão José Arche
Orleans- -EJ{).. ·yfatos
Porto Unii.o�·- 1 �errr,inio MiJes

-
--------__:_ Rio do Sul--.Aástides Melo

Deseja concerta o São JoSé-josé COfIa Vaz
seu r"i,.: d: G? Pro cure S. FrancislO.Guaracy GoerreSeJi
sr. Rn I '

São Joaquírü JOão ::>alma
S h Tijucas��u�v ..lÍd {amos

n������ t�ati�feilt�. tubarãg--Jciaqwi ,..�
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AGAZETA-Florimiopotis, - 28--�-1936

Municipio de
Catl0inhas

muito contribuirá para a conservação e aumento das rodovias nes

te Municipio.
-Damos abaixo dois quadros dernon: trativos: um da Re

ceita e outro da Despeza do Municipio de Canoinhas. no 10 se

mestre do corrente ano. As ver bas orçadas referem-se ao exer cr

cio integral.
Continúação da 2a. pagina

Paran "
u

Instalado o Municipin a 12 de Dezembro de '911, quan-
do Governador do Estado o CeI. Vidal Ramos, assumiu a sua

primeira administração o Major ManeI Tomaz Vieira, completan
do, as-im, em Dezembro proximo, o seu 250. aniversario.

Com reíerencia ao progresso que se verificou, bastaria re

petir li enorme diferencia do valor da rer.da pública--de '7:700$
pi\la 235:000$. A mulher que é mãe deve

Grande parte de sua população emigrou ao tempo da carn- tratar seu filho sempre com bons

r ai.ha contra o fanatismo, em 19J 4, mas, cessado o movimento, a modos, sem fazer do castigo o

vida normal concentrou grande numero de colonos de origem pelo unico remedio para ser obedecida.
r-êsa e alemã, que com o valoroso caboclo, desbravou o sertão, que Deve evitar as discussões com

looje oferece a serie interrninavel de povoações progressistas, cnde o cualquer pessôa quando se ache
tI abalho dispendido na lavoura e na indostria vê cornp: nsado o es- r presente um filho seu, por isso

f,'rço e a vida sorrí e a satisfação se estampa em cada hsbitante que estas cênas perduram na

rural, cujas alegres vivendas pontilham as estrados á fóra, pelas mente infantil e fazem com que

quais se escôam os prodútos coloniais. as cnanças concebam idéas som-

O surto progressista de Cancinhéls lambem tem o Sr>U moti- brias, fazendo-as inclinar-se para
vo com a estrada d,�· ferro, sendo que as suas oito estações dentro o pt ssimísmo, sem fa/Mmos sobre
do território e marginais aos rios Negro e lguassú, estão sempre so- o efeito pernicioso que produzem
brecarregadas de transporte, especialmente de erva mate e rnadei- aos maus exemplos.
ra, prodútos principais da zona. O EGOISMO

Antigamente só se transpunha o interior a cavalo e a dimi- O egoismo deve ser desterrado
nuta produção era conduzida por tropas de rnaures. Hoje, de todos de todu o lar, como medida fIe
08 pontes do Municipio movimentam-se milhares de carroças, em primordial irnportancia. Para isto,
transito constante, bem como centenas de caminhões, conduzindo toda mãe deverá infiltrar no fi

quantidade inun-errvel de tóros rlf' imbuia, pinho e cedro para as I.ho um sentimento de despreen
serraria-, ..ue ão e-rn rumero I pc·pnr FI 50, e dali para as "ta- dm,ptlto, �e desinteresse.

ções da estr ar'a de ferro. Uma criança que, (ontiindi'
Por c casião da salre , come \ rni'T·!ewr nte, não é rnen, r (

; pour" ichc1e, �e car act- r <a l " I�

movimento de transporte e erva m te. l uja produção sóbe a n.ai sua a var. -::;" ou se destaca por
de 500 mil arrobas. principies evidentemente egoístas,

A administração públi: a 'Ião interrompe o serviço de con- que sempre impressionam mal,
serva das rodovias, cêrca de 600 quilometros, estando as mesmas quando chegar a adolescencia, rara
sempre em condições de transito, não prejudicando assim o labôr vez se modifica e, ás vezes, es-

BAl'A, 27-A frente de trin-

fecundo da população canoi- nse. tes defeitos vão adquirindo .on-
ta homens, L_mtJeão atravessou

" fl
. " .

f a lront-ira, rumando para (i mu-
I! ,

ststen-ra, ate -er ern mais orl f'� I
,- • . l' 1 1 li :"( m!o individuo. I :; r,!" - bilÍano <i� Cace,'o Dantas.
v. nas são as p""yllf-On5 .••dUR!' .1';- que se Oé�'-líVO \ CHI n.,

PC· R C'UNTAS E R::- 'r' " )�_ 'j ,. S :( an " ,Ií U I f 7. nd» d(:· pro IIcidade e arredores, como" jalTI: II II.:', � d. cereais, [abnca- "dt, 2._, �J"_;

cervejas, fi bricas de moveis, ceran-cas, etc., e o comercio na clcia-. TAS : !Jfl. d jJ (,O deput,du fed"ral

d L ! I E' 1 S·' I Pl.,to );,nt IS.
.

de compree n e mais de vinte es;c t ccirnentcs, com capital wperioi, .

um na iro r-unto covu f
Os'. .

a 30:000�. as cnanças fazerem pe guntas ás
r , ..

pOI. de matar � ga.do
_

da

O
. .

di 'd'd
.

d" d C'1 d - b ( InZê:J la f" i)' atrcar Q;·pre.-1i:1ço,...,municipio é IVI I o rIT' CJnCC l�tf1toS e paz: loa ,(", maf'S, so re co:sa� ou ptos qu \ I ..,

Papanduva, Colünia Vwira, L �A", do N, rtt' e Três Bana:;, <rodo nü,) c mpreendpffi bem, afim de'
() b .11 ,GU r gre:,: Oli, ri, PIJ]S, PC\[

I 01 I
" ") [O,, I o 1"". '1"S UI

QUe na séce deste últilno estão l:daJadu> o� grandes e�tabr ecimu,- yue eL1S C>C cH çeim a duvldd .

" r . ".'" ,

tos da Ccmpanhia Lumber. com serre ria e b;br;Cil de caixa8, a Não devem as mães respcnd�� r'roplld. I,nde habltu ·jmente f�z
mawr industria no genero da America do sul. roro demonstrações de enfadu, ou estação de repouso e reabas�ecl-

As rendas públicas em 1935, foram as seguintes: irritabilidad,� uu com «um não men_to_. _

Municipal 215:782$000 sei;> sêco, desabriào.
Estadual--Cidade 376: 1 08$500 Devem êlas responder com

Estadual--Col. Vieira 79:222$800 brandura, explicando simples e t03. crô'1icas e nar ativas, assi-

Estadual--Papanduva 71 :588$600 cIaranJente o assunto, ou, no caso nadas pelos mais ilustres nomes

Estadual·-T. Barras 163:992$300 I
de não saber responder, p�ometer' das letras cornlemporaneas, b a-

Coletoria Federal 133:815$800 para mais tarde, uma resposta sileuas e mundiais, é oferecida aos

explicativa. leitores de

Quando se der o caso, {Jo"ém,
de não ser conveniente uma ex-

plicação, deve a mãe, com habi- ..

lidade, fugir ao esciarecimento, a nova levIsta editada. pela S'

desviando a atenção do filho d A. A NOITE, do RIO de Ja
assúnto,

o
neiro. Publica-se ás qu;ntas-fei

Uma r�sposta mal dada, caU:H!
ras Preço: 700 réis.

prufunda ma!Sua á crié>nça, fazendo! CAPE' BO,Vi SO' NO
�om .que êla s� cfesinteJes�e em JAVA
IOstrutr-se. Praça 15 de Noverrbro

Al1tonhJ Paschoal

as

Mães ras·

Mais aventu ..

de
o EFEITO DOS MAUS

EXEMPLOS

n'um total de 1.040:510$000
Convem frizar qu,;, em virtude de !erem satisfeitos em S.

Francisco os impostos de exportação, pela enorme remessa de ma

deira e etVl mate por aquele porto, Canoinhas concorre ainda
aos cofres do Estado, indirétamente, cum cêrca de 500:000$000
anUakS.

L2mn,
peão

� Reconhecendo o perigo cada vez mais eminente
que trás 08 progressos que o bolshevismo vem realizando
na Europa, um comité belga em ligação com outros gru
pos nacionalistas de outros países resolveu formar uma ..

grande frente anti-comunista.

� O governo holandês prossegue na execução do
seu programa armamentista ordenando a construção de
cais contra-torpedeiros e quatro submarinos e a compra
de 39 grandes aviões de bombarseío e 18 hidra-aviões.

Mais 18 aparelhos serão comprados em breve.

,�, Despertou grande interesse nos circulos alemãis a

iniciat.va do sr. Titulesco ju to aos governos da Inglater.
ra, França e Italia no sentido de surpreensão completa
das atribuições da Comissão Européa do Danubio.

O No momento da assinatura do tratado anglo-egíp
cio, as baterias inglêsas e egpcías SJ. ,,,oram o aconteci
mento com 2.1 tiros, sendo haste' da a bandeira nacional
em todos os edifJCIOS públicos.

As farinhas

"Cruzeiro", Surpresa" e "Bôa Vista"
do MOINHO j0INVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram somente trigos escolhidos,
devem ser 2S preferidas.

.�.
::-

5

IIA LITERATURA, em con-

Vamo& Lêi!

NO ESTRANJEIRO

" n
u

O plano rodoviario quP. pr,..trode o atual Govêrno do es-
tado organisar. atender ao a pecto do problema, pela ligdção das
zonas de produção, abrange o Nlunict!)lo de Canoinhas, ond� se

rá cOD�truida a e�trada que alcançaiá Curitibanos.
A i'r.portância dê�se empreepdimento para os Municipios O Fermenlo Medllros é o pre·

limitrofrs, como para o Estado, é maior rele,ância, consideram-se ferido, porque é fermento de qua- Q h?
que a estrada projetada, cortand:> distancia, valorisarà enorme zoo !idade. uem dc ou. I
na de terras de culturl\ e transporá vastas fazendas de criação,

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

Perdeu-se, esta manhã, no!
promovendo o escoamento facil da produção do nosso hin- percurso da Aliança da Baía,
I"rland. Dr. Miguel á rua Conselheiro Mafra, á

Diz o emerito Governador do Estado, em su::\ mm·a- Boa ba i d Praça J5, uma pequena cha-
gem apresentada á Assembléia Lellislativa, (jue necessario se torna ve da caixa postal n. 19.
�ambem a criação de uma nova Residência, subordinada á Dire- CLINICA GERAL Pede-se entregar na reda-
toria de Estradas, a qual deverá ter séde em Canoinhas e abrarl- ção deste diario.

I I !\1 f P lT d Vias Urinarias-Hemorroides
ger os Municipios de taiopo is, . ara, orto rlião e parte e

Caçador. pois que as despezas com a organização da nova Resi- Consultas: Sezões, Malaria, Maleitas?

dência serão equitativamente compensadas pJr mais �tíl e fiel aph- das 13 ás '6 horas �iiulas Medeiros
��m��

Ic6.ção dos dinheiros públicos. CSão. pois, m:lls deis mo!ivos para o engrandecimento de com hora marcada Onl pra-se
Canoinhas, a estrada que condUllrá a Curitibanos e a instalação Consult.-R. joão Pint:J, 13 GARRAFAS VASIAS. RUA AL Ida Residência, cuja assistência tpcnica imediata e permanente I Telefone� 1595

MIRf\NTE LAMEGO N' 50 ._,_ -'-"I

�-�������������-�������������������

de cobertores, alcochoados e de artigos para

E LI

AlôLso Florlanopólis
Brevemente Será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Flcrianopolis.
A

Rua Felipe S ",hndd1:

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AO� DAS GRA1\�DES

CAPITAIS

Cobmnça feita. por genti� senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vi.--;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, c:onfôrto, honetis
dade e ambiente seléto :0 que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular,·� á Praça 15
de Novembro

I
I}

inverno, para

•
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_I�_.. RUA FELIPE SCHMID"'C"
NA
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"Canhões e aviões para a Espanha"

A Belglca vende armas para os

legal istas!
BRUXFLAS, 27 - O «1 'ays Real» anuncia que foi

fechado um contráto com uma lirma belga para o fornecimento
de armas para a Frente Popular espanhóla. E�te material d . guer

ra, no valor de 30.000.000 de francos. ser.i embarcado no

vap-r $/íleiar no
.

porto de Antuerpia,

Lozosa em poder dos rebeldes
GIBRALTAR, 27 -Um radio de Sevilha informa que o

general Mola ocupou a região de Lozosa, onde estão situados os

depositos de agua destinados ao abasteci.nento c!e Madrid. Igual
mente, diz o mesmo radio, as fôrças reb elÍes avançam sôbre o Rio

Tinto, onde os mineiros, partidários do Govêrno da Frente Popu
lar, entregaram-se incondidonalmente.

Mas 12Duelo de extrema vlolencia
PARIS, 27 - 03 últimos comunicados da Espanha re

r:cbir.los nesta capital indicam flue aumentou grandemente a ativida
de em todas as lrente: de combate, sendo levados sucessivos ata

ques ás posições adversas por ambas as fOiças em choque. Na lren
t � de Guadarrama está se registrando poderoso duelo entre as ar ..

t lharias legalista e rebelde e o canhoneio assume J roporções de ex

tr erm violencia sero qualquer interrupção, Entretanto, as forças des
te front continuam em suas posicões não se registrando nenhu j,

movimento importante. As tropas governistas conseguiram avançar
e II Dviedo onde os rebeldes ainda resistem desesperadamente. Anun
ci i-se deMadrid que a quéda da capital asturiam está sendo espe
ra la a cada momento. As tropas legalistas da segunda expedição
qu � o governo enviou <l l\1ajorca conseguiram tomar posições em

terra e uma parte se desloca em marcha forçada em direção as

força. reb�ldes. A luta pela posse de Ma!aga tambem parece atin
� Ir ,) seu ponto culminante. O correspondente especial do Figaro
i uuto ao quatrel-general insurrecto em Valladolid comunica que na

uuela cidade é esperada a quéda de Malaga. acrescentando que
r..uitos quarteirões desta cidade se acham em chamas.

fi

mi I marroquinos na

panha
Es-

T t\NGER, 27-'Mais 12.000 legionarios de Marrocos
espanhól foram transportados para a Espanha, segundo noticia (le
forte autorisada, havendo em Marrocos o total d � 37'000 homens.

roupa porque lava ,facílment3
El!IlRII

e rapidez

Ocupada Talavera de Ia Reina

LISBOA, 27-o correspond nte especial do jornal Dis-i«
da Man7à informa de Sevrlha que as trop .s nacionalistas ocuparam
Talavera de Ia R�itn, A mensagem acrescenta que 2,OJO homo ns
das f 'rças legalistas passaram- se para os nacionalistas,

O radio de Sevilha anuncia que f) presidente da Republi
ca espmhóla Azana, deixou Madrid e dirigiu-se para Valencia.

• as
Nossa Vida TA
ANIVERSARIOS

Padre Emilio Dufner
A o v o

Faleceu, ha dias, na cidade de
Joinvile, o venerando barão Fer
nando Von Dreiufus, figura d�
realce da sociedade joinvilens! e

diretor do conhecido Ànuari:> Ca-
Stalin env:.l uma mensagem aos gover- tannense, que se publica naquela O sr. 2' tenente André de Sá, REX, ás 7.30 hOfa5 O tigre Foi exonerado, a pedido, o

n istas espanhóis cidade. delegado da Junta de Recrutamen- 1 do mar nej,To;' major da Fôrça Pública JOão
LONDRES, 27 � Se0'undo informa o ).ornai Evening O extinto, asc':"ndente de lima to Militar de Cruzeiro do Su!, C d'd AI 1\1' h dó an I oves 'ann o, o car�

New, o chefe vermelho Stalin enviou uma mensagem às forças das mais ilustres familias do im- foi exonerado, a' pedido, daquelas CINE ODEON, ás 7 e 8,30 go Ce delegado especial de po-
V,.rmelhas, 1l0S seguintes termos: «Estamos )'ustam:c>nte nas vesperas perio germanico, era genitor da funções, sendo recolhido (\0 13 horas, o grandiosv fjlme O Lohz's ll'c' d

. ..

d PU·. ' la a mUlllClplO e orto m�

cl,� i.'.conkcimentos importantes. 03 inimigos estão tomando pOSIções, senhorinha Carlota Von Dreiufus, Batalhão de Caçadores, aquartela-, homem de Londres, ::om War- ão, sendo substituido pelo sr. 10.
d" ,órte que devemos estar prontos». func.ionária postal. do em Joinville. n(Jr Olaxl. Ue. Mauricio Spalding de Souza.
it�§l.U'MIêêWt!tfltiriM&iJrt'" -----------------u.-------------_IM'MliI1_IilIHIlDlHEa*__----__Ê' *miJ

I
I
n
fi.1
��
ll3

J:w;_:;Y..,:;.M'�;;�,��C]NrmT"P'OW i7

RIO, 27 -- Noticía u.n vespertino, que deflagrada a crise politica em Minas Ge
rais, o sr. Benedito Valadares, veiu ao Rio, para conversações.

Nessas palestras, que se realizam na residencia do sr. Francisco de Campos, tomam
i parte os srs. Virgílio de Mello Franco, Cristiano Machado e outros, procurando-se as"

sentar as bases de uma aproximação com o P. R. M.
A "formula Pila», bem aplicada no Rio Grande do Sul, conseguiu a preferencia

Vindo de Porto União, onde dos perremistas, tendo o sr. Virgílio de Melo Franco e Cristiano Machado a dehnid.i
exercia as funções de delegado com entusiasrr.o, conseguindo vencer certas resistencias do governador Valadares e dJ

especial, encontra-se em Floriano- sr. Francisco de Campos.
anuncia que foi fe" polis o presado conterrâneo, sr. Embora as «íemarches- prossigam com os srs. Vaiadares e Campos de LllTI la-
o forneci-nento de major João Candido Alves Ma-I do e Virgilio e C�stian) do ?�!tro, as!ento�-se a adopção em vlii1�s da «f:)rmula PIla".

rinho, brioso oficial da nossa For-I. Na execuçao �ela, ven,flcar'sera a �lferença que con�re ;a:a o� pepistas perr _;-
Iran-

ça Publica. mistas, com a exclusao dos chefes dos dOIS partidos. O acordo Implicará na saída dos
_

secretários do Interior e Finaiças, que serão substituídos pelai; srs. Cristiano Machado e
OUTR05 I?RRTEm Virgilio de Melo Franco, respe :tivamente.

'Dr. Antonio Bottini Contudo o sr. Ovidio Abreu não se desligará do govêrno, indo para a pasta da

Agricultura, no lugar do sr. I srael Pinheiro.
Após curta permanencia re· Essas transformações no govêrno mineiro, segundo vóz corrente, estão definitiva�

gressou, hoje, via aerea, para a mente assentacias, e serão eX�:�!Íadas imediatamente. após a palavra do sr. Artllf Ber
capital gaúcha, o nosso destacado nardes.
c?nterrâneo sr. �r. Antonio Botti-, Esperam llS adéptos da «formula Pila» o assentimento do chefe do t>. R. M .•

m, lente catedrattco da Faculd\l-. atendendo o que o mesmo r ;centemente se delcarou inclinado ao pdrlamentarismo .

de de Medicinn, de Porto Ale-I
.
--.-------------_

gre e apreciado colaborad)r deste l -1-
Assucar de Baumlha Med3lfOS Fe r ido porumdiario. e I ao Para cremes, tortas, sorvetes e

licores, não tem rival. Cavalo
fALEl'lmENT05 Autcrizado pela exma. fa-t------_iiliíiiiiiiiiiõiiii-----iIIiiiiiDiií

" milia, que reside no prédio I
� . . .

Faleceu em NIterOl, a exma. d':l rua Esteve Junior n. 93' I

Hr..l'lDAIA, 27 -Segundo um comumcado ofiCiaI de Ma., sra d Araei Lib"rato Cardoso d'd l' r 'I
drid. os tribunais legalistas aprovaram a sentença de m')rte para

..

d J<' }')' Cd' será ven 1 o em el ao, no I
esposa o sr, olle mto ar 030, I dia 2 de setemb'ro á' 19 hO"1 M' d ' A

numerosos politicos conhecidos. .

t l'ddA'
� ottva o pelo mau tempo 00"comerclan e naque a CI a e.

ras todos os finos moveis 1
•

Entre os condenados à morte en:ontram-se o antigo mmw extinta era irmã do sr. farm. Ema,' . .

, te_!? rellldn!e, a Emplcza dos
tro Melquíades Alvare�, lider do Partidj' Liberal Democrata, o I L'b J f··,,,·. d

de sala de VIsitas, qu�rtos, "elnes L roa dos" resolveu tpws-
n�e I. erato �r .., UDCIJ' aUlJ a sala de jantaI; louças, v!dros, ' ,

d' , .

antigo minitro M.artinez de Velasco, Miguel Primo de Rivera, irmã.:> Dlretona de HIgiene e da exma' . . tem, para Ia que Séra prevla-
d) ll(ler fascista, o lider nacionalista Albinana e o lider militar fascis- sra d Maria Cantisano espos� cortma.s, rep?S�elrOs e mUl- mente amnciado, ás come nora-

ta Ruiz de Alda. do ·sr
.

prof Julio Cantisa�o di-
tos _obJétos utelS.

t á b t
ções do 1o. aniversa.rio do Rex.

03 condenados foram acusados de terem d!'liberadamente
..

..

' N.B. A casa es ar a er a
retor da Instrução Mu lIClpal. todo O dia do leilão.a}:ado fogo em MadrId á plisão em que se achavam r.!colhidos, com

o objetivo de â;segurar a sua fuga.,
Quatr.) oficiais tambem foram condenados á morte por

se recusarem fi obedecer ás ordens, superiores durante uma ação

Transcorre hoje o aniversario

PARIS 27 - Sob a palavra de ordem tCanhões e aviões do revrno
..p��re Emílio. Dufner,

para a Espanha!», a Frente Popular organizou um comicio ao qUill[d
lente. ddo GllnaslO Cdatarlmense e

d 50 '000
' .

I' estaca o e emento o c ero cato-
(..vlTIí- arcccram l1]a1S e .

.

cornurnstas e SOCla istas,
. .

O avião ofertado pelo comité sindical das uzinas Bleriot foi I
lico em nossa capi' al.

exposto durante a manifestação. I €'flZEm nN05 t-iOJE
No fim do cornicio, a multidão já se elevava a oitenta mil

I M I P
.

da
pessoas que desfilaram aos gritos "canhões e aviões para a Espanha." S'lo �r. ce. anoe ereira

h representante das milicias femininas espanholas, que api-
I va,

. ..

rcceu sobre a tribuna armada no local, recebeu calorosas manifestações. o sr. ArlindoA�l;�elf�Os oradores reclamaram o relorçamento di Frente Popubr � ex�a ..
sra. e Ia arqu, s

Frao-:êsar assim como da pressão das massas populares para que GUlmaraeJs, , H
cesse o auxilie aos rebeijes. o sr. ose ermes Gil.

A liberdade comercial absoluta com o governo de Madrid CHE6Am U�5
foi um dos pontos mais acentuados pelos oradores que advogaram o

Lrnt.ciMento de armas e mumçõe-,
Os comunistas atacaram tambem de maneira. violenta o

gOVL:no do Reich.

FLORIANOPOU" Sexta-feira, 28 ie Agosto de 1936

Vai ser adotada
a "formula ila" em Millas Gera i�,

Major João Marinho

B�KGOS, 27 - O quartel
cia que as forças insurrétas sonseguirarn
vera, duminardo o vale de OZ0ya.

general dos rebeldes anun

se apoderar de Sierra No-

CAR'TAZES
f:JO DI,�

Na manhã de ôntem,o sr.Mar
tinho SIlveira, resi 3�nte no distrito
de Saco Grande. esteve na Poli
cia Central, a.preseiltando um feri
mento no queixo em consequencia
de um coice de um cavalo de sua

propriedade.
Martinho foi hospitalisado,afim

de receber curativos.

BCZUXELAS, 27 -O «Pays ReeI»
cha�) u n contráto CO'Il uma [irraa belga para
arrn ss para a Frente Popular espanhola.

Este material de guera, no valor de' 30.000.000 d�
cos, será embarcado no vapor Seiar (10 porto de Antuérpia.

MADRID, 27 - Um comunicado ofic.ial do govêrno es

panhol diz que o bombardeio levado a efeito sôbre a capital pelos
.aviõ s rebeld�s não obteve resultados positivos.

BERLIM, 27 -Um grande avião de novo tipo e cOllstrui
t') em lilfga escala na U tlião Sovietica, tendo a bordo onze pes
sôas caiu na Sibêria, no distrito d� Jeni�sei. Os seus 11 OCllpan
tes morrelam.

militar contra (JS insurrétos.

IM )ERlAL, ás 7,30 h;)13S
Mosqueteiros da India.

laxante? Chá tÍpo Hambu '_

gut'Z do Medeiros.

Recolhida
HOYAL, ás 7,30 horas, Va

nessa, seu drama de amôr.

Delega --'ia Po
liciai de Porto

Un�aoao 13 B. C,

o Sabão

"Virgem E5peciaBàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Joinvil'e

-

(MARCA REGSITRADA)
con�erva o tecido da

..
' .
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