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PorCjLe anr'a o progresso em Florianopolis a passo de caran-jêle se nos apresenta, sem suterfugios e sem a dialética, que, mais condições que bem lhe aprouve oferecer, com evidente preJulzo

gueijo? do qualquer outra coisa, tanto têm prejudicado e desorientado a ró- para á Capital, que, hoje, está praticamente ás escuras e com suas

Foi uma pergunta que logo relembrámos, lendo o relatório � ta deste desgraçado país, navegando desarv- rado e sandcjo aos poucas fábricas, sem força motriz.
,

do prefeito Olivio Amorim, divulgado em uma de nossas últimas edi- ! caprichos do proceloso memento universal, Florianépolis não progride, á falta de fáceis meios de cornu-

I ões, E é tambem a pergunta que, vezes sem conta, inconlormado e' E proclamemos alto e bom soro: as cidades maritunas de nicação com o interior da Ilha e municipios vizinhos.

í hsôrto, já se fez todo o barriga-verde, extático ante a imensidão de Santa Catarina não progridem rapidamente porque não têm vida Emfim, o desenvolvimento da Capital não é assunto que se

nossas belezas naturais, que fazem de FlorianopJlis um dos mais Íin- própria, á mingua da iniciativa particular e da iniciativa. do poder deva relegar, por insoluvel. Tudu depende da bôa vontade, da

dos recantos do Brasil. público. iniciativa e do trabalho eficiente dos eodêres públicos e de cada

Porque, entãc'? Florianópolis não progride, porque não possúe indústria, por- n uncipe de per �í, numa proveitosa campanha a que a imprensa
Si refletirmes e observarmos melhor, veremos que, em verda- que não incrementa a sua lavoura, poraue afugenta o emigrante CI) .sc.ente e'e seu papel, deve, como toda a gente, integrar-se de

de, Floriancpohs progride. pelas precárias, condições sanitárias do interior da Ilha; porque es- coração e com devotamento,

Progride, sem os repelões de um progresso moderno e estu- corraç'l o capital, gravando as iniciativas indústriais com pesadissi- Por iS�I), voltaremos ao assunto, examinando detidamente

»nle, sem as enervantes trepidações do maquinário industrial, sem o mos encargos fiscais. ,a5 várias causas que ernbarvçarn a «Cldade- iomso> , deixando-a

surto borborinhaute de um comércio ativo, sem as fartas mésses de Florianópolis não progride, porque a chave de seu desenvol-I enleada, confusa, a sorrir e torcer derageita da aponta de seu pobre
rma lavoura,toda aberta nos sulcos paralelamente regulares do arado, �jmenlo econômi�o, a fôrça e1éhjc,a" além d�, i,nsuficiente: foi, arr en - v�stidíf}l,lO de chita, encalistr�da, ç';ank da má-cnação de todos

( .costas acima ou rasgada a gléba nas grandes várzeas ilhôas, dada, sem autonzação do 11umClplO, pela ultIma Interventona n JS I no i, dando-lhe as cestas, dlsphcentet )'.

Ao contrário, Florianopolis progride mansa, mas seguramec-
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,
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Sua população aumenta a olhos vistos, e vai morar no casa

rio dos rnôrros, no Saco dos Limões e ...no fronteiro distrito do Es

treito, município rle São José.
Daí a desoladora impressão de imutavel ap. rência que a

C" pital Catarinense proporciona ao itinerante que a viu outrora e a

vê hoje a morna.

E' que o centro urbano de florianopolis, á exceção de um

ou outro raro prédio que se constrúa, e de um maior movimento nas

ruas centrais, permanece guási inalterado, com o mesmo comércio de

bom-e-barato do principio do século, com o mesmo vultoso capital
de milhares de contos de réis, da economia particular, ciosamente

depositado na Caixa Econômica e nos Bancos, rendendo pingues
Juro�.

A Florianopolis, enquanto aumenta a sua população, que

foge espavorida do centro urbano, tangida pelo encarecimento des

rlolorci'mal da vida entre nós, a Florianopolis faltam os cuidados, a

zele sa e permanente aterção da iniciativa oficial e da iniciativa par

ti, ular.
E nem se repita que Florianopolis SP. retardou no progresso,

ficando-se com todo o litoral catarinense, descornpassad J do rítmo

!>Tcgr( ssista de nosso h;n!erland.E' uma ficção, porque o litoral ainda

é uma zona próspera, o natural escoadouro dos produtos serra abai

xo e serra acima, e, apezar dos pezares, o caminho mais curto e

fácil para os principais mercados consumidores do norte e do sul.

E nf m se Ciga que os centros litorâneos sofrem as hipoté
t' cas consequências da multiplicidade de portos catarinenses. E�se

cte>congestionemtr:to, si realmente iníluissc, decisivo, na vida catari

nense, só poderia favorecer e acelerar o desenvolvimento do Estado,
e nunca e cm I ada influida mal, ncaly','n(e sôSie o desenvolvimento

local de cada porto.
Nii(: tf nhamcs a coraç:em de enfrentar o prGblema,
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SemPOVO quaisquer ligacões politicas.00
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declarações d��Jal[JFlôres
da Cu�mll...a

o governadormineiro recu- RIO, 28 r: Foi assinado decreto, na pasta da Justiça.
sou a adoçâo rj 8 " F6 í f

....n u 1.9 expulsando do territorio nacional a ('.i(:;,r:� Maria Bcrgner Vilar, que

P i ia
"

r') a o J j i t:ca n·).:,j n ta "i hês rambern usa os nomes de Friecla \Valf Bt'hrend, Olga Bergner
• Olga BenaTi�, Olga Meireles, Maria p, estes e EI ra Krueger.

'

RIO-28-Quando deixava o gabinete do sr, Antonio I M.m3, como se Si. be, veiu r ara o Br,lsil afim de controlar

Carlos, o general Flôres da Cunha foi ab rdado pelo representante a atuação d� Luís Carlos Predes, era companhia de quem v.veu

d'O JORNAL, que desejava saber as últimas novidades politicas, durante algum tempo,

priccipalmente as que se referem com I '

o acôrdo mineiro. Acrescentamos tam-I '

S t\�T03, 28 - E1.lbarcfl:á, pJf r stes dias, para a Es-

1
' , panna Francl co Gmuto LOlJez (u 1 "xpul,a-" do terrl'torl'o oacl'o-.

em uue era corrente a notICia SL-, "
- -"

d
'

I I
nal acaba de 'er dtcretada,

�un o '1 '1',,-,1 <l g,�ncra, CGerente cem f '

.

"d·fi LD'ezera e"res�n'alt' ,L Pa-'·,.l Ctt t'd d
a su� arltl'�a delrl e ps.eJ cação !la-

r �v - e .,.) umun c a net a tI a e

,

I '1 d d f I é. Te._spond� Dor cr -ne de morte em S;1o Paulo
ClOnél, vIDoa emprl""n "'o o es orço' .

.

_

no sentido de hdrmonizar os polilicns >9,"�: X!'!.. ,f)' r.

pau!ist!\·, (rm,egu tJdo um dl;ôrdo, nlre: n� � tl rJ {�� 'ii"� � G!� 1'?iJlf.\A 11S Dl"0:' o P,R.P, e o P,C.
N •• '..i)J... � 6," �� �<!J2 C:'� ��� II �v' I r; u

D-:pOl& de ouvir as nossas referen· ",J� b L' 7-0 _" ....... - a
-

.'\ ""_ � � (>..,j' E;II • U I C iS, U�a vez
cias, retrucou-nos o sr. Flôres da i i 'I d ubitave!me flli!3, esta' ca:Cunha: ,

A's 6 horas - Alvorada pelas Bandas Militares, -«Não sei se ha alguna coisa rninhando para a guerra"
H2�teaménto ca Bandcir a nos Quarteis, � nerse se'1tiào de se consegu'! :l con-

CID' DE DO VAT -, .( "

A's 9 horas - f\,:(, pst{idio «Adolfo Konder»): Co· cord'a dos f.oliti,�os de São Paulo, I ,,>
F-,

, LILA� I, ",8--- O c?�re�ponderJte
mi íl'(\I ação cí·..jCO-r:líl't?', ( \lrccntraçã() dos e�ccIares da' - d' '." , , .

I
da Ullted Press souoe, eSl;} nOllC:' de funte flOedlgna �ua

mas nao esejO outra C')!Sa, !:_'llmana mult(' que os polltlcos t Js, Sa,.tidade O Papa enl�or'tra-se ex' . "'IV ""e·t d'
Car\lt .. ;] e rJe ti das as f(_lIÇ, � dt terra t' mar. t-alarão nes- las se ep! d - f' d b " ,

.

� "\.,.) ti" 11 e cansa o e

ta SOll nidade os srs. cap-ltão Olimpio Mourão Filho e de- '

n emm, nilO p�raçt elto c mano, ras pOI�tIc.as vu,g"rcs, aL O Tecido com a situação inl:�n lciona!.
mas no lnte�esse supremo oe ",ão Paulo, e estimaria amda mais qUf' A plTocupaçã'J de que «, �' r� .r:: •

Putado dr, Ivens de Araujo, t:sse er.tendlment d, < b 'h
' '- "

, ,

--" q.�" mais uma \. ez,
"

'I' dI" ,o se pu cs,e p�ocessar so mw a msp1[açao, pOiS lJ dubltaVe!rncnte, está caminhanJo para a ucrra» esta' I'rr-
A's 11 horas - Pf\sst'ata CIVICfJ, m! ltar os co eglOs sempre fUI e s_ou um grande (\mlgo de São Paulo e dos p�uhstas», ptd,ndo-o de obter o compléto repouso qgl e '

d".

e Grupos Escolas e Destacamento Militar. DepOis f. I d AI: Ad"
, 1 seus me Ice s

A's 14 horas -- Na Assembléa LegisIatlva, Sessão «T' h
a an

OI
W 'íe o

acofr
o

mdJO:lTo, acrf'scenl��u: ,encareceram como uma nfcessidade durante todo o verão

i b 1 'I
- en o rea mente me es orça o junto aos po ItlCOS ml- na residencia de

.....

astelgandolfo
'

solene, Usarão da palavra os deputados dr. A( er a. SI va neiros no sentido de ser apll'c d
' A d t" .

\...- ,

.

. ..
.

C
a o, no acor o que se proceSSíA en re TodavIa, apesar dos aborreclmedtos ue

e Alva, o Trindade ruz. o P.R,M, e o governador do Estado a fórmula que pacifico:.! o Rio S P 'f'
q O preocu..

A's 15 horas - No estádio «A.dolfo Konder». 1 ar-I Grande d S I d "d b' b d'
pam, O uma antI Ice não está enfermo, tendo consedic'o

de eSlJortiva dirigida pela cumissão esportiva.
o u

d'
umn

da
os nossos paltJ dOS 50, um� an eIra que se audiencias durante todo o dia de hoje.

• '
. _

resume na gran eza a nossa terra, mo us vIvendi esse que tem tra-

A's 19 horas -- Na Catedral Metro110litana, 1 e·Deum, zido o' mais provel'tosos resultad d
'

�""1'I1g r�·. -. � A.''a\ I O
';

Usará da palavra Iíesta s�le�idade o �xmo, e revm,o. d. zações'partida(ias a sua fisionorn�:' p�li�c:�r
erem as n%sas orgam-! �VIJ

• ����:;;.�. gryv ;rnad ')f
JOé'quim DOlflilígues de Oliveira, arcebISpo Metropolttan0. Nas minhas conversas co'm os próceres mineiros tenho mI': Unive rs I ta r! o j rn i ne iro

A'� 19,3,0 �or�s,- Concêrto pela Banda do 14' B, C. batido pela adoção dessa fórmula. Entretanto, o governador Benedito I AVIS1\JU-SE COM O SR.
no Jar?lm Oliveira Belo; .

.

Valadares recusou-a, i.lterrornpendo-se aí, portanto, os meus esfor- En,contrar::-se, desde ô,ntem, em i A.E rUR BERNARDES
� s 22 horas - No P"laclO do Govêrno, Recepção ços. Flonanopohs, os acad('mlco� Juli-1 '

e baIle. Aliis,é meu desejo que 11 fórlJlula Pila fôsse aplicada não vaI Rebouças, Alberto Gueneiro I RIO, 28 - Quando foi á

Destruidos os aviões vendidos pela sómente em Minas, mas tambem em São Paulo na eventualidade e Nel,so? Sampai,o da Faculdade r s'r.len::ia do sr, Afranio de /V\�]o
Fran aI

dos politicas se unirem, e em todo o Brasil».
'

de DueItoda. B�l1, que v:aj�m Franco, o governador B nedJto

, dÇp h d I' d Indagamos, depois, dOd assuntos de que tem tratado nas suas pelo sul do BrasIl com o objetivo Valadares encontrou \, sr, Artur
LISBOA 28-, A Umle 'ress COTJ ece eta 11e� o f

' d 'd - d I
D d

'

I. • "co[j,e�enCIas. e consegUir a a csao a c ;,isse OfrnaT es Juntamente com o sr.

bombard<io levado a efeito pelos, aVIões naclOnahstl1,s contra os at- TIl' d I'
, "

d para o I' Congresso Jurl'dl'cr) Unl'- VHu.,ilio de Melo Franco.
V

- « enno ana Isa o com 05 po ItICO� mhleHos os iversos ".

rodromos de Getafe e Cuatro lentos.

d d M d
.

d aspéctos da politica nacional, detalhando a conveniencia de ser en- versJtario do Brasil. O cbefe do Executivo mim'iro
Informado o G?verno de ,Burgos e que o e a fi c�n- conlrada uma fórmula que rcsultàs�e em beneficio e facilidade para

Os estudantes patricios foram manteve, a�sim, na noite da luela
cmtrcu vinte e um aViões ?OSd 11;;05 Breguet e Potez no� mer.cI�- a solução de outros importantes proble'llas politicos, que nos ocupa- recepcionados pelos seus colegas dia, demorada conferencia com o

nados aerodromo�, com o fIm e df'monstrar ao povo a, potenclél rão a atenção dentro de pouco tF'mpo}), da Faculdade de Direito de San' antigo ministro das Relações Ex-
el?S su,,� fô'ças rereas, a Junta, de De. fesa ord, nou um eU' rg!co borr.- O I F'j" d C h d 'd t,·, C".larl'na. terJ'or's e !.Com "ex-chefe la 1\.Ta_

f I d
genéf J ores a un a epOls e conferenciar suc, SSI- - v r

batdeament::.. O resultado 01 O meihor poss;ve, e vez qUe' os A f3 ra-o tendo o enc'ont 'd ,-

, d'd d'
, '- d' 'd

vamente com os srs. rtur ernardes, Borges de Medeiros e Lin- :. ' ro SI o pre-
dOIS campo� foram e"trUl os, os mo, ermSSlmos av���s :l qUln �s doifo Colar foi ao gahinete do sr. Antonio Carlos, a quem partici- Mm5sã� ra�ado pek's srs, Virgilio de Melo
na França tIVeram a ImesmaJ

sor e, aSS):."Il comod'l' oll,cmas e dep,os!. t _j B d r I d i:'ranc'o e i:;'rancI'sco Campos.pau ef o governanor eoe ito \. a a ares recusado a adoção da 1-.1..
1 1

tos de gazolma e povora. gnora·�e a sorte os aVIões goverme,ta:, fórmula Pila no acOrdo pniitico mineiro. pC �W;lca
que tinhl\m saído em �erviço, pela impossibIlidade de a\erri�s uem, BEI.O HOQIZONTE, 28 Para Cf II r-8Si i I
"isto que �odos os que o fizeram c:apotaram e foram presa das Faça lima, experiencia, no pr�paro do pão caseíro, - �stiveI:am nesta capital os de- LISBOA, 28 _ Pelo pa'juc"
(hama�, Calcula-se que o bombardeio feito pelos aviões nacionalistas COln as connecldas farinhas pu'aJos �)i,nÕeS Lopes e Prado te fi.!manzora

.

cOll'.litu� uma garantia de que a aviação governisia deixará livre o «CFUZEIRO» e «SURPRESA» K�lIy, cs quaes, ao quf' 5'" afIr- 'I Bra�J·I 66
,seguuam para o

h
1 ,., )\. d 'd 't d

' v � em·grJ.utes PJ(lU3uê
"al1lmho das tropas que male alO Cle Durgos para lvla (I • mlS uran v-as em part�s iguais, ma, vieram em missão politica. ! ses.

tal quall
'�A' Tp
..E.I '".DA

Damm a seguir o programa cios festejos para 7 de

�tten,br() p oxin o, o [IA DA PATRIA, nesta capital:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Impressões de visitas aos

Laboratórios Raul Leite f A' TOS

Côrte de União Bentíe-
Apelação cente r:JRecrea ..

Sumula dos julgamentos da úl- tiva Operari a
«A visita que gentil- lima Sessão

"nu Relação das pessôas que re-

rnr j" me foi proporcionada 1H b d d rneterrn prendas até o (a

o,;' 1. h ... ! ( H�IOS RAUL a eas-corpus , a comarca e limo. snr: ri,f·tor rlt> Ga=eta. F!or::inopolis, Sôbre
LEITE d It TiJ'uC�5, impetrante dr r ão f��y' 2S-VW-936. denci d d d I Di N',empresa e a a pro- a corresnon enci i rv . a . sta ci ci.: ara o jorna ta e ode,

F'lh
.

t J
' �tI An ta Tonéla F -lf.:, 'I, : .UI a l-

jeção e rara administração, er I o e pacien es ose vr-ica- ataçalha do a reputnçâo do impoluto prefeito deste municrpio, snr.

neira e Geralclo Motta, R:Jlt.'r C. Tonéra, ]orgp DlOgo, dr. Udo
produziu-me tão agradavel im

o sr. des. Presidente. Deeh, dr. RicMdo Laz, Milfio Caetaw.l Lummertz, cumpre-me declarar, antes de mais nada, que

or. ssao 4L1� sinto O dcv-r c

c P d o seu autor é um individuo quais sem reputação pelos seus pre-
Convertido ° J'ulQa�ente em di- Leite, dr. 1 r.lv 1,Ior oéra, r,

I AI,k pr:-;l llta i)', meusefu" 1 ce dentes pouc : e ,?, os. '""\ érn di,s' t -rnou-se um gr'ln 1" cip pei-
J'

.

f' d d' 'f Paulo M ,til ,\ Ibl' juerqt;<' ")0
SiV(I" ",1 I'\'iwntns, e () IgenCla a tm e pe ir-se 10 orrna t8r�o desd� q!le Ir), xon ado dos car zos oúblicos que Vlllhil "cu

- d]' d O' 't Cascc-s, M",r.l;1 Frrro de Aze- ,..

f I,' ,l;.tr<1 qu- t1 çoes ao r. UIZ e Irei o,

d ç IL E ,':I M JI mulando, qu>r como es nvão da Coletor:a de Rendas Estaduais,
Hotbeas-corpus da co na ·;i·� ve o P . I [lO, rO,F ps, O" mann,

d 'I' d
'

C'
, I

�i .i n
'M 'C ..1'. F

'

1\1 c:,uer e aux lar o serviço da: (._.ntadona da Prefeitura, Na
-

á 'I Índaral imoetra -te e CI, ,t II ai ' J'itOvIr). 'iHICISCO,� a-I di d D' I\T 't _j' Iraçao gerua orga .zaçãi!" '1' I
I F

.

EI M II e ição o ta e tvot e (J_' vinte (,O c .rr-nte. o ta correspon-
f I Adriano Chimenelo. Relator o sr. noe -rreira, ,);, 'e mann

d
'

d ,. I'
-

ciênti ica e industria que o G {'I
""

'd \'" ente assevera u f as tan-as inverda e" ii cerca de oerm-so s ne

d R I L
'

'f' des Pre'I'd ente ames, ,.e so \.J.t'Pl o WHa, I f " ,..

A 'O C Lr. au eite per"ont iC? em
. , ... ,.

] _ H I j F' B uncronanos mu.nlclpat'l '" (J raranzua. snrv v.a tan I U 'I'Tle t':.
A CArt J' lgou rejudica .... ,lo oa .

'" t'() ,nro -rreira, 0;"-,
o

tão vultuosa, quão patriótica o e u: " v, ."

F F ",\1 nunca COÀlt)U d- exonera n nhu n Íos fun I 11 fi S d unicip o,

h o pedido, erIl vista da, Imfu!ma- vent ur 'I trml 'o e [o , '. \'a u ,
,

"

_

e umanitana emprlsa, S j OI F pOIS, e ave-só a perslgUlçoes mes .utn I,,:;. A su 1 VJSe!., pol.uca
ções do sr ]Ull de D'reI'to de oares 'e iv-ira. rancr-c .

, ,

Visitando os LA. B' H ,.\- .' . I

,....,. _ d S R P estende-se Iara honzo it-s mais d lata �o; e 'li -,' circunscreve ao

TORrOS R,i"L,iL L�ITE. SD_11-
se achar solto () pacient". \...onCf'\çél() 'a. ! VéI, fl'ia '1U-

h d d d'f d ,,, V' "ti' I'" -

2 76 da lier Til h,.. , ]u,é' Tulhil, A lLni". aC,an a o. f:..••ampo
o ,F!l.! 1 ama )r, 'VHIl '. klfa ,Vlane

.

não

ti a impressão das grandes Recurso crime n. .4,
S N S M I F fOI demetI lo do cargo dt'! fiscal urbano e CO>l;í.mo da Plefe!tura

h comarca de Rio do Sul recorren- ouza, au OUl.a, anoe eI-
I'

, . , , ,

d'd drealizações que onram o '., E
.

Z F'
'

J - por po Itlcagem, e SIm porCo,ue IUSiStlSS, no pe I o e exon'!'

Bras!·l. te o dr. Juiz de Direito e recor- lO, ugemo . IgueHa, oao
t d'

, ,

S
'1 M

.

d D t{" d C t C ração, como prova es a carta que lfIglU ao ecretano da um-

Ali' esta-o all'adas a cieAncia e a arte. A biologia, a
rido Ulbrich Weiglr!. Relator o e eus "..-ar 050, a anna a- .

J'd d A Id N r d t d 24 d fi t
sr. des. Tavares Sobrinho. mariére, Idalino R. dos Santos, cipa; a

eil
snr. rn�

o

Idap�N' eJ. M
a

O
e

S
o, den �química ao serviço das indúsd·trias fa,rmaceuticast espec,iali.- Foi confirmada a sentença de Adelina Alves, Mclfia Generosa

f
' Me: ��. slnrd· Arna

o II �PMO
I. '

'. p-cretarclO d ce-

za,�as em seccões á frente as quais se encon ram teçnJ- AI F d AI Ar' eltura umclpa e rarangull. eus cumpnmel1to5, om a pre-

cos de' reconhec'!' .�a cultura cI'eAnt,ifl'ca e adml'ravel capacI'da' impronuoc.ia que está certa C0m aves, ernan oves, IplO
t b d d J 't I - f'C2 P

.

SIM
'

P 'S'I sen e, a em a ver a e, e para eVI ar ex,.) oraçol..s que S(! azem

prova dos autos. ereIra i Vá, ana ereua I va.
" d' I'

.

d P f' 1\'" Ide de trabalho. Recurso crime n. 2.480, da
em torno a onen�açiio ,)01tlca :) sor, r � CIto V!1Jl'l:lpa, pas:'iO

Percorrendú as secções, ficol) me a convicção de que a e"'pôr na presente, da qual V. S" r'ód� fazer () uso que Ih�
E comarca de Campos Novos re- Sezões, M � 'arid. M11eitas ? d d hos :"'AaORATORIOS RAUL LEIT honram o Brasil e a

' convier, o mo o que se eu a min a cX(JOeração, VInha eu exer-
, corrente o dr. Juiz de Direito e Pi!ulas MeIleir.os d h d d PAmerica do Sul, pelas suas proporções e organização ra�· :en o já a tempo o cargo � CO:ltÍnuo essa H'feitura, cargo

Ciona���d��sso deixar de admirar e assinalar. com espe- �:�o,:i :�t,�'�.�IJ��"od:,.Cd:: M i sCe Iânea :;:� ��:ti:���::v:luodij: :':�:.I p�'::t��oe qc:;n�6 :�odi;;e:;e�;�:
.

'

ti' t' d d R I L 't CarneIro R:beIro. I' I"
, I f 1

clal agrado os sentlmen os a trUls ICOS o r. au e! e, N d
.

reso VI so H;ltar mtnna exon:,:raçào, :) que IZ em um cia que o

,. L b t'
-

d d' I ega o prOVImento ao recurso, A RECENTE FAL CIDA f 'h d I dorgal11zanao em seus a ora onos uma secçao e pro U·
f' _

sw. pre eJto ac ava-se ausente, ten o v. s., que em ta la res-

tos para atender ás necessidades dos Hospitais de Cario �ara con ICmar a sentença recor .L\TRIS e cantante espanhóla pondia p::lo expedient·� da Pref.:;itura não aceitan 10 o meu pe lido,
dade e dos pobres, pondo á disposição dos mesmos os nda.. Concepcion Super vi a havia fun- devolvendo-me o ofício de mit,ha solicitação. Em vista disso como

produtos desta Secção a infimos preços, realizando dêsse Recurso cnme n.
"

2.482, da dado, como uma demo[lst'ração de e tava CO[\) resoiução inabal3vd de não mais voltar ao (argo, aban�

ado uma das modalidades do cooperativismo humani· comarca. de Con,co�dIa, recorre.nte suas numerosas excentrIcidades, don�i-o, tendo o snr. prefeito em pessôa me convdado a volrdrm
. o dr. JUIZ de DICeIto e recorrIdo d Ih

'

tarJo
urna or em cava eHe�ca, cUJa ao cargo, não aceitei, sendo por este motivo exonerado, acresce».

(a.) Dr. Jeremias Valverde João Ficara!. Relatar o sr. des, conder,ação" ú.nico diploma, �ut()r- dizer ainda que não me acho resesntdo por tal exoneração e queGustavo Piza. ' .. d dManaus-Amazonas g"va �s pessoas e sua amlsa e, nem por i,;so estou afastado da orIentação poli!ica do sor. Prefeito.
_:)_

Confirmada a senten�a que escolhidas com tanta seleção LO-li Concios de ter cumprido m("u dever, aproveito a oportuni-
.

d
' ' . J'ulgou extinta a ação penal co�tra "I' O d d T t d.1 d Ih .1

«E' com prazer que deixo consigna a a oÍlma Im- m.o,
ze o. a (em a ar

a,ruga.,
a",e

_

e apresenta: e os meus prct�stos ue mui,ta estima e comi,

pressão por tudo que me foi dad? observar na ,visi�a que
o reconido. Af',rmava-se que esta confran� da deraçao. Seu amigo certo. (Ass.) Nhnoel Vlelr3 Miclel. Ara-

fiz, com os alunos da Escola NaclOnal de Vetennana, aos
Recurso crime n, 2.477, da amlsáde er� fruto das s�,per5tJ�ões rangtlá, 24 de .Agosto de 1936, Firma rec0nhecidil pelo tabeliã'J

comarca de Tubarão, recorrente d t t t I J F M ILALORATORIOS RAUL LEITE. que assen laram a gen II ar IS a, osé erreira acie ».

Nas diversas Secções pecorridas notei os múltiplos o dr. Juiz de Dl(eIto e recorrido um d�s mais audenticos val�r�s A demIssão do tes()ureiro Otavio Qll�icoz, como a de M l'
A

'f' té' I L d Olivio Custodio. Relator o sr. des. que pIsaram os palcos nos ulh- noel Mlcid, não foi �feito de uma perseguiça-o poll't,'.ca, ..... al·s sl'mcuidados cieotl !COS, a cmca escrupu osa, lO o o apuro, Marinho Lobo. C d
'U

em suma, na confecção dos seus produtos. m?s tempos. orno urante sua m 1tivada pela pessima co!'!dúta dêsse tes ureiro, Otavio vivia di-

Mereceu-me particular atenção a parte referente aos Negado provimento ao recurso, permanencia eGl Roma notou afamando {) prefeito Lummertz, nos ca[es e optras casas públicas e

preparados para uso em veterinaria, com os quais êstes para confirmar a sentença Cjue ve��ração de que él tar�aruga e,ra reCUõaVé\- e a obedecer as d_terminações de �eu superior hierarq11ico.
LAHORATOalOS procuraram resolver problemas de vital julgou prescrita a ação. obJeto, p�r sua constancIa e a for- O mr. prefeito não qUÍs demit;-Io do cargo. ma, afinal,

, B'1 ApelaçãO crime n. 2.475, da ma es,pecléi,l c,om,o se desenvolve r.le!)ois de rnuito haver aturado dêsse empregado Insubordinado emportancla para o raSJ.
comarca de Florianopolis, apelan- d t t I t I I d ICongratulo-me com o dr, Raul Leite e os ciêntist.as sua VI a, InS 1 um em amu e o o rt ut,mte reso veu emiti- o.
te Waldemar Francisco da Costa d 'I f f d'

chefes das várias Secções pelo progresso dos Laboratonos mo esta amma e ez un Ir uma O prefeito podia tê-lo demitido até a bem do serviço, mais
e apelada a Jmtiça. Relator o sr. " d

' , ,

t I f d
que têm o seu nome I� é por todos os titulos motivo de sene e InSlgmas em me a para não o '�Z;'j por consi eração á fam,lia de! Queiroz. E assim foi

des. Urbano Sales. d b d
' , ,

orgulho para a medicina e ::.l indústria brasileiras». qu� ca a �:m ro a ImagmarIa exonerado o teslJIHeiro. Quantos aos demaiS demissionarios, o

Dado, provimento, a apelação ardere possUls�e a cúrrespo ldente, proprio ffiiiledicente que V,Qffi e crevendo contra o prefeito aue di
(a,) Otávio Dupont para reformar a sentença apelada C ta - que nunca saiu d s '" I'

..

- - d
.

d C
- ga

DI'retor da Escola Nac,'ona' I f' d b I I V'
on va se .) se ess�s po ItIqueIco3 nao sao a ver�anos e aetano Lummertz

a 1m e a so ver o ape ante. en-

[t atros 'm usar tartaTug" que
'

d'
,

d
'

'

,

e s_,. , a. co e por ISSO se emHIram os cargos q'le exerCIam. a )enas apurou'de Veterinaria. 2318--935. c.ldo o sr. des. Urbano Sales. pretendell dIgnifIcar I L' - f' d M
'.,

P d '.
d' I.

�e a eJeIçaO p-lra pre elto o. �nlcIplo. o lilmos Izer a g->
-0- Apelação crime n. 5.446, da

ExtraJl' Interessante sobre o autor das dlatnbé's contra o Prdeito de Ara-
«LABORATORIOS RAUL LEITE -- EEta den(.lmi� comarca de S. Bento, apelant= o Bebidas Nacionais e

1 f

nação fala por si mesma. dr. juiz de Direito e apelado Me- geras só NO I �anguá., �as ,re,e�imos'l pOdf enquanto, ar.01se1ha-Io que se recolha

f) L' "t d'
A '

d' nelau VI'eI'ra da Cruz. Relator o CAFE' JAVA a sua Ir.SIgm IcanCIa, ca an o-se. '\rara ,guá, 25 de Agosto de
.,aul elte, espm O mamlCO e vence ar, cnou em 1936Praça 15 de Novembro .

todas as suas peças um verdadeiro Laboratorio, porque sr. des. Alfredo Trompwsky. (CORRESPONDENTE)
aqui, a par do feitio industr ai tambem nobilitante, sobresai Negado provimento a apelaçãO, Antonio Paschoal

a honesta preocupação ciêntífica de pesquizar. para confirmar a sentença apela-
Com o seu grupo de eminentes técnicos é incalcula- da.

vel a projeção dêste grande empreendimento: LABORA- D-r-P-e-d-r-D-d.--M-o-ur-a·-F-e-r-ro
TORIO-ESCOLA» .

•

(a.) 1)r. Hugo Pinheiro Guimarães Advogado
Catedrátíco da Faculdade de Medicina

Rua Trajano n. 1 (sobrado)
do mo de Janeiro

A VERDADE DOS

Dr. Raul Leite

• A

uma menIna que pesa
ape-.as 860 gramas.

IrradiaçãO de
Roma' Vivendo numa

badora

•

Incu ..

A Estação de Roma 2. R O,
m. 25,4, kc, 11810, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguintt:

Anuncio em italiano, �e�pa-
nhol e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão da ópera GUA-

RANI' de Carlos Gomfs.
Canções cantadas por Bianca

Bianchi.
Noticiaria em espanhol e por

tuguês.
Marcha Real e Giovtne.zza,

S. PAULO, 27 - Ncl maternidade desta capit::.ll
nasceu uma mcnína que ha vinte dias vêm vivendo nu
ma incubadora. A recem-nascida chama-se Gení e pêsa
apenas 860 gramas, E' um caso rarissimo e está preo
cupando a atenção do mundo ciêntifico local.

Dr. Miguel
Bf:>abaid

Vamos lêr!

Pílulas Medeirol
Contra Sezões. Recuse substi

tutos I CLlNICA GERAL

NasceuO HUJ\i1u'USMO, nas mais

esp:ntuosas an lótas, historietas
comlcas rara rir, é cultivado nas

pag:nas de

São Pauloem

Ordec. das
Advogadas
Requereu inscrição na Ordem

dos Advogados do Brasil, na ses�

são de�te Estado, o sr. José An
tonio Navarro Lins.

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. João Pinto, 13

Telefone, 1595

a nova revista editada pela S
A. A NOITE, do Ro de Ja�
neiro. Publica-se ás quintas·fei·
raso Preço: 7UO reis.

,

.

CÃoil
homens e crianças! i

I I
ANDE L.I UI

de cobertores, alcochoados e de artigos para Inverno, para

CASA
21 .. RUA

A
�I
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A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

B�urnenau .Joinville Sao Fran·cisco Lêlguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�Q de

MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira

Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas
Cimento-ferro em barras. ferragens para portas ,\1achinas para laoeu.... ,--

e janellas, tinta Machinarios em geral para 1 lavoura:
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, L inho etc.
Pavões e Camas /�. J ocornoveis, Motores de .splosão, '\10t07PS
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

res Material em geral para ransmis- "\es:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, c ,-ces-
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

I'-Iavegação "He epcke" ..-vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
FVlaria" - Fabrica d Gelo l'Rita Maria" - Estaleiro 'Ar,,::;J"l:--> c-.s="

1\/1atri 2:: Fl-O
Filiaes em:

Secção �de
FAZENDAS:

Fazendas nac'onaes e extrangc'ra .iara rernoe
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sezglr
Lã em nove llos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinelIos, meias
Depositarias dos aíamados

Charutos «DANNEMANN.

Ernpreza Nacional de
Fabrica de Pontas"Rite

fERRAGENS:

Agenc8a Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

•
I
II
"*
o
��:J
.,
�
��J
�
�
�{1
.".�

·��iJ"���l�·
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325-Ater• .:le cha
mados para o interior.

rreto

ln,
v: ---, Phoi.e 1277.·-

CaL\ 1 Pos?ôl. 110 I
i r. } tdHt d@ t�\HU'a ; ema I

I
r-;orrnldaveis lortelos praprlos, Irei vezes

por semana, todas 81 segun
das, ter�ta8 e sextas-feiras,

Advogado
Extração com globos de cristal. Trajano, rr 1 sobrado

Telepnonc n' 1, l 1
I

A tTlaX.II r I� Ilsu.·.. honestidade, pois, os ser

tBlfi� 3io prla."l1clado. pelo povo.
-- ... -��--....- ._-----_ . _. --- -- _. - -.,-----__.-,.-

:._:= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

�OGGSGG.G�-----e .�.IS��.O�
:
Companhia "Aliançada Bahía"= I

e
�? Dr. Adebal

da Silva
R.

'!lo
>}

FUNDADA EM�le70

Seguros Terrestes e Maritimos J\dvo , cio

� Rua Cons. Mdra, 10 (sob,)
Brasq � Fones 1631 p. 1290

g
I ncontestavelmente a PRIMEIRA d ("J

s
('�. f'1rr'/1 L rrALIZADf,
Rt�EH.VÁS .VIAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS[EM 1935
SlNISTROS§PAGOS EM 1935

Dr. Carlos Corrêa

9,000:000$000
.OOO:GOO$OOO
.792:553$358

14.161 :966$549
2.717,044:063$157

4.280:652$970

Médicos

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DIretor da Maternidado
Medico do Hospíial

� ��ent�s! Sub-Agentes e Reguladores de A\far'?1J [efr.g�tcdos �os Estacai
r:iJ1Brasll, no, UrUrU2( e nas principais .. praçal e��ran�\.i.:�í':s.

A gentes e111 �.:; tonancpol is:

Campos Lobo & Cía.

Redator-Secretario:

I D ;-. Ri::: a rd c I Oslyn Costa

Gottsrnann I
COlaboração
----,,_..� ....._.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000

CON�ULTORIO .•-f'ua Tra- fRIMESTRE 12$000
ano N. le das lO ás 12 e

MES 4$000
das 1 5 ás 16 112 horas NUM. AVULSO $200

.

ATRAZADO $300
TELEF. 1.285

.

A cotrespondencla, bem como

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

II
ves unior l\i. ze nuncios e assinaturas, dev�m

I ser enviados ao Diretor-Ge-
TELEF. 1.131

_

rente J�I'!'s Canada.
-_

Redaçi., Admnlstraçio
Dr. Artur Pereira e Oficina.

e O I i ve i ra RUA CONS. MAFRA. 5 J

Mafra -Pcl.íHJilin Claudio
Executa analises para eluci-

Nova Tr\;üh.,' +joão José Arche
1· Orleans- -Edg",;- Matoscação (G!.jplOsticl s Porto Uniãc « t ierrr inio Milel
.--------- Rio do Sul--,A.r�stides Melo

Deseja concerta ó São José--:Just. Co�'a Vaz
seu, rádio'"' Procure �:. Francís�o-Gllaracy GoerreSeD
S�, P0 t L( n.

São [oaquím [oão :Jalma
Q J. fl � Tíjucas-c-Lc, ...ld .amos

namente satisfeito, Tubarão- ...J()"qui .�.

lridlce:

Ex -chcle da clinics do Hosr:
tal de Nürnberg, (Professcr
Indórg Eurkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
•• • I' \: ��r:;t"i":i'\:ha em cirllrgla

I g�ral

Mao será devolvido o origino]
pubiicado �u não.

O con�ito expresso em arii

go de collaboração, mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
da Redação.alta cirurgia, ginaecologia, (do

enças cl'is senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Fone, 1.656

Agenles·-correspondentel
I-'orto Alegre - Dr. Antonk,

Bottbri
CurMiba-Petrarca Callado

Clínica médica 'de ertan
çea e adultos

Comutas diariamente das
4 foras em (fIOlT,

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
R 'I" .

R
.

<!� lúenCla: ta Vi�conde
de Ouro:;,.Preto n' 57

fONE-1524
LABOR.ATORIO DE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Chefe do J �,1 r·ratuio �a
Diretoria ti • io" "e _v

Estado.

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Ararangua+jaíme W'endhaüler.
Anitapolis-Anibai Pac;;
.t\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pê!dr� Torres

Cruzetro=-Osveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alves

Caminha

Curso de esp-eiabaçào tm

�actroriologia no La6: de
Saude Pública do Rio' de

]ârH:iro

Joinvile-=-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-rr:,.lci�co Chagas Ma-

chQ2 ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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reslôentes Brasil05 esponhóls no
RlO. 28 - Um radio-amador procurando ontem, á noite,

, \ ir as estações européias conseguiu apanhar urna transmissão de
drid, pela emissora de prefixo E. A, U. Nessa ocassião, jus
,ente era lida uma procla-nação ao povo. A seguir. foram feitos
ersoS comunicados oficiais sobre a marcha das operações de guer
os diversos setores e, por fim, o speaker, em nome do gover-
cOllcitou a lodos os hespanhóis domicilie dos no Brasi! e na

enlina a seguirem para o seu país de origem, afim de se alis
m ás forças governistas, principalmente aqueles que possuirem
.dores para � aviação.

Um menor ao.invé!? oe uma
bolacha, paz r'�a boca ped
t.luena bornba ciU3 ...;:�xo!odiu,
arianc,ando-Ihe parte do

rosto
MANA'U S 27 - Um elegrama de Vista Alegre

informa aue o �enor José Santano, de 19 anos de ida

de levava as alzibeiras cheias de bolachas.
, �

Numa delas, porém, carregava, também, pequenas
bombas de dinamite. �

Distraindo-se, José, cm vez de introduzir na boca

uma bolacha, mastigou uma das bo.nbas. O petar.do
explodiu, arrancando-lhe a parte anteri ,1" do rosto e JO
gando-o a grande distanc 8.

I O estado da vitima é desesperado_r_. _

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado Que rn dchou? I J;,e � � �ÜCIDADE DO VATICANO, 28 - o <Os ervatore pelo govêrno do Estado.
mano> acha que o aumento do penedo de serviço n ilitai n�m N dei de j V-o T •

I
'

I I
Perdeu-se, esta manhã, no . . ri 1 fIão eixern e Ir ao ispora tmperta pOIS, ne e

percurso da Aliança da Baía, .l\utl_'flZéLO. pe a exma; �-sen"olvimento considerave na política de rearrr.amenro que o encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis- iilia que reside no prédio
eich iniciou olicialmento em 16 de março de 1935. á rua Conselheiro Mafra, á I';J

"

j,

o

T. •
,

I dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará Praça 15, uma pequena cha- ll-:l ,rua E�leve JllnIO� _no 93,
O jornal enumera as razões que o governo de BerliGl

ale-I'
-l d Ir' I ao no

d d ve da caixa posta! n. 19. s�ra venci () em : G ,

para justificar essa me i a, e conclue: «��ão, evidentemente, ra- Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 dia 2 de setembro a' 19 ho
s de valor diferente, e de toda a maneira orientadas todas no seu- Pede-se entregar na red a- .

,::'
-

de Novembro -

d t d'
. rJS, todos os finos moveis

da trejeloria da politica de rearrnento rigoroso'» Iça0
es e rano.

de sala de visitas, quartos,
i��,������.�i,·���,���.���������.��.�������������������_; saJ�dejantar; louças, vidros,BADAJOZ, 28 - Foi divulgado o seguinte apêlo aos =������---------_��T_,,--------�������; cortinas, reposteiros e mui-

snhóis residentes rio estranjeiro: "O Tercio os espera. O� Legio- :: W tos objetos úteis.
r�)�, os receberão como irmãos, hli encontrareis alimentação �

M' t I II

m O
�� N.B. A casa estará aberta

undante e bem vestuario, Podeis chegar a capitéis de Legionatios. � U .' u a I I : todo o dia do leilão.

Esperada a quéda de Malaga I' � Com pra-se
.

� G ÁSEVllHA, 28 - E' espe rada de um n emento rara O <G GAl<RAFAS V SIAS. RUA AL-

Iro a quéda da r:idede de M3!aga, em cujos suburbi JS Se encon- • � MIRJ-\.NTE LAMEGO N' 50

.:. coluna da gc neal Varela. ..
O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as 8maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-

�milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a
Gbase e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO

MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por conseguinte, em me

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FiE-
DITO MUTUO PFl,EOIAL.

protege as classes pobres!

Desesperado o ataque e a defesa

HENDAYA, 28 O contato entre os elementos que
efrontam em torno �e Írun não cessou duraote a noite int-ir a.
a mo' drugda a iúta recrudesceu com grande ardor. Desde as

�iras hOI'Bs da manhã os aviões governamentais voaram sobre
concentrações revolucianaria, bombardeando-as. Tarribem a ai ti
ias entrou em acção. Corre com insistencia que as tropas do go
no vão deslech.u um ataque nos setor de Andoian, a JS qui
entros de San Sebastian.

Comentarias da Santa Sé

Pedida a pena de morte

MADRID, 27 -No decorrer do julgamento pela Côrte
areia] dos oiciais acu-ados do levante verificado em Alcalá de
.rnares, a promotoria solicitou q ue I 5 dos acusado, fossem co n

nados à morte, 7 a vi lt� anos J_; prisão, e um a doze. Sornen-
um será absolvic'o

PORTUGAL PROPBE
a remessa de ar-mas

�
�

LISBOA, 27 -FOI DEC�ET.".DA A PROIBIÇlío IME-

lATA DA EXPORTAÇÃi) DE APMA5 PARA A ESPANHA.

Reiniciado o ataque
IRUN. 28 - Os rebeldes já iniciaram ás 7,45 da ma

hã ele hoje o seu violento ataque a esta cidade.

.eemente apêlo ás esposas e as mães
i

'-0-

BADAJOZ, 27 -' O jornal 4Hoy= publicou em sua edi
ôntem 'o seguinte apêlo ás mulheres: «Chamai de covardes 3 V. S. nao d eve vac i Ia rum s6 insta n te !

s vosso, maridos e os vossos filhos que não queiram alistar-se � r
as fileiras das forças militarizadasl> O mesno diario publica tam- �' RUA VISCONDE I:) E ��
em o seguinte apêlo da falange espanhóla, G ��

d �

13 ��'<'I�!«Mulheres, env:rgonha;-vos d:;s embosca o;. Arrancai as � OURO PFiETO N . Wi�
uas braçadeiras brancas. São estas as horas fm que não Ideve • �;;r
altar no ftixe u,na só espiga fecunda!». : ROyA.L. ás 7,30 horas, se[)-

Os navios dos Estados U"idos entra- = �
são Zas-7raz.

rão livremente nos portos sob o contro- � Habl·l;t�l!IJ�ea.' �ns�r·a"a ..�8! � CINEODEON,ás5e63[4
le rebelde e I. '{i - � I "�'fI �iJ \1#.. • e 8,30 hotas, Casados em se..

• e gredo e A flotilha r.listeriosa.
WASHINGTON, 28 -- O Gé>vêrno dirigiu a Madrid � � AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30

ma nota na qUt\1 insiste no direito dos navios mercan'es ncrte- �:900ae••�m.--------�O.----------�.O.�� hnras, Noites na Broadway.

americanos entrarem livremente nos portos espanhóis sôbre contrôle I
dos rebeldes. enquanto o Gov�rno de Madrid [ôr Incapaz de
manter o blo queio efeti vo dêsses portos. astigou uma bemha

de dínamlteLONDRES, 28-0s jornais da oposição e�tranham a

atitude do g.)verno português em face dos acontecimentos da Espa
nha e declaram que não compreendem que o gabinete de Lisbôa,
uma vez seguro do auxilio da Inglaterra, procure crear emb -racos

á conclusão do acôrdo coletivo de neutralidade. No dizer de alguns
desses jornais, a atitude do govêrno português está preocupando se

riamente l S governos de Londres e Paris.

.. ...

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOr< E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

A NATUREZA, em repor"

tagcns i'léditas de caçadas r.a

selva e expedições ás regiões
inesplcradas do mundo com seus

perigos, seus bichos e curiosida-
des, é revelada em

Vamos lêr!
a nova revista editada pela S.
A. í\ t"OITE, do Rio de Ja
neir >, Publica-se ás quintas-te-v
raso Preço: 700

t �1{'"'n1e ? Chá típo Hambur
gut'Z do Medeiros.

,

Todos, pois, devem
bem de todos

CARTAZES
DO DIA

Faça a sua inscrição hc>je

1$.000 apenas para cada sorteio

IMPERIAL, às 7,30
Amôr sem fim .

AMANHÃ, o mesmo

ás 6 e 8 horas.

mesmo horas,

filme.

REX ás 7 e 8,30 horas,
o u timo cssalto.

,L,MANÍ fÃ, ás 6,30 e 8,30
t-méls, Ncite« cariocas, um tli
me nacional.

�
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05 tentativas àe pacificação àe minas

Corria hoje na cidade a noticia de
que o sr. deputado Francisco de AI·
meida esta la sendo acussado de pro
fessar idéias comunistas, estands
áque1e -parlamentar sendo ativamente
vi�íado pelo secretário da Segurança
Pública.
E' que o deputado Chico no dis-

_ A • • curso que pronunciou, no dia 25 do
RIO 28 - Na manha de ontem, o governador Benedito Valadares avistou-se corrente, -- aliás o de estréia após

com o governador Armando de Sales Oliveira, estando presente o ministro Vicente Ráo'l quasi um ano de "atividade" parla-

(�._..\..�" Ga��h'fa.�"_,,,.;)7
Os meios políticos dão grande importância a êsse conclave entre os governa-

r mSl.·ee�toar, -e- enalftee�endao DO soldaddo bera-dores de S, Paulo e de Minas ign .raido-re entretanto os assuntos ventilados.

I
.

r s re nu uque .

e a-

_____________'__'
,

xtas, por dever. e a Siqueíra de
li(�r�����������r.)�����La.À������ cal; Campos, para expressar a sua admí-

D '�)�,spO rt IIVa � �:
a exma. sra. d. Cidolina Me" �ação e comunhão de idéias com

.� � f" I V· d � iros Xavi aquele soldado.

'-"==-_':'" "_""""'''' � '""OS s a I a �
deiros aVI li , esposa dó sr. prof. ------------

--��:'!I��L���V��������� �� � ?lfredo Xavier; FestaHEDh. R- Ac O I de ASCONCELOS 'OI �
Jt������:x�� ::::�����J�;:r���� a exma. sra, d. lolanda Icono-

mus, esposa do sr. tte. Abdon

A embaixada do preto e branco deverá partir des
ta capítal, amanhã, áS:1 horas, tendo C0mo presidente o sr. Ocor!e hoje o amvelsano

Robertl) Moritz; secretario, José Meireles; tesoureiro Ar- natalício da gentil senhorinha Ma
maddo Sant'Ana e diretor esportivo Hercilio Poli.

'

ria Goulart, professora normalista
O quadro do Figueirense F. C. constituir-se-á dos e filha do sr. Pedro Goulart, do

j2gadnres: Pereira, Freed, Carioca, Haroldo, Procopio, alto comercio local.
LàrlOS, ChocOlate, Paraná, ['10, Antenor Calíco Berreta
Oscar, Sidw'i e Borbinha.

I I ,

Aco: panham a embaixada, constituindo uma luzi
da caravana muitos túrcedures do símpé'\Íico preto e
brance.

___O_lo_r�r da partid��erá defronte o Café Java.

Assinala-se na data de hoje, o

aniversario natalicio do sr. dr.
va;Cid C:impus, advogado nos at;-

o sr. Ad dos Santos Pere'ra;
ditorios da capital e deputado á

a sra. Maria Leopoldina � il-
Assembléia Legislati ,o. va Passos;

a senborinha Alice Cunha, fi
lha do sr. Euclides Cunha, {uncio·

Festeja manhã, o seu aniversa- nario da Côrte de P-pe'ação.
rio natalit.io a virtuosa senhora, o menino Vilson, filho do sr.

d. Mélfla da Gloria 1\1é.rint1o, Vasco C'mdin, do comf>rcio Ic-
------------------�--

O· Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & eis. •• J�invile

Es�á em festas o lar do sr.

Togo Sepetiba, funcionario da
Direloria de Estradas de Roc'a- R. alz a-se, amanhã, em

um Serraria, no distr.to de João
pia Pess a a festa dos pe cado
de res da Colónia Z 36.

A procissão que se reali
zará no mar, com gra-ide

I mi-nero de embarcações, sr

rá um rto de grande exalta

çã c tã

AI d: Acha- e nesta capital, chega-. N. S. do'> .\1 .. vevant-s pa-
ves e .' .1:"> "

do de São JoayUlm da (0<t8, droera d..s ma itun s. fará
da Serra, o dr. Ivo Guill on, juiz todo O ti a réto em uma e 11-

João dos Santos .Arcão i de direito di -lU 'a Comarca. b ircação especial.
I •

I 1.\ banda de musical Amôr
Pass , hoje, o aníversario nata- De L'l.gu 'a. u:l e é fUI) 10113-1 á Arte, desta capital abri

lici" do sr. ]r ão de s Santos

A�e-I'
rio da P,Ae tura M,u-iicipal c·

I
lha Itdrá as Iesti vidades,

�o, ins:» t·!' f -·:j<;:f."l de e' sino nh cido despouist. ch � II A' n ·itc �lrJve;-:': hglJs de
nes' r;'.t km, O sr. Anr- n FIL) ne , artif ;_; i.:' 'I. I, ne i .'

Funcio.ario zeloso e competen
te, o amvc:rsa�jante, que é muito 1

OUTROS I?RRTEm

relacionado nesta capital, será no

dia de hoje, por celta, grandemen- .,
Regrt SSOJ, ôntem, a. Cambo- P dd Ed C J e e-se a ptss8a que achou

te cumprime.ntado pelos seus ami- nu, o r. ,gar arr.eno, a to
f d M uma botoadura feita com uma li-

gos e colegas, uncionalio o' inist, rio do Tia-' .

balho. bra, objéto êsse de grande va·

fAZEm AHOS AmAHHf!\ 101 estimativo, o obsequio de en-

o sr. Armando LIma Fonseca; Em oniblJs da Auto Viação trega-Ia á rua Felipe Sl..hmldt,
a s 'nhorinha Zu'e'ma, filha do I

Catarinense seguirem para o nor· o'. 52, que 3erá, óhmainente,
sr. Arqui�ed�s MO,nguilhot; I te ,do Estado os ,seguintes passa- gratificdd,).

a senhorlOh'l NaIr Lopes de I gpuos: Oscar Melo, João José
Silva; 'IM 'ndonça, Francisco José Men-

o jove;n Edgar Alves da Eil- do Iça, Sibila Gropr, J. A. Bü·
chIe r , Artur Largus, Osmar E�
pindola e Eduardo Steoiler.

Farmacia de
planlã'D

Estará de plantão, no dia
de manhã, a Farmacia Apa
recida, á rua João Pinto'
.......m. ..

o o

..

Ern consequencia, aderiram ao governador
do Estado os deputadosBias Fortes, Oristiano
Machado, F;inheiro Chagas e Policarpo
e os srs ..Afranio e Virgilio de Melo Franco

RIO, 79 -- Fracassou a tentativa de acôrdo politico
---- .

em Minas Gerais, Os deputados perrernistas Bias fortes, A ETACristiano Machado, Djalma Pinheiro Chagas e Policarpo
Vioti aderiram ao sr. Benedito Valadares.

Aderiram, também, ao governador mineiro, os srs. A V O Z D O
Aíran:o e Virgilio de Melo Franco. -------�---------

Estas adesões, pelo inesperado, causaram a maior FLORIANOPOLb, Sabado, 29 de Agosto de 1936

sensação em todos os circulas políticos. não tanto quanto Iao cx-mi,n�stro ,do, Ex��rio� e seu filho, cujo �Iheiament(),AV I! ;;TA� .�M ar;+ tE(h oposiçao mnerra Ja Vinha sendo comentado, ha tem- .;: :! � � �
pus, nos bastidores. I,

Fica, assim, o sr. Benedito Valadares novamente d dfortalecido na politica das Alterosas, depois da crise es-
OS governa �res e

boçada, recentemente, com o sr. Antonio Carlos em tôrno
da eleição do presidente da Assembléia mineira.

,ó.. excursão
do Figueirense F. C.

Conforme noticiámos, o glorioso Figueirense F. C.
e xcursionará, "manhã, a Imbituba, afim de dísputarlcom
o quadro do Atlético de Imbituba, um renhido prélio des

portivo,
E' de prever-se, dado o valor dos contedores, que

a pugna revestir-se-á de marcado brilhantrsmo.

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mal"
cas fabricadas pejo MOINHO JOINVILLE,

"CRUZFlRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA" ,

que são, ontestavelmente, as

f--
• J

melhores.

v

Minas e s. Paula

AHIVERsARI05

'Dr . .Antonio Oallotti

gem, com o nasciment I de
interessante menino que na

batismal receberá o nome

João.

Vioti,

consorte do distinto conterrâneo Sena,
sr. major João Álves Marinho,

SENTE NOVA

s.». Miguel Leal

Dr, Ivo Guilhon

Politica <&
Politicos

Dr. Artur OliveiraRegista-se hoje, o aniversario
natalicio do destacado e inteligen
te conterrâneo sr. dr. Antonio
Gallotti, provecto advogado resi
dentena Capital da Republica.
O distinto aniversariante, um

dos lideres nacionais do movimen
to integralista, é um dos expoen
tes mais expressivos da nova ge

ração intelectual brasileira.

Transccrre amanhã a data ani
versaria natalicia do estimado e

talentoso conterrâneo sr, dr. Ar
tu!' Per<:ira e Oliveira, competen
te clinico residente ne. t a cidade,

enzem nH05 HOJE
CHEBAm Ut45

o sr. Max Eugenio Künzer;
a exma. sra. viuva rr-J,. t p!\

,

Coelho Na'w'(Jade;
o sr. cap. Cantidio

Di flue na data de hoje o ani- i Souzoa;
versano natahcio da exrna. sr a,

d. haura Leal. esposa do sr. ma

jor Miguel Leal, capitalista resi
dente nesta cidade.

Será comunista?

A ntonio 1jatisfa da Silva

iI""a hor.. , d ..ata cI," V( J c; ria
natalicia do conterrâneo sr. An
tonio Balista da Silva, pro p, ro

comerciante residente em Laguna.

dos pescado
res em Ser-

Dep. Cid Campos

Sra. major Marinho

- -

Quern achou?

(MARCA REGSITRADA)
conc;erva o tecido da roupa porque lava facílrnente e com rapidez

__�,:t?�'-�·�;.i"'MhC-�.a;il��·�.;�i�Jf�.fi!&tMi"�íâI. 7?1lII1I_liít IIÍI.= .. 5ts• _

p.,regrinas
'?RECIFE, 28 - A borda
do .!lratimbó seguem para I)

Rio de Janeiro, as duas primei
ras turmas (1e peregrinos pernan"
bucanos ao Congresso Euchansli
,o ;de Belo Horizonte, dirigidas
pelo sr. João Carneiro. e sob 03

auspicios de D. Paiva, Bispo d�
Garanhuns.
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