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PARIS, 17 -Os jornais consignam a perturbação
. reinante na atmosfera diplornatica e mostram-se preocu
pados com a abertura dos trabalhos de Genebra em tais
condições.

A proposito do discurso �ronunciado enl Nurem-

��������������������W�N����V��I�-����.�������=��������_�_�����������berg pe!o chanceller Hitler, o «Matin;} faz o exame ge-
-

V-;:::;jP DO POVO Sem 'quaisquer ligações politicas.ral da situação e conclue com estas palavras: A . � é-lú ,

__

.

__._._. _

«Só ha uma coisa certa: é que dentro em pouco os

governos terão de escolher entre BerIím ou Moscou. Com
ambos, ao mesmo tempo, é que não poderão estar.»

O jornal deduz daí que não será tarefa facil orga-
nizar a anunciada Conferencia dos Cinco.

Pertinsx, no Ecbo de Paris, observa igualmente
que a situação é confusa e em seguida anuncia.

«Assegura-se err; circulas geralmente bem infor
n.ados que o ministro dos Negocias Estranjeiros da Fran
ça, sr. YVO:l Delbos, se pronunciará pela abertura de ne

gociações tendentes a estabelecer o controle internacional
sobre o fabrico de arrnas.»

A proposito o articulista ma.iifesta certo cepticis
mo, nc.tadamente no tocante a paises como a Alemanha e

a Itália, que, ao que acentua.sse dão estreitamente as

Aj�(\
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UM HAREM �DE 16 .VlULHERES
"RECOMENDE-ME AO

SALGADO" JOVENS

DA

o vereador floríanopo1ítano cujo
nome é um serviço rural: dar SC\ I
ao gado. ha tempos. si concen
trava para conversar com Lucrecia

Borgía.
Ontem. com a focalização do fíím

a "Nave de Satan". apareceu a

célebre envenenadora, que segundo se

afirma. gritou da téla: O beato possuía um harem composto de 16 mulheres jovens e formosas. A sua

-Recouiende-me ao Salgado. mesa era farta é' as bebidas finas não faltavam. Estendia o seu prestigio a toda popu-
BERLIM, 17 - Os circulas oficiais desmentiram as lação do sul do Estado, bem como as dos Estados visinhos, de onde uma verdadeira

noticias publicadas em varias periodicos francêses, segun- DEPUTADO GAITEI RO romaria de pessôas ia visita-lo, receber a benção e levar-lhe presentes.
do as quais a Alemanha teria feito urra oferta relativa- ...

'-------

mente á redução dos seus efetivos militares ao caso de A�te.()ntem._ na Casa iVI.l.c:don:a: o (?' rEJt��a"a í�� g r a g. � ç lÃ � Siser abandonada a aliança franco-soviético. d�pu,atdo DOml1g1oaO'?tsaRpoaCr�a'co"moP!�ax�ae-
[�

Ch a--:- n i- age e r\ � Q U �
_ . . . nmen ai' uma 1 c;

-

-. �"::I • '.

Nao obstante, fOI revela?o por c.lrculos .be.m infor- executou com muita perfeição "Meu O Ch a ria tâ-mados de que a Alemanha havia planejado, principalrnen- 'Buenos Aires querido", sendo aplano
te, equilibrar os seus armamentos ao poder militar da U. dídissimo �e1os garôtos vend�do,res j

n IS r-rnO O sr. Insípido de Oliveira, acossado na toca e sur-
R. S. S., de vez que todas as alianças militares em que de torradlnho. r�ve1a_ndo. , ass'�'l , preendido com a bôca na botija Cl-1. rnaledicância, tartarnu-
os soviets estão representados foram levadas em considera- uma eKc�lente qualidade ate então

I S. PAULO, 17-:� Justiça deou, ôntem, na Câmara umas explicações muito desenxa-
.

- deconhecidar a de gaiteiro. 'F I, I 00 u CIpriano da bid it d d b t f dção quando a Alemanha procedia a formaçao do seu novo I �c.Lra proc�v�o .

1 as, a respcuo a esco er a agregação, rgura e magi-
exercito.. OBSERVADOR i �llva que, cllzend�-�e diretor �a ca que consiste em evitar o trabalho e receber os gordos

Desta maneira, segundo os referidos circulas, uma faculda�e de Medlcma �o .

RIO vencimentos de professor, por motivo de aceitação de car-
situação inteiramente nova poderia ser crêada se se puzes- Ga I. F Iô reS de Janel�o, vendeu a dois Japo- go eletivo.
Sr cobro ás aliancas soviéticas. ct"" _.....

éI"!Il 19 nês, s residentes neste Estado, Pela altura do diapazão, o Constante Leitor tocou o- \ �." t :; TI � ;-:j� �*1a d ,., r' -l d·Todavia, ii atual redução de armamentos ou do po-
� .._ ....1,;,1 ••idi ..:< V" WplOü,:lS r< '''5 ..� me 1(.()5 ponto nevralgico.

der do exercito estão sujeitos a um acõrdo geral entre pela importancia de 13:000$GOO. A lei que regula as agregações, feita naturalmente
todas as potências interessadas. No curso do. �rocesso ficou tendo em vista os legislativos municipais cujas sessões

1 apurado q�e Cipriano costumava são diurnas, não impede a 'quem se julga com o direito
escrever a murnera. pessôas, ole- de criticar e achar deshonesto os atos de toda gente. o

recendo�se para f�zer, cll:as de

I'
decôro .d� ,recusar-lhe os favores quando se evidenciar a

males tidos COIIl� mcurave:3 te�- compatibilidade entre JS cargos.
.

do cheg,ado, assim, a praticar di-
( Quanto a ser termo militar, desculpe-nos o proles

versas ch�ntages. sor. Aqui na serra de Santa Catarina (si o professor fos-Oferecida a c?mpetente den�n- se da ·terra saberia isto), agregado quer dízer encostado,cia pelo pro�urad�r. da Republica -ataché-, perú, típo que vive do suór alheio, sem fazer
em São PaULO, O JUIZ federal con- nada.
d�nou �ipriano

.

,a
_

dois anos e S! O sr: Inssôsso fosse de fát� a v�stal que pensa
Oito, rr.es�s ,de pnsao celular, na ser, continuaria dando aulas nos Coqueiros, porque asPemtenclarIa do Estado. sessões da Câmara se realizam á noite e permitem perfei

tamente a acumulação. Sería recusar favores de lei, mas

eeCO I h ti sería mais Iogíco, mais decente, mais de acôrdo com asWI suas atitudes de puritano e de «inimigo» do favoritismo.
O sr. Benedito póde não gostar daR verdades aci

ma, mas hade lêl-as até que perca o !lalobro costume de
desovar injúrias contra todo o mundo ...

CATARiNENS E
.

mãos.»

FORTALEZA, 17 - O chefe de policia de regresso do sertão onde dispersou
os fanaticos que obedeciam ao beato Lourenço, declarou á Gazeta que o beato José
Lourcnco exercia na localidade de Caldeirão completa autonomia e era a única autori
dade obedecida pelos componentes daquele agrupamento: casava, batisava e ditava
leis, que eram cégamente obedecidas, entregando-lhe os fanaticos os próprios ha
veres.A Alemanha equilibra as

suas forças com a U.R.S.S.

Faça uma experiencia, no preparo do pão
com as conhecidas farinhas

«CRUZEIRO» e «SURPRESA»,
misturando-as em partes iguais.

caseiro,
I

_.-',

,-_....--:.'..

Passou hoje, p:r Floriano. A
polis, em avião Condor, e de dO I i de r rrl i n0-regresso a Porto Alegre, o

Aos dezeseis dias do mês de I gilio Gualberto; O homicidio sr. general Flôres da Cunha, r jsta�etembro de mil novecentos e por compaixão altera a res- governador gaúcho.
tlinta e seis, pelds dezoito horas, ponsabilidade penei? pelo S. s. foi recepcionado no

RIO, 18-� Eslava marcada

A N V para· ôntem, a reulJião da mino- p
-

na sala da DiretorIa da Facul· academico ntonio unes a- aéreo-porto da Condor peles d d rorrogaçaaI ria, -'ara receber a in icação a .

dade de Direito de Santa Cata- rela. A comissão reso v� ,-omi- srs. dr. Bulcão Viana Aris- r-

I 'Fleore Unica, para leader darina, reuniu-se a Comissão cons- gnar um voto de 10l1vor aos de-I tides Ramos, Virgilio Mou- .

E
.

f I·

d -I .& d ...�lituida dos pro.fesso.res Fulvio Co.- m,ais cand,idatos, d.esta:::ando, PO-t r�
e teI. Tiago de Castro, minorlha .. s�a 3reuhmão leu adHt a U Cf as i.i1 0-Ue-g IIe ..raAd D H I d I � á t para 0Je, as oras,

RIO 18 i\ C
.

- d J
.

d Criolano UCCI, If!�tor, erac I" rem, as teStS apresenta as pe os VInrlO erra enquanto o E t-
'1

tdi'
- f1mISSaO e ustIça a âmara deu pare-b U b J' V· 1 c Ih b n ao, sera aoop a o o nome

f
.

"d dto Carneiro Ri eiro e r ano acauemlcos Icente ae ';JOu:a e apare o a astecia-se do d I d d
..

AI·' cer avoravel ao pem o e prOlrogaçã') do «estado de Guerra»L d S D I b
.

I o ea er a mmOrIa, Ias, () P d AI' b·
éMüller Sales, para julgar as. tê- uís e ouza. o. Gue, para c_om uSÍlve n�cessario. .

f I sr. e co eixo o Jetou que o «estado de auerra»I d F S I cont'nuam os e5 orço.>, para eVdr ,

d' 19
é

se� apresentadas pé o� candl atos constar,. eu, ran.c1sco a �;.

P
. I

t J
_ N t· termma no la e, c<)m o pra2.0 que o sr. Rego Barros têmd R S d F I rOJe OS o sr. oao eves a con muar no .

d
'Alvaro Millen da �ilveira, An- os eiS, ecretárIo a acu -

l\ [ d d
. . regImentalmente, para ar seu voto em separado, haveri� um in-N V I uI' ddi" posto. as, a a a sua mSls-

I' f·' d
.

tonio unes are a, r; ennque a e, avrel a prerente ata, que ,., t-' d' t.!rregno no qua o pais não lcana 10m esta o de guerraI d S
" d I c...·

.

I apresentados a As tencla, na recusa, sera en ao ln I'
O R B 1

•

Berenhauser. _uís ,e ouza, sera assmr\ a pe a omissão JU - ..

d I F U
. sr. ego arros prometeu aar seu voto em 24 ho-Vicente de Souza, Virgiliq Gual- gadora. Pssinados: Fulvio Aduc. sembléia ca () pe a lente nIca o sr.

raso
'

-

C Batista Lusardo, que será aceitoberto e Vilrilar Dias. Depois de ci, Heraclito arneiro Ribeiro,
examinar as têses apresentadas Urbano Müller Sales. Era o que Pelo deputado R0gerio pela mio_oria. , OS L O U C O S EMPENHA.'e levando em consideração a sus- se continha na áta do julgamehto Vieira, foram apresentados F'echSidotentação oral feita pelos candida' das téses referidas, a cujo livro projétos, á Assembléia :"e- RAM ..SE EM LUTA
tos em sessão realizada ôntem, me reporto em meu poder, nesta gislativa, autorizando o Po- CORPUD Lentre deLOite e vinte e duas ho- Secretária, aos dezoito dias do der Executivo a auxiliar o onu.C Ieo in te... nA
ras, resolveu a Comissão, por mês de Setembro de 1936. Eu Clube Nautico «Cruzeiro do grallst�s de

IEstraligUladO, faleceu umunanimidade de votos, consi�erar Fr�ncisco S,les dos Reis" Secre� Sul", com a ,9uanti� de cinco Páo Glgente dos dernentes
\:omo melhores as duas seguintes tano da Facu!d3de, datilografei contos de reiS, e Isentando VITORJA, 17-Correspon-, PORTO ALEGRE 17-Durante a' d CD éQ d

.. -

I ' -

b
.

t d
.

d' • d 1 I I
,VI Ilgem e !Jagté�es: ua� � a l'!llgraçao S� prcse?te _coPFla e1dadsu J!ldscreDv�. lt'��.?S o e r.l� ;lSt�iá e Pf:o- deu

bÜ nadtura mentel ao aPde °Bg�e 'I
a. esta capital, CIDCO dementes que vinham par::. Porto Alegre, custo"pode con�tlflllr p�rzgo pwa eGeta1fl7a da

S.acu ba ed� le9361- lSSOCes a 0EJ1Cll�� hpogra Ica f'_Ci:. eu

dO
seu co

egaB1
'" ala, dlados por uma fôrca da Brigada Militar, travaram renhida Juta ena economta do pais e a se� [t, de dem fl) e . do entro spmta «Dr. Leo- o governa or Punaro �y man- tre si, re.,do um deles sido morto por est'rangulamento. Os quatro�f{,urança das instituições n?� Francisco ;Salt?s �os Rei::; cddio �orrêa», tambem da- dou fechar o llucleo da AçãlJ In· I restantes, IQgtJ que c�1ega.ra;n, foram recolhidos ao hospicÍQ de Sãocionais? pe:o acadt:mico Vlr- Secretano quela CIdade. tElgrali�ta em Pão Gigante. I Pedro.

A'ta do julgamento das téses apresenta
das pelos candidatos á representação ao

primeiro Congres�o Universitario do Bra-
sil, a realizar-se na Capital da Baía

..
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PARIS- ! 7-05 jornais de hoje de manhã dizem que os

nacionalistas conseguiram identificar até agora em San Sebastian
450�refens que foram fuzilados, entre eles o consul da Finlandia,

LONDRES -17 -Grandes batalhas foram travadas em

todos O! fronts que formam o grande circulo em torno de Madrid.
A ofensiva dos nacionalistas prossegue, mas os vermelhos opõem in
carniçada resistencia, pois sabem muito bem que sua sorte está jo-
gada aí e que a tomada da capital significa o fim da guerra civil. LISBOA, 17 - '],0 radio do! Coruaha informa que a

A estação de Radio de Sevilha anuncia que o govêrno de coluna comandada pelo coronc] Red::>ndo tomou diversas posições
MackidJteme a tomada da capital por um golpe de surpreza. gover-iistas, consideradas de grande importancia estratégica ao lon-

Grandes reforços chegam, com efeito, á frente de Talavera
go da estrada de Ronda, na província de Málaga.

onde o general Francs reune as suas melhores tropas, dispondo de A mesma estação comunica que o almirante francês, co-

numerosos destacamentos de cavalaria, carros de: combate e esqua- mandante da es quadra ancorada em Palma, olereceu um jantar" PARIS 17 _ Certas informações procedentes de Bilbãodrilhas de bombardeio. às autoridades daquele porto, fáto êsse que é considerado de grande afirmam que tiveram logar negociações entre o general Mola e O"OS nacionalistas esperam ainda mais 25.000 homem de significação politica. bascos nacionalistas.reforço. Sua chegada que está iminente terá um papel decisivo no

-e-t.--'-V--,------------- Segundo outras fO::1kti, o general Mola teria se te .usa "iaresultado da batalha que dura jà ha uma semana. p E. a discutir com os bascos.Ontem o quartel-general marxista transferido para Santa �����������������������-�-� O jornal "Le Matia" informa que aviões nacionalistas bo:nOlallar situada a 60 quilornetros ao sudoéste de Madrid entre Ma-
-

b d f b
.

d d 8'lb' dd ,.J!
çai IIas ar e�ram a a rica e armas .e 1 ao, n;atan o numeroso

que da e Torrija, 9rsnem ISUIa 1
..

1
10perarIos que nela trabalhavam e fazendo grandes estragos.Algumas horas mais tarde o novo quartel-general dos ver- ,

d bmelhos foi bombardeado pelos nacionalistas. Pa iises anu e IInos HENDAYA, 17- Informes procedentes de San Sebas
O representante dos nacionalistas bascos e ministros das tian, recebidos pelas autoridades francêsas, estabelecem que os re

Obras Públicas apresentou seu pedido de demissão e foi substitui do ,bel1es prenderam esposas e filhos de governista", encerrando-o.
no govêmo vermelho por um representante da esquerda republicana.

11
no forte de San Cristovan,

Isto mostra bem que os nacionalistas bascos estão de acôrdo com o

terror exercido pela Frente Popular. , Espera-se para breve a rendição de
Em Malaga registraram-se violentos conflitos entre socialistas

"�o Madrid
e comunistas de um lado e anarquistas de outro"

Os anarquistas tentaram declarar aquele porto como cidade
livre, recusando-se a obedecer as ordens do govêrno de Madrid.

Seis mil homens do general Franco encontram-se nos arre

dores de Malaga.

CACERES, 17-Segundo informações do Quartel-Gene
ral das tropas do general franco, o governo vermelho teria intenção
de fugir da cidade para a costa mediterrânea, em vista da capital
estar seriamente ameaçada pelos nacionalistas.

Segundo esta informação 'estaria para breve a rendição de
Madrid.

E' opinião geral que os dirigentes vermelhos não poderão
deixar a capital, pois estão sendo severamente vigiados pelos seus

I ROMA, 17 - Os meios politicos emprestam mui-próprios aderentes.
.

tancí trevi t b t t d dta Impor ancra a en revis a as an e ernora a que o sr.

BURGOS 17--A emissora de Burgos a serviço da Pa-
I

Mu�solini e o. minis�ro dos Negocios E�trangeiros _da
1 fJ h 'J "f' .

t
.' Italia, conde Ciano, ti veram com o secretano das Relaçoesange es an o a, ln ormou o segum e.

. .t t
.

Guid S h idt it d"Confirma-se a noticia de que o presidente da Republica Ex�e.nores ua Aus na, �r. UI o c
_

mi , a" respei o a

d E' 1\11 1 D" A - h
."'

dos politica externa deste pars, com reJaçao á Italia e a Hun-a spanha, sr. rvianoe las zana, ac a-se pnsioneiro o� anar·..
it I"

,

d
."_

Ad'"

d "d d" d PI" N gna A Imprensa I a iana e e opmiao que se esses OlSqUlstas, que o conservam eVI amente custo Ia o no a aClo a-
, '. .

d It r d' ltcional, debaixo de rigorosa vigilancil.l.. Alguns elementos esquerdistas, PdatsesfátenclOnam se �proxtJt1ar a trla po ena, re�ul ar
que tentaram interceder em favor do presidente Azanã, foram ime- �ste to qma ,gran ed mu ança p� 1 Ica no� p�lse� anu

diatamente fuzilados. Os guardas dos aposentos cio sr. Manoel blanos, que teria gran e repercussao no res o a uropa.
Azanã receberam ordem de fazer fogo contra quem pretenda falar- Vende-se A ARTE, nas suas multipias
lhe sem que aptesente um cartão especial fornecido pelo Comité mol1lalidades e manifestações, é
Gf!ral Anarco-Sludicalista. uma venda possuindo va- apreciado, ao �abor de toda a

Afirma-se, tambem, que o presidente da Espanha está feri· ríado e abundante stock, cl�sse de leitores, em

do, em consequenci:i da sua tentativa de fuga, ha dias, quando se sita á rua Spivak, no distrito
disfarçou em miliciano para iludir os seus rancorosos carcereiros. "João Pes5ôa", Estreito.

O odio Anarco·Sindicalista contra os srs. Largo Caballero e O interess�do deverá se

li1dalecio P.ieto aumenta dia a dia. Os Anarco-Sindicalistas amea- entender com o proprieta·
çam·se de fuzilamento, caso continuem a incitar os socialistas' para rio do Café "São Pedro", á
que os hostilizem. rua Felipe Schmidt.

Destruída a linha férrea entre
e S. Sebastian

Bilbáo

PARIS, 17 -Os nacionalistas têm, segundo se afirma, a

intenção de bloquear com minas os portos ele Santander e Bilbáo.
A linha íerroviatia entre San Sebastian e Bilbáo foi destruí

da pela aviação rebelde.
Os insurréctos dominam 34 provincias, com uma população

de t 4 milhões de habitantes.

Não podem fugir

�

COR ?
•

-

NAO

G

Sedição militar em Adegas e Andorra?

PERPIGNAM, 17 - Segundo rurnôres que circulam,
em Aricg-s e Andorra, teria estalado uma sedição militar. Os
militares licenciados teriam reocup d:J os quartéis e retomado as

armas, tentando expurgar a ciJade dos anarquistas,

Vamos Lêr!

a nova revista, co:n 84 paginas
editada pela S. A. A NOI
TE, do Rio delPaneíro. Publi-

OEPRI co
,
,

1[,.
'���" ,

:",

',""' ,----------�-------------------------------..:...._-------------------------------

SAN SEBASTIA\J, 17 - Aoós uma pausa de quatro
dias nas operarações militares, que foi ordenada gelo quertel-ge
neral nacionalista, para dar ás tropas do general lV\ol \ o descanso
necessario, devido ás recentes e � raustivas açõ .s, e para censo u
dar as posições Tecem-conquistas, a ofensiva contra Bdbáü foi rei-

niciada com redobrado vigor. "

D;�pois de avisar os resi lentes estranjeiros de Bi!bi\o pny,
deixaram a cidade imediatamente, em vista do bombardeio irn;

nente, os insurrétos começaram a prepara;: o ataque por nurne

rosos raides aéreos. A vanguarda dos nacionalistas segue d .. perto
os vermelhos, era retirada. Após a captura de Sim Sebasti<:n, o

quartel-general dos vermelhos foi transferido pai a Zumaya.

CACERES, 17 -Segundo inlorrmçõ es do quartel-genere
das tropas do general Franco. o governo vermelho teria intenção d
fugir da cidade para a costa m::dlcer;anea, em vista da cap.ta
estar seriamente ameaçada pelos nacionalistas, S�gündo esta inlor
mação estaria para breve a rendição de Madrid, E' opinião ge
ral que os dirigentes vermelhos não poderão deixar a capital poi
estão sendo severamente vigiados pelos seus proprios aderentes.

�ecidiu pei�mai1ieCe5· 11

liderança
RIO- 16-A Frente U'nica distribuiu á imprensa a se

guinte nota:

r «A Frente U' nica recebeu dos srs, Artur Bernardes, Otavi
I Mangabeira, Roberto Moreira, Rep Runs, Sam.iaio Corrêa e jos
Augusto, uma carta, na qual o diretório das oposições coligadas
autoriza «a encaminhar, pelos moldes q�l� se !he afié(urem compatrvei
com os fins que se têm em vista e com os sentimentos gerais dJ
ditas oposições, a alta solução que se colirna, a escolha por meio
conciliatorios da candidatura nacional, de que ln de resultar um pre
sidente que deverá, sucedendo ao atual, substituí-lo na chelía d:
Nação».

Em consequencia dêsse apêlo, e be:n ponderando a, sua

responsabilidades no cenário politico do país, não tem a Frente U'm
ca nenhuma dúvida em voltar á liderança dlS oposições coligadas
com o fim precipuo de reiniciar lOJa as

II demarch os" que se vinha
processando para ser dada execução :i solução do proble mi da 5U

cessão presidencial da Republica.».

Na\/io inglês
ameaçada par um cru
zador espanhól
LOND�ES, 1 5 -Segun 1-) mensagens de Gibraltar

cargueiro ,nglêõ Gibel Zerjon, qu� navegna entre Gibraltar e M �

lila, foi ameaçado duas vezes p::>r um cruzador espa'1hól verm�lh()
que fugiu quando os cruzadores inglêses chegaram ao local.

o�
�
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'ni"l-, L�J llt::;

�:�;� Os judeus se absterão este ano de fazer a sua O PROt:ESSQR R. r:"l' )-1
tradicional visita aos muros das lamentaçõe» por ocasião I ZYNSK',. p -"'1 f� (L )_) 'I

do ano novo. ';nento de.: e L.i".'('a -ia A I'

� n Comité Executivo do' �indicato de Operar-os I :.h, ,Jirn ,,, nu d no I .),-

S
...

t n..
.

1
u .... t J L c.. L�

/ ?ClêljS�aS }_:jel�a: :',lC i::'·'1. a PI'O iost.i do P?!'�i\.lo COl11U Itu.l �o ,.lU. fJ b '�
..

:1,; Ilr:.'I �., iv
nísta para l�)rn,al urn.; fi "te Pc pular Operaria. se acre.i tJ. N 1'.1 "'nL· .' : I .

.

O comité executiv. ,!)t1Vidou OS membros das orga-I cente.ne cte p.'OI,�
,C;dG l [O UH'

nizaçõcs socialistas para nã» ...-artícipar da Frente Popular versity C I �e, G:3'e i{ q.,
Bélga, no ClSO dela �e to!' ,,!l' Lma realidade. nr:bó'l 0S a,me' .11'" c:; .... ( -

espos!:J,
metade.

prop\;!
melhr

� .1 1:." f

l
.'

(
I'

U _ • J

",""
r �

"'"'

_

. ',t.;.,J N -\ LC 'r\' J' OS j,,1A-
RIDOS, f' b.llLiU ·e á

(
I' ,�

.. l. j

1
'1 • r

} I

O DIretor R"gi0oal do Depélttamento da 1 Üa Regiê.o do
D

� .

O'" 1'11

Imtitutc' de A posentadoíía e Pe'1�õcs (os C:j[l)t'rci 'rio�, com s,s- r.:1. ;_"�;
I

01:-\,,11 h" r-I
de em Curítiba no 40 a.ndar do Ediri.,io ]\Il:))cira r:l" á A, _

:-'F. J ,'I;' " G ".
'

, .

nida João Pe,sôa, 103, tO'1 o prazer de torna, l)l�u .c0, (I,,,·

mando para o assúni:o, a atençà' dos digno5 com'� i.IlLs de'l- O�,. ,1 ,él;" "r'

tr\ região (Parad e San�a C ,I ,ri'l1 \. pedra� c T. f, ,. I 1 ",,,: ,e

1 O _ Que, ao mvestlr··"e de �eu cargo, verificou (ncontrarel''1
"e obt. m (..! 1 m 'i1H1eral c "in 1

I
. , do'n l�·:..r""'l" �-:> !,_.t_,..,r cc. e"'� �-Iem ótrazo 'p"ra CO lI. o ! ,,[,tuto mUltLos (e �elJS C011tn-

,'" "n" (,n. �, ••c..o ,. . .:>',1.

b· I'''' r .,.. 1

D nadas cl:i{')(�O.s-l e'�.t�.;,·l·'l·h- ;:"'''':'5 rie
umtes oDngad"" pI'r i rç (Ir' r:ISL" �lll\OS do (Ccrdo n'

- - .. � -

J8 d 26 1 D b
. 9""·... �(rn-la'!�v u I

. e oe (:Zlffi ') Cc I .J"Í'; .:1'1 ".

20 - Que, de aC0r�o CO'TI Ó r(.�fi t J JecI� ',0, te_·5 c\Jbrançii:S dc�
.-

I
j·u,-l'!·Cl·'.ll), (Jad�. ;'. e�;tln-

OI 'T1' ·U;',\I .' ./ ".Ie:;; ,r" "\)-1vcrão ser ff:ili15 ex\':cut,vamcl'Jte I a(io ...;" J«..'
. L ......�-

'd
.. PR1DO do r. LI d, c' o (\ 1....0-

ção do pi'i1í:o, e h.. n.Ulto, para o fcSl· C,:'vO rcccr.bv IcÍmer\to. ;·a.rdu, que te ,) ll94�, Llo-

Considerando, PUétT;
tros. I

30 Que, 1'1luitos d,'s S:5. c,)T"ri�uintes não tem �;'endido ao \f.Jl i,,; C ,,' r� r�. I ' IIb' t' " >
•

I
' I D

.

I
.>L '

.•",

o Je IVO aHÓmencC s r.a «i.qlJ�.e eC:.do, J ,p_o,� I.gno�arêm e' o
.

i IT 'O:'iio "';10<1 rr o (O ,I:', a

os benef;,·(',,·os e ,,;.) I ,I,' I: i ,. n .• " ..'
_ _ ""_ u _u -......... '--�( . ..:... ","i'!.C ,", -lcf"""JHCse.

40 - Qac, varios pcdj(�bs .de rt.k�ação d, rrulta lhe foram I
..., ..... ,...'

-

-------;- �

formuladcs, r,ala rabamcrilcs ,G.e�1 tG Coas C0n!li! uiçõ�:; de-I r: \:.c.ooJ: - '.:J .. ..: � �

'd t d t 'b
.

t
" ,. �"J I IA Im.:alttJ r:", Cu .),\1.' j

VI as, por p1H e e con fi mn es J3 SUFltos a uma ação W· '.' �

'-"

- dos Ltmoes, uma excc
execu lva:

Se? _. Qlle, o conhecimento absoLto da série· de benefi- lente proprieàade com S

cios QlI/eridos por toel IS os q[!f! pedem e devem casas de rtsidencia;�uma ca

assosiar .:/c ao 1I1s!i!uft�, irl'f;ortcria em não registrar I:a C?111 n��:o;'o, forll�: d�e
no aepcrtcií:,ento conIn, ["ide..; em i. t, CiZO e, c, megutr,-I }Jadalln e L,IL.dS vtl n�ll:o" .

temente, não SI:" prevalecer dos úlspcsitivcs penais da leI re.l, A

Esíenso kr:- ... no cO:ite.k ü

ferida'
Doa agua, pa� t::lgens, plan-

60 _ Q�e, o consciencioso preencbmento do questiona rio dis- t�ções, dlácaras. e abLlí1-

tlibuido, gratuitamente, e destinado ao C�nt�o dos ComlOr- oantes terras para la \TOU:-d.
,

clarios, não é séomente uma obriga, ão legal, é um áto àe Tudo por preço de oChsião,I'ciVIlidade;
O motivo da venda é ter

HESC LVE;
o proPiieta

..

l'jo de .ausentar-se·170 _ /\ todos os (�ontribuiles em atrazo, que H'quNercm a wa
Informaç' es ccrn O sr. Jo·

quit?çáo ('om o InstÍtut0, até o aia 30 de Setembro vino Marciêro {�'arGOSO, nu I
corrente, mediante o recolhimento imediato do montoll- distrito d0 ��co�i)S LiIY,0cS .

te das respectivas cantribllições ir.depend� nle àe mui- Sezões, lvL1! i. \1, " Ítas ?
ta juros de n.óra ou ação judicial, 2eferir os pediàos for- �'im!(;íJ$ f�;�;�.;:n(,
mulados; SERRARIA DELAM BERT

I80 - Devidamwte <.:.utolizado pela Admini�traçâo Central, 'JfO' CLIsta 12�'�OOO a carrada,
ceder á cobrança eXr:'cutiva cos que se furtarem ao cum- porém, rende muito mais,.
primento da Lei, a partir de J j de Scterr,bro conente;

FINALMENTE; I90 - Comunicar que, a Caixa Economica Fc:deral do Estado
do Paraná, rec�Derá quaisquer recolhimentos feitos em F,,·

vor do .Instituto dos Comerc;arios e, no Estado de Santa Ca�

tarina, o .Banco Nacional do Comerc�o;
100 - SoFcitar com ü maxím0 e,npenho o píeench:u,ento de s

qu��tionarios que lhes forêm remetidos.

t tJ -

...-.. 11\. r-T í' �,#,"";' ....'�p.iI( 1·""< /'--: '\� t:.. !=J
DO D:,t_\

I :.-,Q"l"v?,:t llt-t,h, (. 1.1 1 ,_l � r \lh.. ,:, a

Aos interessados se prestarão quaisquer informa-I' ionanop' h� I, 1 - '>. /W'Ji!. de
'

ções na séde do departamento, }lor fuccion tios babiF· ?[!ian ou O i lte/ no de �'an-I
tados, reco;be,"do a Diretccia Regional, com prazer, LG{. 01 fe. '

,,� i' I

I'aSSOCl&C,O que pretC:Hocr qua <:r,Ud outi'OS ('gClJ!'!'C1mentos.

ICuritíba Est:-:odo do L.rd.tlJ, e;, 31 d, Ago,�o d21936 IMPERIAL, P'; 7,3D hops,
1

(Asso) HERMES AUGUS1 O DE ATAIDE A/fecha nl.:>lerjosa.
'

Diretor Regional. I
Em Floriaílopoh" quais(juer i"fofilJaÇÓFS SU.l(l

.

r-.:!.�aJas na -:rlY>\I,:, J,30 '.) _ np�1

Caixa Local, or.2e c. Gerei ciô., r�I1'l) PlC zer, �l�fn ..: ic. a �0 iu da.fO uo I 'I
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.:I
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' ,�)�, O fracasso dos
.. :)

i carnpeoes
1

í'�,U'l, It';r. rll pd, 1, • j., '
. J'!. C U:"_t,ç. desta

Cl)tU 1-:';, em i 2 (,(, Cc < ,P, �,r:.L ( ) rlec.' ,r::s da dita
Mctssa hÚc:. 1.le o �c U " vI;Ju r�iM "uti',r,te se encontra na

casa do [8';,' J, é, lu" � c : l'lj;) D. 226 "f m de atender ResuhilrJo da segunda prova
. , ""'0 '350

: ,': n,� o de AJmis�ão-
aos mtcressa .iO�, (O,. � c': r .O.s ut< 15, c. 1,1 1:','" as i,

horas. i:�" :J'0--Abclc.rdo Berreta, 5;
Toclr,; O� �tos 'J'.,' L1 f ".:-ll.,a ".el '.:) publicac!0s ,/"",ciardo (k. Luz Andrade, 7;
D·,,� '�I '�!' j" (' Z rr

'.

� ;) (�1,' 'j' r') 3 H Id
no « , l.-. ,') r.JJ\:' ,1< 'f\ uA E Ali, I"" '" >- Ie' '- t.li L,; (ra o

del/c.r (, a Pi!
"

a A. � '
..ti I 'C ,.Jorc s r.;ahzar-se no II Bom ci J : .h.1, 4; João A!1drade,

dIa 6 de (lu J'> v fYÓ ,''n'l, ás 14 horas, na sala das Au- r 3; Jo,'é Nicolau Faraco, 4; 1\1a-

d"
. , T,' I (' I' nod IY ", 3; Mari:; Gonçdves.1(:1, C, " C .I )tJ � Ge·t�l ... t-' LvI. .

Flori cr)r :1, 1 � (. � �" b;u l" 1 936.
' 7; .Paulo H.enrique Moritz, 9;

pp. U 11-'.0 !-:�=�e' -l,'IL fj, � S!i�ElRA S. A.

I
� ;V1&ld:r Vo;gt, 4. Aprovados-

1
.

1 ." . I
I

I

._J{J-.if,'I: a 11.'[:A Ch_a
- .

_ _ _ I F c.l1êê'-Abdardo Duarte, 3'
_ __ _ _-=--�.

,

"""'�·r"'�1 i p��cl.l�d() da !...uz Andrade, 6;
,'!-Lré;l.:do Bom da Silva, 3; João

:r i r. I
A '. -l ..,

J "I.T· I F� c." Q fi) tO dS !! ,D;1í 1hoC, .J; ose 1'.ICO au ara-

co, 4; Laddino Pe!ense, 6; Mu.
noel DlUS. 4; Mario Gonçalves,
8; Pauh í-'lenrigue Moritz, 10;
Rub 'fl� Silva, 3. Reprovados-5.
AriL ndica- Abelardo Duar

, te, 3; ;'\be!arr}o da Luz Andra'
de, 7; }J5� Nicolau Faraco, 3;
Mar'o Gonçalve�, 7; Palllo Hen

. 'rigll,� iVí.oritz, 8; Rubens Silva 5·
r

I
'Vl l' V

.

' ,

,
VI' GrCtlI Olgt, 3; Reprovados--9.

._ (., i 111' j C. � çco:;rafia - Abelardo da Luz
________

, And "vl
, 5; Heraldo Bom da

':_ "T"� � -==_ ;_�""""-'''''''''m'''''''_ 151'" " 5; JO'l1uim Borba, 4; Jo-
__""'-=' -"""'-�.",...""",� sé �� ", fe,· Faraco, 4; Laudelina

I Pe!u.,,<, �; Manoel Dias, 3; M�
f.:"�::--CC::j p roL,,, Cordados e "lflO(Jo.,çalves,5;Pauh Henn

que M:-H;tz, 10. Reprovados-7'

A 5�m;�t &:1:.; �.l) �i.ií'!·!h�
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Para O( .les, tortas,
licor",,,, fid 'em riv:d.

sorv�tes e

j � It:l
1 A� O;impidda� da Alemanha

I fóram o maior acontecimento es

I
portivo do ano.

Os campeões de todo o mundo
'alí fizeram suas exibições e co-
,. J '

':-.,' arn- se (jr' touros.

�.1.1S 1 i • nc S VeLeS o esportis-
lar IJ .,3 'J " ': fh lU.) r,'. ,: It. .ia c n , o., ser-

Q. (�<."ll. L d ve .) seu fracasso
G O general Negues foi nomeado oficialmente resi mo cifra 211 pr ��<'�." o

�
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s, ,�, L I, ,v', ,J_, ,Ú,'1., :. !r f Ih '
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• I ' i, r , .' '

•
.

1
,)illJ,' '-? e e apesar os ngor

qu � nao foi tornada T".P:ILlI1U decisão a resncito da carti-l cscii 1 ') rto úr
') )75:) 'O r f'I:J

di'hrá� f X Iv',tl.0 : v" L��....... J .. ".{; ha uma arvore TOS.IS .réc cos, o que se abala
,
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•
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•

o pr c "'0\'" L.. 10 Y
-

.

< J ) ç
•

: pr y ro • apare ao CIrCU atàllu:
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.

c

.
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�.' i. r'

'1 .. �,_ I' IS (r' srrlt .. 0 aos pre.! rOi i .. o, e rq.Jito racional o uso

declardçao ofICiai a Esse respeito. I das r'1'.is àlr r'5 de L1l'11. I c .t

'las 1[,,[.,",1) � -.Ir "d.... , cc Sun." po� subre um veio dagu"l pffió,].�·, c:) iodo. o remédio por
"

, C.4� ü, aJd,C.'''U r, ,rterr' btc . :;

I I 1
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I
�"r.. rh G b

-
' , 13 '
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excc':r cnLa aos vaso:;, CSi)eCla-

. ��:� eg?u ? .

E'ne
.

ra O ministro das I�elações Exte-II �ha_J] PO"i::! s�r I r�.é.n�,s ue < r - A a�,1 a vê .. '! sendo oV to d� trc J�a que rea Iza mIlagres) I menlf' llél fó'm�. de Rôtas lodalb,
nores da ht'publl�.l Argeíltlna sr. Saavedra I amas,

l �es ÚG" _núú,;�: .. 5, r�(',:! (" i.' ,'" C ;r;>ndo os e f, II ')" Cl.! a b",Lr." I
'"

cJ.ue provav .1mel1te 1'(.. r':" el",·,tn p·!'e;;:',d.t",.-"tp da l'7a. ".:.serl1- 1.05 m, '.:.1 0.( 1'\ .la f S.d ..oe· () "�O' ,." ,. l'� r' ..
" I I
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dos LaLs. Raul Leite.

< _ _ ,,_ � t ::-
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' ,�.. :'

•. 'I'll:"'!_TI��"S.37 i'f'"�' 1 O {cd?' L mÓ.ntem a circula-
b:é:a dl, Liga das ��:1ções, c!Jja inauguraçã0 S� ver;ficará I

na dnr ur�3 �:"<) ,(' tíO ban·;." !:: - F �""'-'L- -,,_:::_ -""'..,.:::--:.::"

uentro llf: [JOUCOS dIas. mo 961 I. Ju.! ", ou. tc,o até

'1
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, -----., �I 11 �' ; ção em r .-feita fórma1, c t>tarda
• 1
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" mm os &rICS o f'IlVd 'wc'\]xn o

e o rei da Ru'mll1ia aSSlllOU decret.J p'orrogando o II A F01 uI �é0 c'() c H,tilcnte an�-'
<,

' ,lo� allétas, dé'.ndo-Ihrs, afinal,
estado de sitioaté·15 de março. bem como a censura da.�icai1o rc;;;ula fu:is ou [rerlosJ'

JJ '''''2� um? velhice G!l.udável� alegria.
il1lDre:'.sCl.
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"�-O "1 '

1 f:.:J UII r ões. \ [JOi' u: p n . a IIcu� pa evt·� t't t� (,5:" :,0 r[I�-
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,Rua Tra)ano n. I (sobrado)
., �\ Pfend�-se uma bem montada
vil ALFAIATARIA no distri�

to de João Pessôa (Estreito).
I

Melhores informaçõe3 nesta re"

dação.
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,., I.J .,. o: .) 1i a crença P?"

A LITERATURA; �m con

t03,
•

crô'1icas e naliativas, assi
nadas relos mais ilustres nomes

das letras comlemporaneas, b a�

sileír6s.e mundiais, é oferecida aos

leitores de
V3.rn05 Lêl!

.

-

�

a nrJv!';.. I ('vista editada pela S'

I A: A ��, il! E, do Rio de Ja
nmo. f Il� hca-se ás quintas-:-fei

Preço: 700 réis.

, .• é', S,l\..,!H pessôa do
.- " .,,:,' f, ',li t li ,�lori;;.nopo-

I , V � \� ;:)'� ü'JVEIRA
sur. temi;,,,l l\, rJ-'i :<', V

!is. nu 1 ,l�r)' v' -�J ({

Dr', Miguel
Es(:>abãid

CUNICA GERAL
Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

!:..,,�; 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. João Pinto, ) 3

Telefone. 1595 .

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

.

os illte[essacia�,
Floriaropclís, Es. 00 de �anta CahHina,
de 193ó.

(Ass.) CARVALHO COSTA
Gerente.

]---------------------------------------------------------------------------------------

/

(tu", cc: u,,,

prímavera.

10 de S,ter,brol CNE Ci: ,�N, �5
hCd.ES.. Lnl fl.n;� (1 ! U��l\
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�u ...",.5v uL.,,l, ...

, ,.. lI' C�' ,jE �"-;, f'fáça, ane
, ;"2 '��"�J J t1e diver-, ,

111 "

Sc)o_�" 1 'l:l1 J 'co ..: í;' (. ( ':.1 '�I C0m perfeito
Se 'v'co lI, I'e' "I' ,t, t' ( I vIr '.>ntj·S S'>1�'10lls _'" I .. ._,tC ....l.L1oÁ_· ) ........ l/ ...,{_; riV t.;C::.1L. I.. d -

r;tâ�.
Ul.la g, a láe .

O" (;�\ !e pua C'k,rial1opolis.

.

��. __ ::....- __:..-' ....

��� R [-'11 t n n I '''� , ..

Ir � � � . il"U·...�.�'::'jj � qualquer desenho, panos de
qualquer t:::manho e CÔi, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. -- Atendem-se pedidos de

qualquer parte.
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• E'II' -., � �. -.
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B Q§ '_., � i J ,_O �

I
'

, I
j

,J
ue Diversões
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l) MAIOr E MEU-1(Y� (ENTRO DE DIVERsOES
FAMIL!ARES, SUPEm()r� AOS DAS GRANDES

c, J ITAIS

(' . b
" .

L " -. 1 F I'� ü I�,n,:q (1.;' po!' f ti L � �,mlH,;,:nuas. .�ca lZ:1('O
p,-lo �Úv ...

' o Lv ��I ......).

f'iao d .i.·w�, !',' :1' 30 : 'ue .. per/a! pOÍs, nele
I]' ,J; Itr �.<rl " }," 1 I ,:

" ,-I, • LL ôrto, honetis-
,

t ,,"} r '1 • ihe w'n1ará
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Nossa VidaAprovadas, AH1U '::RsARI05

- Aniversarie-se hoje a galante
men na Suely Terêsinha, filha do
sr. Jo1'\o Ferrninio dos Santos, sub-
tenente do I 4 B. C.

Festeja hoje o seu aniversario Dr.
natalicio o jovem Nilson Vidal, I
hábil grafico deste diario.

f'AZEm nH05 HOJE

Finanças
as' contas

FLORIANOPOLlS, Sexta-feira,pela Comissão de
da Assembléia,
prestadas pelo governador

Nerêu Ramos

18 Je Setembro de 1936

Celso fausto
Souza

deIDe�®0amd��S R
! ReglanalfE
cío Brasil Ken

nal Club

,
Afim de coordenar os e'

forços dos amadores de c

es, dispersos pelo país, assi
tindo-os convenientemen
com conselhos técni. os
qualquer consultas que diga
respeito a origem, evoluçã
investigação ou estudo d
raças caninas; forneciment
de nomes de criadores rep
tados nacionais ou estrang
ros; cessão de cães para c

berturas; cães a venda; o

I tenção
de remédios ou ap

trechos caninos; e princíp
mente para facilitar ás pess
as do interior, onde não h
jam Clubs ou Sociedades C
ninas autorisadas, o regist
dos seus cães no Livro
Origens Oficial do Brasil Ke
nel Club, o 8KC, aceitará u

Delegado Regional em .ca

cidade que o comporte, c!
vendo ser pessôa interessa
em assuntos caninos e cu

idoneidade esteja acima
qualquer duvida.
Este Delegado Region

será 0 intermediaria entre
Brasil Kennel Club, e

amadores ou criadores locar
e transmitirá ao Brasií Ke
nel Club, todos os pedid
de registros, acomp.mhad
de documentos habeis, in
crição de sacias ali outr
noticias de interesse geral.
Tanto quanto possível

Brasil Kennel Club, por i
terrnedio dos seus Delegad
Regionais, estimulará e fa

O HUi\tl0R-ISMO, D:lS mais lítará a formação de Clu

espirituosas anedótas, historietas Caninos locaís.
aornicas �rara rir, é cultivado nas Desta Iórrna, a influenc

Viajou, ôntem, para a Capi- Avaí Íris será o jbgo de do- paginas de da Brasil Kennel Club, no f
tal Federal, o sr. Otavio Campos. mingo. no estadio da F. C. D., menta das raças caninas p
Lobo, do comercio desta praça. em continuação ao compeonato Vamos Lêr! ras, se fará sentir no ma

PELOS rLUBES
de futebol. Terá inicio á� 15150, remoto rincão do nosso paí
devendo servir como JUIZ o sr,

a nova revista editada pela S. e estabelecerá um exemo

Lira Tenis Clube Alberto Moritz. A. A NOITE, do Rio de J3.- benefico para todas as soei
A preliminar, ás 13,50, será neiro. Publica-se ás quintas-lei- dades que possuem autorid

b d I caso Preço: 7uO reis. d t Iar itra a pe o sr. Patricio Bor- e cen ra .

ba.

VENOE -_SiE O.s . Í!�teressados poder
Representarti a F. C. D. o a casa sita á rua VI rOR se dirigir ao: Bi�ASIL KE

sr. Flordoardo Nobrega e os au- MEIRELES n. IS, com NER CLUB, Av. Rio Branc
xiliares dos arbitros serão fome" bôas acomodações parJ pe- 9, 10. RIO DE JANEIRO.
cidos pelo Atlético Catarinense. quena familia. Serraria De!ambe
B bid N'

.

E t A tratar com o seu pro-e I as aClOnaIS e x ran- .

t
.

EDELGARDOWEN C t 12$000 d
geras só NO pne ano us a a carra

C ' DHAUSEN, no Largo 13 de porém, rende muito mais.
AF'E .JAVA Maio n 7

'1Praça 15 de Novembro
. .

FONE 1·10
Antonio Pascho&Z Fermento Med ,lr03 I fit imada

Para doces e bolos é o melhor.

tura.

O ilustre titular da Pasta da
Fazenda Catarinense é persona
liàade inconíundivel, marcada
pela mente irradiação e amplitude
dos conhecimentos técnicos de que

dispõe relativos aos assúntos alé-
los a secretária, que vêm ocu-

casal pando com agrado geral.
Aujor Dotado de espinto empreen-

dedor e dinâmico, o sr. dr. Celso
Fausto de Souza, visionando com

raro descortinio os grandes pro
blemas fque lhe competem sol
ver, disso está dando provas de sobej», no desempenho na altu

ra, da árdua e patriotica tarda que, em bôa hora, lhe confiou o

atual Governo Catarinense.

F�s�eja hoje o seu �njversario A GAZETA, associando-se ás inumeras homenagens de
natalício o galante memno Paulo I que hoje será alvo o distinto aniversariante, respeitosamente, felicita ·0.
Di Bernardi Pjres, estremoso fi- .

Ihinhc do sr. tenente· Pedra Pi· A Gazeta CONFL.rrO
res e de sua exma. esposa d. C:;-

DI· & f
·

cilia Di Bernardi Pires. esport va �nl.rlt ,�SCIS'"

? quetid? menino será hoje
Redator-Acíoli de Vasconcelos tas e cumu-

muito cumprimentado pelos seus
..

inumeros amiguinhos. n ;staSiIRIS F. C.

Aguarda-se para amanhã á
noite mais uma dessas elegantes
reuniões sociais que constituem o

encantamento das íamilias perten
centes a nossa haute gomme.
E' que o "Li[a Tenis Clube"

9arp a sua anunciada partida
mensal, que desta vez se realizará
nos elegantes salões do nClube
D�ze de Ag06to", cuja Diretoria
não tem poupado esforços no sen

tido de proporcionar ás familias
dos associados do "Lira" o mais
franco e cordial acolhimento.

A noitada de amanhã promete
portanto deliciosas horas de ca-

maradagem social e elevada fami- RIO, 16-0 almirante Aristi"
liaridade. des Guilhelm, ministro da Mari·

O C.OVêIDG da Republica as-
Como de costume, o aprecia- nha, tomando conbecimento da Em recente decreto assi-

d do conjúnto orquestral de Max
sinou átos promove0 o o sr. Ti- concorrencÍa para a aquisição de nado na

-

Pasta da Guerra,
B G I Küenzd emprestará o seu valioso '

burcio astos onça ves agente estações de radio-telegrafia desti- foi promovido ao posto de

Foi nomeado o dr. Otacilio em Itajaí à telegrafista da 2a :o:cd:s�o�;é;_ o maior brilhantis- nadas ao serviço do couraçado I' tenente o distinto oficiaI
Camará Martins para exercer o classe; e o tdegralistas de 5a «lV1inas Gerais», determinou que do Exército Anto�io Pena, Pílulas Medeiros

cargo de Delegado de Higiene classe os srs. Bruno Selva, Josp Laxante? Chá tipo Hambur- fossem tambem pedidos preços atualmente servindo eln São Contra Sezões. Recuse subsi
do municiplo de São José. Valente e ToJentino da Silva. guez do Medeiros. aos fabricantes naCIOnaiS. Francisco do Sul. tutos I
..........................._ I � � .a�

PARECER N. 36

O f id d di
.

46 21
o sr. José Zomer, empregado

e con orrm a e com o isposto no artigo , D. e d
.

§ ,. d
.

11 G d d E d
.

h
o comercio:

no UnIco o artigo , o sr. overna or o sta o, encamm ou

J - J ê d C
fI

•

330 I A blé L·' I
.

d
o sr. oao ose e upertino

com o seu o ICIO n. , a ssem ela egis ativa, a prestação e I
M d

.

bT
contas do período governamental de sua responsabilidade, que abran-

'r.
e euoss-Ic?nta Illsta�

ge os últimos oito mêses do exercício financeiro de 1935.
o sr.

J I_VIDJO � vMes, .

A C
.

- d F' d I' d
o sr. oao ase oreira.

ormssao e manças ten I) presente os ivros e ocu-

mentes que integram a referida prestação de contas, declara tê-los BODA5 DE PRATA

examinado minuciosamente em todos os seus detalhes, verificando a

sua perfeita ordem e exatidão, pelo que é de parecer seja ela apro
vada, apresentando ao plenario o seguinte:

Assinala 'se, nesta data, a pas

sagem do aniversario natalicio do
nosso destacado e digno conter

ranêo, sr. dr. Celso Fausto de
Souza, secretário de Estado dos

Negocies da Fazenda e Agricul-

PROIE'TO N. 45

Aprova as contas do Governador re

lativas ao exercício financeiro de 1935

Art. 1.-Ficam aprovadas, na fórma do artigo 25, letra J,
da Constituição do Estado, as contas do Governador Nerêu Ra

mos, relativas ao período financeiro de 1. de maio de 1935 até 31
de dezembro do mesmo ano.

Art. 2.-Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1936.
Aderbal Stlv», presidente
Rodolfo Vitor 1 ietztnonn, relator
lndalecio Arruda
Pompüio 'Pereira Bento
Cid Gonzaga
Henriqae Voigt

Com destino a Santos viajou.
ôntem, a senhorinha Marina Rila. IR IS x AVA I'

Completou ante-ontem na ci
dade de Palhoça, o 25' aniver
sario de matrirnonio o casal sr.

Guilherme Wiethorn Filho, diretor
aposentado do grupo de Palhoça
e d. Paulina Wiethorn.

São filhos do venturoso

Alba, Mario, osvaldo e

Wiethorn.
O sr. Wiethorn é sogro do

nosso estimado conterrâneo sr.

Jacinto Luz, dedicado [uncionario
da Penitenciaria da «Pedra Gran
de» .

As melhores marcas de farinha de trigo, são:

«CRUZEIRO» - a mais brar.ca
«SURPRESA» - a mais fórte

«BOA VISTA - a mais barata.
Fez anos, ôntem, a menina

Leoita, filha do sr. João Silveira)
funcionario do Tribunal Eleitoral.

Para regula- Clube de Re-
rizar gatas Aldo Luz

Em vista I}e acôrdo com o

Atlético Catarinense, o Íns rea

lizará hoje ás 16 horas, rigoroso
OUTROS PI9RTEm treino, ficando o treino do Atlé-

_
• 1\'

tico adiado para 3a. feira.
Para Sao Paulo seguiu, on- A diretoria do rubro-negro

tem. acompanhado de sua exma. pede o comparecimento de todos
esposa, o dr. Jorge da Rocha e

os amadores incritos quer do
Silva, engenheiro civil. 10. quer do 20. quadro.

as posses
dos prefeitos

Vem dispertando o mais vivo
entusiasmo nos nossos meios nau

ticos a reorganização doiglorioso
«Clube de Regatas Aldo Luz»,
por parte de abnegados defenso
res das tradicionais côres branco
e encarnado.
Ha días foi eleita uma nova

diretoria, que, estamos certos, tudo
fará para o progresso do Aldo LUL,
imprimindo-lhe uma proveitosa ori

entação reconduzindo-o, aSSIm, ao

legar de destaque que sempre
ocupou no Remo barriga-verde.

Domingo próximo, o valoroso
Clube de Regatas Ald� Luz,
promoverá, na ·localidade de Co
queiros, suculenta churrascada,
para a qual estão convidados to
os associados daquela agremiação
desportiva.

A' Assembléia Legislativa foi

apresentado, ôntem, o seguinte
projéto:
«Art. I: - Os prefeitos

municipais tomarão posse perante
a Câmara, em estando esta reu

nida, e perante o Juiz de Direi
to, em exercicio, quando o não

estiver.
Art. 2' -Esta lei entrará em

data de sua publica-vIgor na

ção.
Art. 3'- Revogam 'se as dis

posições em contrário.
Sala das Sessões, em 1 7 de

setembro de '936. (aa) Ivens
de Araujo, Aderbal Silva e

Renato Barbosa.

justificação: Visa o projéto Serraria Delambert
pôr teremo ás vacilações no inter-

pretar a lei municipal e ás dlficul- Custa 12$000
.

a carrada,
dades de ordem prática que têm porém, rende mLuto maIS.

manifestado em certos munici-

pios» •

FONE 1·100

Nomeações
nos Telegra

fas

LION. França, 16 - Cincoen
Ia pessôas feriram-se em CO'1se

quencia de violento conflíto de
rua, que se prolongou durante
4,30 horas, entre 400 esquerdis
tas que tentaram dispersar três

reuniões simultaneas do Partido
Social Fran .ês, anteriormente de
nominado Croix de Feu.

Prestigiando
a 'industria nacional Pror:loção

o Fermento Medelrol é o pre
ferido, porque é fermento de qua
lIdade.

Delegado de
Higiene

no Exército

o Sabão

"Vírgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Jo(nvile S�'3Ã��!RGtAf

: ESPECIAliDADE
�,�":"i'Zl:'.:.::�.'.')

porque lava facílrnente e com rapidez I

......................FT��mzm...3E....'.--aaa**�t*D',.Bm....ats.....
conserva o tecido da roupa

�
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I
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(MARCA REGSITRADA)
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o Departamento de Ed
cação está intimando a pr
fessora Nair Mélo Marti
Costa, do Grupo Escol
«Raulino Horn», da vila
indaial, a reassumir o s

cargo no prazo de trin
dias.
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