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VIOTORIA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO — 6" feira, 29 de novembro de 1935

Em

Fundão

ACTA DA REUNIÃO DO DIRECTOMO DO MUNICÍPIO
DE FUNDÃO PARA INDICAÇAO DOS CANDIDATOS A'S
ELEIÇÕES MUNICIPAES DE
15 DE DEZEMBRO DE 1935
Aos vinte e tres dias do mez
de novembro do anno de mil novecentos e trinta e cinco, presente todos membros do Directoro Municipal do Partido Social
Democrático, na sala principal
do Edificio da Prefeitura Municipal, teve logar a presente reunião para o fim de indicar os
candidatos ás eleições que serão
realizadas a 15 de dezembro p.
vindouro, indicação esta feita na
forma do que estabelece a letra
B do art. 10 dos Estatutos do
Partido. Iniciado cs trabalhos o
sr. Manoel de Almeida
JMattos, presidente' do
Directorio,
e*2*poz os motivos t*i reunião
convidando em seguida a assumir a presidência o sr. deputado
Carlos Medeiros que se encontrava ptfeàentè a reunião,
no
caracter de
representante do
Municipio na Assembléa Legislativa.
A seguir foram declarados empcssados todos os membros eleitos para o Directorio Municipal
em conseqüência da reorganisação levada a effeito na reunião de 18 do corrente. O Diíectorio tomando conheeimento do facto de se encontrar ausentes do Municipio, os srs.
Me noel Braga e João Pereira
Suacca resolveu substituil-os peles supplentes srs. João Lyrio
Cesta e Nicanor Miranda que
passaram a fazer parte no Directorio Municipal como membros effectivos e foram immediatamente declarado empossados
nos respectivos cargos. Foi accelta, a Indicação dos srs. Genesio Barbosa Pereira Pinto e
Alvim Soares Bermudes para
supplente. A Seguir foi apresentada a chapa dos candidato;;
ás eleições de 15 de dezembro
-vindouro. Em vista de todos haverem se manifestado de aceordo com os nomes apresentados,
ficaram escolhidos candidatos do
partido neste Municipio os secorreligionários: Para
guintes
Prefeito Municipal — Dr. Cesar Agostini; Para Vereadores os
srs. Antonio da Costa Muniz.
Eloy Pereira de Miranda, João
Lyrio Costa, Eneas Castor Perreira e João de Alvarenga Lyra;
Para Juizes Dlstrictaes do primeiro districto em Fundão: Vicente Fernandes de Oiiveira, para primeiro supplente, João Vieira Coutinho e para segundo
supplente ttenrique Broze^uini;
para Juiz Districtal do segundo
Genesio
districto de Timbuhy:
Barbcsa Pereira Pinto, para primeiro supplente Antonio Pereira Miinis e para segundo supplente Domingos Francisco Cravo e para terceiro districto de
> Nova Almeida:
para Juiz Alvlm
! Soares Bermudes,
pira primeiro
supplente Alcino Amorim Machado e para segundo supplente

Orlando Ribeiro Pinto Barroso.
O sr. dr. César Agostini
fez
considerações em torno da actuação do Governo do Estado, em
relação ia politica do Municipio louvando a actitlude assumida pelo mesmo de estabelecer
a concórdia entre os seus governades, do qus é testemunho
o accordo promovido entro as
correntes políticas de Fundão.
Pedindo e obtendo a palavra o
sr. Antônio da Costa Muniz encaminhou á mesa a seguinte mo"Venho agradecer
ção:
a Indicação do meu nome na chapa do
vereador e de meus amigos a
lembrança
e as considerações
que teve sua exa. o sr. Governador do Estado apresentando
ao partido, e o prestigio que tem
dispensado aos seus amigos
e
correligionários deste" Municipio.
Venho lançar o meu voto de
irrestrlcta solidariedade ao exmo.
sr. capitão João1 Punaro Bley e
ao seu Governo, e que este voto
seja extensivo ao exmo. capitão deputado Carlos Marciano
de Medeiros a quem o Município
deve innumeras attenções desde
a gestão do fallecido e saudoso amigo dr. Everaldino Silva,
reconhecendo desde aquella época na pessoa do capitão Carlos
Medeiros o representante máximo
do Município,
appellando
quc
seja no momento actual reconhecido peles pares presentes que
formam este Directorio e aquelles que estiverem em desaccordo
com a minha attitude poderão
se manifestar. A proposta foi
acceita por unanimidade.
O
deputado Carlos Medeiros agradeceu em rieme do exmo. sr.
Governador e em seu próprio as
provas de solidariedade que lhes
forem tributadas e dizendo quc
a solução hora adoptada na escolha dos candidatos do Partido
Social Democrático traduziu os
tons prepositos do Governo dc
Estado qüe sempre se orientou,
como disse, no sentido de respeitar a vontade soberana cio povc, congratulou-se com os candidatos e demais presentes pela
maneira elevada j:cm que se colligaram. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião
ficando deliberado dar-se conhecimento do accordo ao exmo.
sr. Governador Punaro Bley e
doutor Briclo de Mesquita preeidente do Partido Social Democratico. Para constar lavrou-se
a presente acta que vae por todos assignada. Eu, Nicanor Miranda. secretario do Partido,Sociai Democrático Municipal, escrevi e assigno. Nicanor Miranda. Carlos Marciano de Medeiros, Dr. César Agostini, Manoel
de Almeida Mattos, Antonio da
Costa Muniz, João de Alvarenga
Lyra, João Lyrio Costa,
Eloy
Pereira de Miranda, Vicente Fernandes de Oliveira, Manoel Nunes Pereira, Manoel Orozimbo
Pereira e Antônio Paulo de Miranda. Era o que continha o original do qual ex'.rahl fielmente a
presente copia. Eu, Nicanor Mlranda, secretario, dactylographei.

Em Affonso Cláudio
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" 0 Governo sente-se
justamente satisfeito pe Ia maneira como a
Nação inteira apoiou a sua attitude para
ellar o movimento
•
==de hontem"- declara o sr.
Vargas"
;
:
Reina absoluta cal
©ni to o o Paiz
A Politica nos Municípios

v

NUMERO

C Tribunal em sessão realirada hontem, annullou o registro
do candidato á. Prefeitura da
comarca ds Affonso Cláudio, sr.
João Soares de Azevedo.
O sr. Adhcrbal Galvão havia
reccrrldo da decisão do M. M.
juiz para o Egrégio Tribunal
Regicml Eleitoral, aob o fundamento de que o sr. Soares nâo
faz parte do directorio local do
P. S. D. Funcclonou como advogado do recorrente, sr. Adherbai Galvão, o dr. Moreira Camargo e como advogado do re-

corrido, sr. Jcão Soares de Azevede, o dr. Suetonio Peixoto. A
decisão do Tribunal foi unanimemente favorável ao sr. Adherbai Galvão.
Foi relator do recurso o sr.
desembargador Barros Wanderley.
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•é a ülMma palavra*

"Gomes
0 flrupo escolar
Cardim" e
Por decreto de hontem, vindo
sua exposição pedagógica
da Pasta.do Interior, acaba 'dc Ser

ü Situação Haeion;
Telegrammas Officiaes
O Exmo. Sr. Governador receUai. os seguintes telegrammas:
NATA!.
ló Sanlos.

Governador EspU-i-

Cidade recomeça sua vida normal já tendo chegado esquadrilha
aviões Exercito fim auxiliar uiaiiutenção da ordem publica. Officiaes
20 B. C. voltaram quartel onde dirigem serviço restabelecimento ordem- auxiliando actuação efficiente
Policia Militar. Este Governo já
'fes
seguir sona indo contingentes
auxiliarem forças alli organisadas
defesa regimen promovendo'cerco
rebeldes que ¦ fogem conduzindo
grande quantidade dinheiro. Quero salientar prestigio todas classes
. povo esta Capital estão offereceudo pod.cres constituídos correndo
palácio fim trascr-me sua irrestrieta solidariedade. Mossoró toda
sona oeste perfeita calma estando
forças policiaes população fieis ao
Governo — Respeitosas saudações.
RAPHA EL FERNANDES—Governador do Estado.

nomeado Seeretario do Governador, esse nosso distineto collega
de imprensa, director do "Correio !
do Sul", de Câchoeiro do Itapemirim.
j
Dctado de espirito sclntillànte r
a serviço de uma capacidade de
trabalho
invejável,
if.iman.d-o
Br.iqra dividiu a sua pers-onalidade num duplo aspecto do jornalista combativo e de financista,
fazendo-se incorpore der e Director do Baneo de Cachoeira de
Itapemirim, para cuja prosperldade muito têm1 centribuido os
seus esforces infatigaveis. j
Per todee esses prismas em que
sa queira estudar a sua individuajlidade, eempr-e se encontro o eidadão recto em sues iniciativas e
brilhante em suas preducções, de
•
cunho intellectual.
Dedicado amigo e incondicional
correligionário do P. S. D., o
recém - nomeado
desfrueta em
Cachoeira de Itapemirim, ende
reside, sólidas relações e vasto
circulo ,do amigas, cenquiste-dos
pelo seu tavalhelrisma, envblvente e prestimoso.
i
Cem muita satisfação, m.andamos-ÜiS neero cordial abraço.

Rio. 23
Governador' Espirito
—Victoria-. —CoinmuniKSiúitòtf.
'! '.
co
Exa. que, accordo disposto
parácjraplw dechnó e fins paragrapho terceiro artigo 175 da Constituição, foi designado nesla data.
para esse Eslado, o juis dr. Euripedes Queirós do Valle, que, conforme termos respectivo decreto,
deverá entrar immediqtamenie no
exercicio de sua commissão. —
Saudações cordiaes — VICENTE
R.TO — Ministro -r;tstiça.
O Exmo. Sr ^iOV ernador João
Bley endereçou, hòntenij ao Capitão Wolmar Carneiro da Cunha.
o seguinte tèlegrammii:
Victoria, 28 — Solicito presado
amigo, nome meu Governo, acâ.mpáiilíât enterro distinetos-, collctias ¦ !«
tombados defesa ¦. instituições .vigentes.pais, c tambem visilarsoldados, filhos este Estado, incorporados o" R. /.. cíiviando-ms noticias
afim transmiliil-as respectivas fa— Abraços. — JOW
iiiilic.s.
—
Governador'".
BLEY
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Associação Espiri-

-*

Imprensa

O encerramento dos trabalhos do
G.° período lectivo — A sessão
solemne de entrega de diplomas,
no dia 30 do ccrrcntc, sob a presidencia. do exmo. sr. Governador do Estado

to ¦ Santense

PROVAS

C dr. Lecnidas Menezes, director geral do Departamento des
Está ultimada a installação ca- Cciielcs
e Telegraphos, trknsmitprichoea da Associação Espirito- tiu a todas as
Directsrlas Re**;:*")Santense de Imprensa, nssta ci- naes,
que lhe são subordinadas,
dade, num dos salões térreos, la- as seguintes
ordens abaixo transtemas, do Theatro "Carlos Go- criptas:
mes".
Circular n, 24, de 25-11-35:
No dia dois próximo os jcrr.a- "Fica
suspensa até segunda crlistas, que se encontrarem nesta
dem acceitação de telegrammas
capital, raunir-se-ão em sua nova
ihtetíares redigidos cifra cu cee esplendida sede, censideran- digo
qualquer espécie, sendo addo-a, então, definitivamente inaumittidos somente
telegrammas
'
gurada.
linguagem clara, salvo corresponVarias visitas de altas figuras,
dencia autoridades federaes o gode relevante prestigio na nossa
vernaderes Estados, Ban:o Braseciedade, têm sido feitas á A.
sil, Llcyd Brasileiro, representanE. I., nestes últimos dias, potes diplomáticos e consulares, esdendo registrarmos as seguintes.
tes porém, apenas para corresque nas foram communicadas:
pondenclas com representantes
deputado Catlcs Marciano de Mediplomáticos. Restricção referida
deires, Presidente da Assembléa
não attlnge serviço internacicn.il.
Legislativa; dr. Augusto Seabra
Telegrammas
linguagem clara
Moniz, director da Rccebedoria;
contrario leis do paiz e ordem pudeputado Mario de Rezende, l.°
blica deverão mesmo modo ser
Secretario ün Assembléa Legislarecusados."
tiva; sr. Lourenço Longo e dr.
Circular n. 25, de 25-11-35:
Marcello Ribeiro, directores da "Até
segunda ordem ficam susCia. Central Brasileira.
todas as permissões dadas
pensas
Hontem, á taVde, em compao funecionamento de Estapara
nhia do presidente e do thesoureiro da Associação, visitaram- ções de Radio Amador, :ujcs inlhe a sede os srs. Pedro de Oli- teressados não pederão fazer
irradiação, sob pena de
veira Coutinho, secretario do qualquer
apprehensão- de suas installaGymnasio do Espirito Santo e
César Calmon, funccionario do ções."
Circular n. 26, de 25-11-35:
Archivo Publico Estadual.
"Como medida interesse
publico
solicito vossa intervenção no sentido de Sociedades Broadrízsting
se dignarem irradiar o texto dos
telegrammas desta Directoria sob
ns. 24 e 25, de hoje, sobre a prohibiçãò de serviço interior de
Realizou-se hontem, á noite, no correspondência telegraphica enGloria, conforme estava annun- cerrando linguagem secreta."
ciada, a magnífica audição musical da exma. sra. Maria Luiza
Muller, digníssima esposa do dr.
TRIBUNAL IÍEGIONAL
Paulino Muller,
Secretario da
Educação e Saüde Publica do GoELEITORAL
verno do Estado.

Hora Musical

O exmo. sr. Governador representou-se pelo seu ajudante de
ordens, capitão Álvaro Barreto.
Amanhã daremos as impressões
colhidas dessa esplendida scrata
de arte.

Amanhã, ás 13 heras,

cm

sessão extraordinária, reunir
sc-á esse Tribunal.

03ÍAES

Terão inicio, hoje,
vas

oraes

as pro
Cursos Ner-

nes

A's 13 horas — "P anno de
ádapfkçãó — Portuguez (1; e
2a turmas).
Bancas

examinadoras:

Frei":;. Elfldio Pimentel, Aurino

Quintaes e Ciro Vieira
da C.tnha (curso Normal).
Frcfs. Maria Borgcr-, lida
Grijó o Ciro Vieira da Cunha
(curso de Adaptarão).

PÉilll liCip
DIRECTORIA DA

FAZENDA

Te'rminp.dc-3 os exames de fim
do curso e já publicada a classificação intellectual des professores-alum-ncs que freqüentaram c
6.° periedo lsctlvo da Escola de
Educação Physica do Estado, será
realizada no sabbado próximo,
com solennidade a sessão de encerra.mento dos trabalhos deste
anno, do Curso de Professores de
Educação Physica e feita a entrega ds Diplomas aos que o coneluiram cem aproveitamento.
A solennidade terá legar na séde da Eseala, que funcclc-na nnnexa & Inspectoria de Educação
Physica, á Avenida Victoria, em
"JUcutuquàra,
com inicio ás 16 horas e será presidida pelo exmo.
sr. Governador dõ Estado, cap.
João Punaro Bley, que tambem c
o creader deste importante serviçr> no Espirito Santo, no anno de
1931, quando s. exa. ainda desempenhava.a elevada funeção de
Interventor Federal.
Os diplcmandcs deste anno, em
numero de 24, elegeram seu paranympho o capitão Carlos Mi';ciano de Medeiros, idealizada' do
serviço no Estado, logo após a
sua conclusão do Curso Especial
ds Educação Physica no Exercito, gesto esse que calou profundemente dentre cs professores de
educação physica do Estado, tanto de justa representa a homenagem dessa escolha.

A Directoria da Fazenda faz
soiente aos contribuintes, cm geral, que ainda sc acham em atrizo no pagamento de seus dctutos provenientes da divida aeíiva e impostos do corrente c.-ícrcicio, que, «ubera jéjgtcnha iniciado a extracção de certidões
pira as cobranças executivas, todavia, devidamente
autorizada
nrlo pxmo. sr. dr. Prefeito Municipal, somente depois do dia
30 do ccrrcntc mez as encamiSerá orador da turma o profesnhará á Procuradoria da Fazenda, dando assim lempí a quo sor-alumno Moaeyr Ewald, Boros interessados possam liquidar ges, uma das mais destacadas fios seus debitos, amigavelmente, guras do corpo discente no periosem muita c despezas da acção do lectivo recem-findo, escolhido
cin Juizo. Outrosim, ainda uma para essa missão pelo consenso
'que
vez declara,
o abatimento unanime de seus pares.
°j.°
5
concedido em dezembro dc j
Estão convidados para essa so1534, não será,
absolutamente, j lennidade tedos os exmcs. srs.
Secretários do Estado e mais aupermittide no actual exercicio.
toridades federaes, estaduaes e
Victoria, 13 de novembro dc municipaes, e innumeras familias
J935.
I das relações e amizades dos dii
plomandos, além dos corpos ad(a) ARISTOCLES PEDRINHA ministratlvos o decentes do3 esDE CARVALHO — Director da tabeleeimentes dc ensino, offiFazenda Municipal.
ciaes e particulares, do Estado.

'¦¦.¦-¦¦¦
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mal o de Adaptação.
A's 8 horas — 4." anno nor
mal.
— Português (Ia turma).

|
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Ante-hontem, dia 27, o Grupo vilhosos. Nossa attenção, entreEscolar da Capital Inaugurou a tanto,
prendeu-se de modo inexsua esplendida exposição artistl- plicavel ás exposições dè trabacc-pedagoglca, havendo presidido lho do quarto anno feminino e
o acto, o exmo. sr. dr. Carlos dos trabalhos manuaes de
plntuSá, Seeretario do Interior.
ra, bordado e costura ligeira.
Presentes grande numero de
Naquella primeira mesa, a expessoas Interessadas no movimen posição do quarto anno feminino,
to pedagógico do nosso Estado, não nc-s foi surpreza. A regente
além das maiores autoridades da dessa turma, a professora MaMa
Capital, elementos inteliactuaes, Eleonora Pereira, sempre se reentre os quaes se destacava o Sr. presenta pelos seus trabalhos diJoão Bastos, Direetor do Ensino, dacticos como uma das nossas
e representantes
da Imprensa, melhores educadoras. Tem quasi
abriu-se o salão solenne em inau- uma technica especial.
Obedeguração da tão esperada exposi- cendo princípios methodalogteos
ção escolar.
medernos, em que ha uma interA sala estava em festa.
cambiação de psychologia e hisA comitiva offieial percorreu toria, geographia e arte, a profestodo o salão, ernad-o com fino sora Maria Eleonora gula as suas
gosto e bôa arte. tendo de cada alumnas na confecção de "Álbuns
mesa impressões
Inesquecíveis, Didacticos" com maestria e tspelos trabalhes raros e vallesc.3 chnica. Entre cs ssus trabalhos
ali expostos.
e das suas discípulas, salienta-se
Sem duvida nenhuma o ensino pela significação historico-patriomoderno é do grande alcance ê tica, o Álbum da Ccmmemoração
mesmo tem tendências para uma do Quarto Centenário da Coloformação ¦ artística das nossas nização do Espirito Sa>nto. Tramentalidadés.
halho perfeito, digno dos- nossos
Esse rytlimo esthetico notámos melhores elogios.
.¦¦¦¦¦.:':-¦'¦
na-extraordinária exposição d'0
:'
A outra exposição'de trabalhos,
Grupo Esoolar.
"segundo a
que rios referimos
Não-se sabe, ali, d que mais ad- o
—
manuaes —
ácíma,'
Trabalhos
mirar. O gosto e á dedicação das
"ou
a paciência e os apresenta-nos um conjuneto de
professoras,
penderes das discípulas. Tudo é perfeição é de belleza.
harmonia e bom gosto, tecimiea
i Ao lado dos labores pedagogie arte.
ces de cultura collegtal, esses traTodos os trabalhos são mara- bamos completam a educação de
nossas meninas capichabas. Trabalhos domésticos, bordados e ligeiras costuras, pinturas e desenhos, tudo perfeito e cuidadosamente orientado. D. Jeny Coutinho mais uma vez se identifica perfeita conh-ecedora de tal
arte. Nos annos anteriores sempre nos tem mostrado trabalhos
Em resposta ao telegramma de tal natureza,
por isso, a sua
que enviara ae sir. Ministro ria presente exposição nadai rriais é
Trabalho, o sr. Presidente da do' ;quc* a bôa continuidade laboAssociação Ccmmercial de Vlctc- .riosa-.

dt 11

ria recebeu a seguinte resposta:
"Referencia vesso teiegramma
dirigido ao exmo. sr. MinisCro do
Trabalho e de ácccrdõ' instrucções s. exa. communico-vos essa
Aescciaçãc pedo' effectuar recolhimento contribuições atrazaias
seus associados independente
multa regulamentar desde qua
'recolhimento ee-ja feito immediatamente afim não difficultar
marcha nosso mechanismo arrecadader. Saudações cordiaes. —
Machado da Silva, Presidente
Commcrciarios."
— Em conseqüência dessa autorização, a Associação está recebendo as guias e respectivas importancias dos seus associados e
pede aos que não o sejam que
façam acompanhar as importancias e -respectivas guias — de
suas propostas para sócios.
_ A Associação recebe as importancias e guias amanhã, .29
e depois,. 30, mesmo á noite, até
10 horas da noite.

Gina

IÉ1

Idênticas impressões colhemos
em outras mesas pelo que expreseames aqui a forma dos nossos
applausos.
Aconselhamos aos amantes -do
ensino primário do nosso Estado,
visitar cuidadosamente a exposição de trabalhos Co Grupo Escola'r da Capital, o qual é como um
luminoso salão de arte e cultura
pedagógica com qual terão de lucrar muito as nossas educandas.
Ao sr. Director, ás Professoras
e dedicados alumnos do Grupo
Escolar "Gomes Cardim" a ferma
mais justa do nosso applauso.
s
— O exmo. sr. Governador representeu-se nessa inauguração
do Interior,
pelo sr. Secretario
d!r. Carlos Gomes de Sá.

Ü ifllli
E.

Exposição dos artefactos c trabalhos de descnlto '
•:?
8
tf
Solicitamos a attenção dos%
SS
íi
ii srs. alumnos e interessados %
•5
.
- ss
«Orara o "Edital dc inscripção^;
SS
••
SS de exames", que estamos pu-i"
Vblieriido na "Parte Offieial".*
S. do nosso jornal sobre
cste%
',Educandario.
•„
Í5
SS
~-ms-*.-

i

Inaugura-se amanhã, dia 30, a
exposição dos trabalhos de desenho, e artefactos de marcenaria,
carpintarla, ferraria- c fundição,
sapataria e alfaiataria, confeccionados pelos aprendizes da Escola.
A entrada é franca, não havendo convites especiaes.
J.",e~í»
«.'•»' •-«¦¦«(-« -».-t 'f*rr-fft':ms_art»i\ »
v *i*k.'*cw.«c«3*c»-»-ica;'»-t.
u ao.». «.*«c*M«ofe >
A exposição funecionará Inos
consoante convite officiai que pu- seguintes dias: dia 30, das 18 ás
blicames em- outro
local desta 21 horas; dia 1, das 16 ás 21 hoedição.
¦. » '•
ras; dia 2, das 18 ás 21 horas.
Daremos.ama-nhã o programma
Os a'rtefactos pederão ser adcompleto da seisnnidade, bem quiridos, sendo cs -preços indicacomo a relação dos dtplomar.dcs. dos na portaria.

¦" ¦.-..

--.-..'..¦

...

^'^y

yyím

s-y-úÉêm

¦ 'Vf "yy^y -. SJ.y

...,., .,.,-ç,,

...

'¦¦ !.v;t'"íV,'T,*V ¦'.- '

-".

¦¦**.

' '

PSP
. . .1

y.
',*.,.,*....

, .,

¦;-:...

-;.-*,

.H-, ... .„.,„.,,...,,-, * . ,r.

.
..;.-.',..,

^ ,,.,,.¦:

,,-,rt,,i!,

A.

¦I'l,-

..;,lr.

v,

íí

I

BrWi IM

B

&¦

o FFI CIAL
.-

*

"'¦

'¦¦•'..-(' í'*v' ¦¦

>'
r*»,-.'V„ í

¦¦''r'381i$;'"¦¦'¦¦ '•V

a.'

•'

¦•-.

'"••'•

;¦¦•-¦

¦.*..-,-¦'

,

ACTOS DOS PODERES PÚBLICOS
Chefatura de Policia

Documentos dependendo de sello
Soares, José Ayres, Luiz Tinoco,
DIA 29 _ Sexta-feira
Monteiro; Torres, feNelson Montei!ro, Paulino Mulier e Solon de 2(V7f,3 _ Hebe Ramos Barbosa
,8 horas da manha
2G7S4 — Ziiiiia Nunes NascimenCastro.
,:to
ESTADO DO ESPIF-ITO SANTO
O sr. Presidente diz que, hão
2.° anno — ,i> tulma — DESEse tendo verificado numero legal 20562' — Dinorali Gonçalves
Relação das passagens fornecidas por esta. Repartição .
NHO.
,-.,,TrinCnrmo
Mnria
do
20520—
abrir-se
de srs. deputados para
— 1.» turma — GEO3.°,anno
..dado
de
a sessão, aguarda um quarto
I
METRIA.
Barbosa
Lope3
25947 -J-; Trenó
hoía, para renovar a chamada.
"' '"Rocha!
—
, 4.° anno — 1> '.:.¦turma
chaa
renovada
e
a
hora
Dada
:;.„ I ', H."NÁ- '
NOMES
Apoiamento dos projectos de
TURAL.fe',
| N.. da
lACTA DA 47.» SESSÃO, DA l.a lino Mulier (11), .deixando de
(,,,;;
24S20 — Raquel Guedes Ferreirn
srs.
òs'mesmos
respondem
mada
DeètinÒ
| requisição
SESSÃO ORDINÁRIA, DA 14.!> iccmpárecér. os srs., Álvaro Cas- autoria dq sr.. Gilbert Gabeira. !
Scrvulo Pereira Tatagi26342-—
á
primeira,
deoutades
presentes
Apoiamento-da indicação e do'
10 horas da manhã
LEGISLATURA , , DA ASSEM- tellò, Areno Barbosa,
Astolpho
que o sr. Presidente encena
—- Joanna Maria do NasBLÊA LEGISLATIVA DO ES- Lobo, Attilio Vivacqua, Augusto ¦ projeoto de autoria do sr. Feu! pelo
26063'
deos
srs.
Em serviço:
a íeunião e convida
2.° anno — 2.» turma — DESETADO DO ESPIRITO SANTO, Lins, Feliciano Garcia, Feu Rosa, Rosa.
cimento
á proDiscussão única do pa!recer n. putados a comparecedemi
— Marino Quinteiro
NHO.
24197
EDÍ!21 DE NOVEMBRO DE 1935 Geraldo Vianna, Gilbert òabeixima sessão, á hora regimental,
3." anno — 2." turma — GEOra, Jair de Freitas, João Soares. 26.
24439 — Paulo Affonso Vieira dc
e para a qual designa,
Uma praça, da F. Publica
3336 C. de Itapemirim
¦ Bezcndo
dos
.discussão
METRIA.
Segunda
projeJosé
Ayres,
Luiz
Tinoco
do
sr.
e
Carlos
Solon
Jpresidéncia
louco
Um
4.° anno — 2.11 turma — H. NActos ns. 31, 32 e 33, com os res24573:—Josó Alvos de Souza,
de Castro.
Medeiros
Expediente
Onofre Almeida (doente) .
3338 Rio de Janeiro
TURAL.
A convite do sr. Presidente oc- pectivos pareceres.
p. p.
"Á'
Apoiamento do projecto de au24S53 — Corina Sant'Arma, dc Ivan Menezes
hora regimental, feita a cha- r.upa a cadeira dc 2.° secretario
Jullant Cytti
O que oceorrer.
DIA 30 — Sabbado
toria dq sr. Paulino Mulier.
Ri zendo
mada, verifica-se a presença dos o sr. Alcebiades Monjardim*.
Joubert da Rocha ,
da indicação de
25152 — Maria Luiza Silvares
Apoiamento
EraVCarlos Medeiros, Mario ReOrdem do dia
Wantuil Fonseca
2*l-lSl;-r-r Antônio Mauricio
8 horas da manhã
autoria do sr. Gilbert GabeiVa.
Abre-se a sessão
zeij.de, Álvaro Mattos, Abner Mou1S054 — Faiiuy dos Santos GonApoiamento dos projectos de
rão. Alcebiades Monjardim, Chris
indicação
Indigentes:
única
da
Discussão
3.° anno — 1." turma — PEçalves
E' lida, posta em discussão e. autoria do sr. Mario Rezende.
tiano Andrade,. Feliciano Garcia,
DAGOGIA.
(Eucercra-se a reunião ás 14 1*2 n. 14.
Gilbert Gabeira, Jarbas Athay- sem debate approvada, a acta da'
3332 | Barão de Mauá
Votação das redacções tiefihitiQuirino Baptista da Conceição
Documentos ¦dependendo de
horas).
. ¦ .i •
Nelson sessão anterior, i.
Tcrlres,
de. ... Monteiro
'J.
Anezio Vieira da Silva
vas dos projectos ns. 3 e 15.
• ,
10 horas da manhã ,
.'.. firmalidaãés
O sr. l.° secretario diz, não ha!M$á|teiro e Paulino Mulier (12),
João Tavares
.Votação, em, 3.a discussão enACTA DA 39a REUNIÃO, DA IV
:
deixando de comparecer os srs. ver, sabre a Mesa .
:n. 29.
José Manoel . . . .,
20ffb'_ — João Fraga, p.
:Alv,aío Castello, Areno Barbosa,
3.° anno — 2." turma — PESESSÃO*. ORDINÁRIA, DA- .14.'! cerrada, do projecto
Apoiamento dos projectos dé 24393 — João Ferreira Soares, Eurico Fratochwill
....
DAGOGIA.
'Astóípho Lobo, Attilio Vivacqua,
ASSEMDA
LEGISLATURA
Expediente:
" '
¦
Milton Reis
Gábeírá.
ll
Vi- ,PBLÉA LEGISLATIVA DO ES-' autoria do sr. Gilbert
Augusto Lins,r Cyro Duarte, Feu
'Andrade
e do 23109
da
indicação
João
.
Oliveira
Apoiamento
Sninuel
de
SANTO,
14 horas
.TeiESPIRITO
DO
O sr.. Presidente declara cóir- TADO
Bósá, ..Geraldo Vianna, Jair de
sr. Feu
Joaquim Antônio Lourenço ..
les
EM 25 DE NOváiteRÒ DE' 1^35 projecto de autoria;do
'.'.
.'..
Freitas, João Soares, José Ayres, ceder a palavra,- ao. sr.* deputado
'- 4!°!anh'o — 1.° turma'—' ME-^
3333 í Baixo Guandu
5944
Antônio Rodrigues Ama- Argentina Mathias
' - "
Rosa.
*
Luiz Tinoco e Solon de Castro.
que delia queira usar;
Dianovito Mathias . , J :it.'.
do
¦ d£&- sr!' CcirZos;' <• '¦ ; Discussão única,' ,.dq
parecer ri.
THODOLOGIA.
ProSiddícia
'
'de
de
2.°
secrea
cadeira
a
Pfide
o--Sir.;
Paulino"
palavrai
i.Qçcupa
3334 | Barão de Mauá;
Divo
Oliveira
!.
20276 — Carlos Tliibaut Júnior
"'
i">,*'t,:Ui.-. 26.
Medeiros
•tarió o âr. Gilbert Gabeira, sup- Mulier e; -robfcendo-a, lê1 'e envia
João Alves dos Santos
! Segunda discussão dos proje- 20320 — Zildn Eiiiery, p. p'.
DIA 2 — Segunda-feira.
á Mesa-a.pstição-ém qtrê os gíi§/plente.
ur.í
José Vianna Brandão . ....!.
31, 32 e. 33, tomos res- 24359 — Paulo Roberto Sk-liulyz
ins:.
ctos
feita
regimental,
hoía
A'
das sanitários ccriractádcs ,do
Abre.se a sessão
$
S.
25204 — Galdino Josó Nunes
Jcss
Silva
'.'.
8
horas
da
manhã
pereceres.
á
pectivos
vérificá-se
preseriçá
Departamento de Saude: Publica chamada;
de au- 25043 —¦ Jonquini
llartins
da Aprigio Lopes da Silva
'
'
dns srs. Carlos Medeirds,' AlVavo* í Apoiamento do projecto
E' lida, posta em discussão e. fazem uma reclamação. •
¦ 3.°' anno — 1." turma; '—¦ PSY-:
Müller.
Silvn
Noé Pereira Guimarães .. ..
Paulino
sr.'
do
toria
Abner
Essa petição é despachada á Mattos, Mario Rezende,
sem debate, aprovada, a a:ta da
de
25470—Rosa
Helena
indicação
d.i
da
Pònlia,
Enedina
Silva
CHOLOGIA.
Apoiamento
Mourâo, Alcebiades Monjardim,
Commissão de Justiça.
sessão anterior.
Amélia Silva
do sr. Gilbert Gabeira.
p. p.
Usando da palavra, o sr. Mario Augusto Lins,. Gilbert Gabeira e autoria
O sr. l.° secretario diz, não
dos projectos de 24S12 — Doralicc Senna
Pedro Silva
10 horas da manhã
Apoiamento
do
deixando
(8),
Athayde
Rezende justifica, lê e envia á Jarbas
haver, sobre a Mesa,
25240 — Erotliildcs Pereira
Miguel Silva
Mario Rezende.
sr.
do
autoria
CasÁlvaro
srs.
cs
Mesa dois projectos: — um, con- comparecer
—
24790
Fideleiiió
Brandão
Sebastião Miranda
3.° anno — 2." tuima — PSYDiscussão única dos pareceres
Astolpho
cedendo p.o Instituto Pasteur, de tello, Areno Barbosa,
Expediente
24759 —¦ Milton Nunes da Silva Pedro James Dias
28.
.
CHOLOGIA.
e
27
ns.
ChristiaCachoeiro de Itapemirim. a suo- Lobo, Attilio Vivacqua,
— Josó
Francisco
Paiva Antônio de Souza Brigido .. .
3335 | Collatina
(Encerra-se a reunião ás 14 1|2 24S01
FeliO sr. Presidente declara con-. venção annual, de 24:0003000 e ,,'iio Andrade Cyro Dua'rte,
Pinliciro
14 horas
horas).
Geraldo
Rosa,
Feu
I
Garcia
ciano
—
determinando
outras providencedsr a palavra ao sr. deputado,
23S90
Joveliim Apolihario
(6971-2)
João
Freitas,
de
Jair
—
Vianna,
cias;
e, outro, concedendo aes
2424,': — João Penha Silva
que delia queira usar.
_." anno — 2.' turma — ME'Pede a palavra o sr. Gilbert filhos menores do ex-juiz de di21S56 — Daniel Anisio d
Chefatura de Policia do Estado do Espirito Santo, em Victoria, THODOLOGIA.
Vasde Affonso
Gabeira e, obtendo-a, justifica. reito da comarca
coneellos
em 22 de novembro de 1935.
— 'Luiz 'de Oliveira '
lê e apresenta uma indicação, Cláudio, doutor Atahuâlpa Lessíi,
;['..,! 22334
Victoria, 26 de novembro de
25811'8'-^ Nelson Feydit
; Visto:'
paia que sejam incluídas, no con- um auxilio mensal -na;-ímèbrt.átí1935.
•25Ü34
--:
Guimarães
cia
Machado
da
Fabrica
de
trezentos
Abdiãs
Ferreira
Alfrpdo
tracto de venda
de
mil réis. destinada Sil- Firminio Ccelho de Souza
Visto: *
* ' ¦ va (assig. *.i rogo)
Chefe de Policia'
Tecidos de Cachoeiro de Itape- do á 'educação dos riiesmbs.
Pelo Commissario de Policia
'.-r.-l
-sobre
...
¦
—
2(il02
I; .1
Hei-mclúo Coutinlio
Os projectos ficam
|>,.-(. j:
mirim, cláusulas pelas quaes se_
á MeCiro Vieira da Cunha
Companhia de Navegarãò respeitados os direitos dos sa pót falta dc quorum pára
àe setembro o não como salvai, Ç(i913
0.999 Cs)
N.
'•'
DECRITO
'
•
'
'•
Director.
-''
!- '
>¦'¦
¦ •
i:;ií'.í*»U<i
Llovd
;¦¦
,
J3rasUeii-o
actuaes operários dá alludida Ia- apoiamento.
gip
publwacto.i
'
'.
..
s|
agente.
Ninguém' niciis «'manifestando'/
,
brltíá.
I
por
.
-pròfcssíl-h.
Rècyiiíili'
;l
|BANCAS EXAMINADORAS
Essa indicação fica ¦ sobre''a passa-sè:á ' ;
! Vtétcrtó^í' df „nPyembro ..de
magistério primário.
bfill
Mesa, por falta dé quorum para
-,i
; 'Portuguez
'
*
>,'.-'.
:
¥%y,^i':iu,U-'Ordem'do'
»íil}(' J>f
ir"' - -¦ _3fCIÍ.S»! ii.
apoiãmsnto.
dlá'' "'"•' ;i
do.
.•¦¦-¦Ji (<
rt, y
.Governador dq. Estadp. Q'
\JÒ
-tBLEY;
:i
'¦ —
SCÃO PUNARO
Continuando toma palavra, o
Eíriííto^SánVo! úsáiiao de"atlri
Presidente
Elfc>idi6
PimenSá
Carlos Gomes dc
Não havendo quorum para VÔ- buição
sr. Gilbert' Gabeira,. aprecia, elor
I
tei:-1; ¦'
que, por lei, lhe é «JriO sr. 'dr. Secretario >do Integiarçdo, o voto. da Camara,dos tação' declara1 b' sr. Presidente, IcrHlaíre3olve'.*8CMiduzir aoima•*¦'.
. : :fel
"',:"'DECRETO
1'r-fe;
;'!i,
1." examinado
Ciro Vicilrn
!
N^f.tó';'^
Deputados, para que seja fecha- encerrada a sessão!' convidando,
!
. , ,:--. | da Cunha.
. ;, FRANCEZ
tior attfcridCrá em audiência pu- DEPARTAMENTO DO ENSINO
&istEr}q„criiparip. a professora
¦'¦-'¦¦• .•'i.^"s.ú aiiiiji
. ,y :.
i
daa Acção Nacional Integralista. antes, os .srs.<'deputa'dcs' a com- ncrmaiis'ta'iiza
dn'oliveira Loublica, ás terças-feiras c sextas:2.u exáminador -^- Aúr!:io'0uinGo-to
do
Secretario
Nomêa
O orador exalta o gesto dos parecerem á próxima, á hora ré- feiro, classificando-a; cm 4ft tílaS;
cia
Francisco
Profs.
.Generoso
Santo
taes.
Espirito
do
Gymnasio
¦yejjtiadflr.
feiras
dás
15
ás
1"
horas, todas
,. ,;> . ;, ... ,,
parlamentares brasileiros, termi- gimental e para a qual -designa
; t
Fonseca, Guilherme Santos. Neso e: dáíermmn"t;*'tenna.-" exercicio
as pessoas que - lhe desejarem
aiando o, seu discurso por solicives e Olintho Couto de Aguirre.
escola de. Manteiga'!' munina
Literatura b Òáltlplidsia
PARCIAES
PROVAS
"¦
¦ - Expediente
Ò èovernaSo'f"do''Estado''1''do fallar:
tar ..seja inserto, na acta dos tra,:
.
cipiq^, de Affonso. Cláudio...,ttw\'
balhos de. hoje, o. voto que tot-,
Espirito Santo, usãhfltf dc attri—
GEOGRAPHIA
3a série
Presidente — Aurino Quintaes.
Os demais dias serão reservaSexta-feira, dia 29:
'buição
resolve noO que oceorrer.
mula,, de grande satisfação pela
l.° exáminador — Elpidio PiVictoria, Z. de novembro' dõ ¦mear constitucional, feBi-agd 'pàiu tdos para despachos com seus
sr.2
Aimáhdfe
o
adopção da medida referida.
Profs. Fernando Duarte Ra- mentcl.
— V série —
1935.
horas
9,30
8
ás
do
Secretario
de
auxiliares
¦¦<'¦
directos.
exercer o cargo
Pedindo e obtendo a palavra, o
Ordem do dia
bello, Heraclito Amancio Perei2.° exáminador — Ciro Vieira
*.'.
sr.,. Paulino .Mulier justifica, lê
-::-Í!; :" -j±
ra o Olympio Corrêa Lyrio.
JQÃO PI"N-iRO BLEY. Governador.« ,;,;„•,.-/ ;*i.
da Cunha.
SCIENCIAS
Discussão única da indicação
e envia á Mesa um projecto, deCaries Goi^es, dÇi Sá ¦.,,.
Victoria, 23 dé novembro de
tepnipando que . é. obrigatória à n. 14.
INGLEZ
serie
Pedagogia e Methoãologia
Cavalcanti,
Ericsson
Profs.
installação de uma gotta da soVotação das redacções definiReproduzido por haver, sa- 1935.
Maria Stella
e
FOEOA
PUBLICA
Almeida
Cousin
lução de nitrato de prata,, a um tivas dos projectos ns. 3 e 15.
Profs. Olintho Couto Aguirre,
Presidente — Alberto Stange
hldo com Iricorrecção.
de Novaes.
JOÃO PUNARO BLEY
Votação, em 3.a* discussão enpor cento, nos olhos das crianças
Guilherme Santos Neves e Fran- Junior.
dc
Sá
Carlos Gomes
dentro de 2 ho'ras do nascimento. cerrada, do projecto n. 29.
l.° exáminador ¦ Judith Leão
cisco Generoso da Fonseca.
DECRETO N. .020
Serviço para liojc
4a série — PORTUGUEZ
Apoiamento dos projectos rie
Esse projecto fica sobre a MeCastello.
DESPACHOS DO EXMO. SR
sa, por falta de quorum
— 2a série — H.
2.° exáminador
Quintino
para autoria do sr. Gilbert Gabeira.
C Ge vernador do Estado do
Olficiül de Dia — 2." tenente
Profs. Guilherme Santos Ne- 9,30 ás 11 horas
GOVERNADOR
apoiamento.
Apoiamento da indicação c- do Espirito Santo, usando de attriBarbosa.
CIVILIZAÇÃO
,Ioüò José Gomes.
Fonda
Generoso
ves,
Francisco
Usando da palavra, o sr. Mario projecto de autoria do sr. Feu biaçlo constitucional; resolve deAdjuncto: — 1.' sargc-iito Pedro seca e Olintho Couto Aguirre.
Din 2s de Novembro de .193
Rezende lê e apresenta á Mesa Rosa.
Psychologia e Sociologia
Profs. Almeida Cousin, OJymsignãr o dr. Carlos Gomes de
Pinto de Oliveira!
o requerimento em q\ie a senhoDiscussão única do parecei n. Fã, Secretario do Interior e Jus— CHIMICA
Ronda: — •'>." sargento cão de
pio Corrêa Lyrio e Heraclito
série
5a
SeCretnriii
•109
do
Governarinha Abigail Alves de Souza rè- 26.
Presidente — Aurino Quintaes.
responder pslo expe- dor. — Approvo. Devolva-se.
Amancio Pereira.
tiça.
Saiit'Aiina Mattos.
2." discussão dos projectos ns. diente para
. clama contra a falta de paga— 2."
l.° exáminador — Christiano
da Secretaria dos Negoda.
Penitenciaria:
Guarda
Maria
—
Ccusin,
Profs. Almeida
5.237
Hilton Baptista Noalento das despesas que fez. de- 31, 32 e 33, com os respectivo!, cios da Educação e Saude Pu—
Fraga.
LATIM
4a
série
e
cabo
Lauro
Junqueira
sargento
A'
CaStella de Novaes e Ericsson
Societária dó Inteciieira.
correntes de tratamento de do- pareceres.
2.° exáminador — Judith Leão
blica, até a posse do respectivo V!
Alvim Francisco.
valcanti.
ença.que adquiriu,
Apoiamento áo projecto de au- titular.;.
¦ —
Castello.
da
quando no
2."
sarGeneroso
- .-,
Palácio:
Profs.
Francisco
i
Guarda
do
230 — Roberto Rodrigues Pns-desempenho dc funeção que lhe toria do sr. Paulino Mulier.
Fonseca, Guilherme Santos Ne'da
A ' Secretária -,1a Fazenda gento Avelino Freitas o cabo Al9,30 ás 11 lioras — 3a série—
confiou o Estado.
Apoiamento
'Vir teria,
irfdicaçãtf 'd?
Physica e Cliimica
dc. novembro . ds
Silvar
ves Olintho Couto de Aguirre.
ciclos
-•„_
iufi
urinar.
.
lüir».
Essa petição é despachada á autoria do sr. Gilbert Gabeira.
1935.
Guarda da Cliefntúra de Poli— Coiiiiuissüo. (nriirregn.r
5.235
CHIMICA
Commissão de Justiça.
Apoiamento dos fiíiJJScfóS* d
Presidente — Edgard Neves.
Terça-feira, dia 3:
dii <l:is çliràs d:i igreja S Vicèn- cia: — Anspeçada Manoel Alves
Ninguém mais se manifestando, autoria do. sr. Mario Rezende. .
1." exáminador — João Chri'
JCíãG'"PUNARO
~L"A
BLEV
da
Costa.
Seeivtiiíiii' da''"Agrieulte.
Profs. Almeida Cousin, Maria
-.Discussão única dos
' Guarda da Delega cia Fiscal: —
sostomo
Belleza.
—
passa-se a
—
pareceres
série
2a
9,30
8
ás
horas
Caries Gemes dc Sã
turn pifra informar. 3
Stella de Novaes e Ericsson Cans. 27 e 28.
2.° exáminador — Maria Stella
10.284,.r-....Jpsj-, Affonsq Meu- Ânájteqaclh Antônio Baptista.
valcanti.
(Encerra-se a, sessão ás 16 hoOrdem do dia
de Novaes.
Patrulha (te. Sanlo Anlonio: —
PORTUGUEZ
donçn do Azevedo.'— A' Fazenda.
DIX RETO N. 7.031
4a série —, FRANCEZ
ras).
Profs. Guilherme Santos Ne.Autorizo o pagamento. Coiftinuiii- Calio- Sebastião Rcsa Loureiro. —
Não havendo numero para voHistoria Natural
Patrulha do Commercio:
da
Generoso
Francisco
(|nc-se.
líretiíica. Decreto.
Profs. Francisco Generoso da ves,
tação, declara o sr. Presidenta ACTA DA 33." REUNIÃO DA l'.«
Pereira.
Mmirilio
de
Calio
Couto
Fonseca
e
Olintho
G-34 — Secretária do lütci-ior.
Fonseca, Guilherme Santos NeJoão Chrisostoencerrada a sessão, convidando, SESSÃO ORDINÁRIA, DA 14.*1
Presidente
Piquete an Batalhão: -- CorneC Governador cio Estado do
DÊ-Sc criilircimento nu sr. Preves e Olintho Couto de Aguirre. Aguirre.
antes, os srs. deputados a com- LEGISLATURA
mo Belleza.
DA
ASSEM- Espirito. Santos usando de attri- sidente dn Assembléa Legislativo. tetro José Lopes de Vasconcellos,
parecerem á próxima, á hora ro- BLÉA LEGISLATIVA DO ES- buição constitucional, resolve reOrdom ít SJO: — Apc-W-lizCs
3a série — H. NATURAL
1.207 — Secretaria .l-.i Agricul5» série — GEOGRAPHIA —
Maria Stella
1.° exáminador
gimental. e para a qual designa TADO DO ESPIRITO SANTO, ctiíicar 0 decreto n. 6.844, de
Raul o Altiiio'.
turn. — Sciente. Arcbivc-se.
Ordem fi Assistência: — CorneEM 23 DE NOVEMBRO DE 1935
de Novaes.
Node
Maria
Stella
Profs.
30 de setembro, do, corrente an10 — Coiiiniissão Es]wciál. —
Profs. Fernando Duarte RaExpediente
,.-.-.-¦!¦¦
vaes, Almeida Cousin e Ericsson
no, para declarar qus a licença Junte-se o que coiistiir. Devolva- teiro Francisco Autonio.
-— Sol ludo Oeta- bello, Heraclito Amancio PoreiTeleplionista:
2.° exáminador — Edgard NePresidência do sr. Cario-,
Cavalcanti.
t- Ili concedida é á contar de 2 se.
Lyrio.
Corrêa
ra
e
Olympio
O que oceorrer.
vio Vieira Nunes.
ves.
Medeiros
30'
—
dia
Sabbado,
Soldado
Elcctricista do Dia:
i
9,30 ás 11 horas — V- série —
'¦¦in
Ordem do dia
Roldão Carvalho da Silva.
Hygiene
A' ho'ra regimental,
feita n
—
It;
1" série
Dia ú Pliarmiicia: — Adolpho 8 ás 9,30 horas
chamada, verifica-se a presença
FRANCEZ
Discussão
única da indicação dos srs. Carlos Medeiros, Álvaro
Biirroso.
Maria Stella de
Presidente
—
CIVILIZAÇÃO
Enfei-mai-ia-llespital:
n
Dia
íi. 14.
Mattos, Mario Rezende.
Abner
Profs. Francisco Generoso da Novaes.
Cabo Alvino Pereira!
Votação das redacções defini- Mourâo, Alcebiades Monjardim e
Edgard Nel.° exáminador
NeProfs. Olympio Corrêa Lyrio, Fonseca, Guilherme Santos
tivas dos prçjectos ns. 3 e 15.
ves.
Nelson Mcntciro (6), deixando
1.462
N.
N.
1.400
RESOLUÇÃO
Aguirre.
de
RESOLUÇÃO
Oiintho
Couto
ves
e
NoDu2S
e
Fernando
Almeida
dc
Cousin
Votação, em 3. discussão encer- de comparecer
Quartel em Victoria,
os srs.
Álvaro
arte Rabello.
de 1935.
"—'
João Chrirada, do projecto n. 29.
2.° exáminador
Castello. Areno Barbosa, AstoíDesigna substituta de vembro
H. CIVILIZAÇÃO
3» série
Concede ferias.
Apoiamento dos projectos de pho Lobo, Attilio Vivacqua, Ausostomo Belleza.
professora.
iYiío V. Regis
2a série — INGLEZ
autoria do sr. Gilbert Gabeira. gusto Lins, Christiano Andrade.
\ 1." tenente ajiidante-seerctario.
O Srcretarjo do Interior do
Profs. Olympio Corrêa Lyrio,
'e
Apoiamento da indicação e do Cyro Duarte, Feliciano Garcia, E:.íado do Espirito Santo, usando
Geoprap/tia e Chòrographia
O Secretario do Interior do
Fernando DuAlmeida Cousin
Profs. Olintho Couto de Aguir- arte Rabello.
projecto de autoria do sr. Feu Feu Rosa, Geraldo Vianna, Gil- dr. attribuição ouo. por lei. lhe c Estado do Espirito Santo, usando
CORPO DE BOMBEIROS re, Guilherme Santos Neves e
Rosa.
Presidente — Eduardo de Anbert Gabeira, Jair dc Freitas, Jar- Gciuerido, resolve conceder no cie attribuição que, por lei. lhe é
"parecer
Francisco Generoso da Fonseca.
Discussão única do
e Silva.
n. bas Athayde, João Soares, José sr; João' tles Santos Braga. 3o rcnfcrlda. resolve designar Annidrade
—
4a série
H. NATURAL
Serviço para hoje
26".' '
Ayres,
Luiz Tincco, Monteiro cfcripturario' desta Secretaria, 30 ta Cola Perim para substituta da
Sabbado, dia 30:
1." exáminador — Alberto Stan2,tt discussão dos projectos ns. Torres, Paulino Mulier e Solon dias dc férias, conforme requeProfs. Maria Stolla de Novaes.
professor?' normalista, classificaChefe do Soecorro: —¦ 2." sár31, 32 e 33, com os respectivos de Castro.
ge Junior.
i eu.
Ericsson
CavaiAlmeida
Cousin
da em 3a classe Celmpm Valpore
nto Iziflro Pereira Lima.
8 ás 9,30 horas — 4* série —
parecetres.
can ti.
O sr. Presidente diz que, não
to regente da escola mixta de gr
Guarnição d.\ Bomba:
da
Chefe
2.° exáminador
"São
Judith Leão
Apoiamento do projecto de au- se verificando numero legal ds
MATHEMATICA
Pedro da Venda Nova",
Victcria, 27 dc novembro
de
'•
2."
sargento João Çlirispstomo
Castello.
toria do sr. Paulino Mulier.
srs. deputados para abrir-£3 a 1935.
dia 4:
municipio de Castello.
Quarta-feira,'
d'.. Nascimento.
Apoiamento da indicação de sessão, aguarda ' um
Profs. Ceciliano Abel de AlCaries Gomes dc Sá
quarto de
Afat/iemattca
Chefo da Güarniçüo de Escada: meida, José Meira Quadros e
autoria do sr. Gilbert Gabeira. hora, para renovar a chamada.
8 ás 9,30 horas — TODOS OS
Victoria, 27 de novembro dc
Cabo Lnurívnl Gonçalves.
(Encerra-se a sessão ás 16 hoFigueiredo.
de
Barbosa
Quintino
Dada a hora e, renovada a
1935.
1.431
KFSCLUÇAO N.
Presidente — Judith Leão CasArmadores: — 10 bombeiros.
ras}.
chamada, respondem os mesmos
DEPENDENTES
I
d.-i Bomba: — Pómtello.
Motorista
—
—
série
Ia
9,30
ás
11
horas
srs. deputados presentes á priCarlos Gemes clc Sá
Concede licença.
d;' a"-.r.'.:i.
'ACTA
1." exáminador — Eduardo de
beiro Dcniei-v.-il Alves """ãtfcferial:
GEOGRAPHIA
do
Gymnasio
Secretaria do
DA 48." SESSÃO, DA 1.» meira, peio que o sr. Presidente
—
do Auto
Motorista
Andrade
e Silva.
Espirito Santo, em 22 de novemSESSÃO ORDINÁRIA, DA 14.' encerra a reunião e convida os
O Secretario do Interior do
Cabo Stelinno de Arauio Pereira.
bro
de
1935.
DA ASSEM- srs. deputados a comparecerem Estado do Espirito Santo, usando
RaRESOLUÇÃO N. 1.463
LEGISLATURA
Profs.
Fernando
EWarte
—
Encarregado de Hy.lrantes:
2.° exáminador — Alberto StanI
BLÉA LEGISLATIVA DO ES- á próxima sessão, á hora regi- de attribuição oue. por lei, lhe ó
bello, Heraclito Amancio Pereira
Calio Antônio Martins FiiliO,
Pedro Coutinho
TADO DO ESPIRITO SANTO. mental, e para a qual designo
ge Junior.
ferias.
Concede
á
conferiria, resoivo conceder
Teleplionista e Scntincllil no To- c olympio Corrêa Lyrio.
Francez
Secretario.
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1935
professora nermcllsta, classificaque de Fogo: — lioinlit-iro ArgeExpediente
VISTO:
3a série — INGLEZ
C Secretario do Interior
do iniií- (I. Ventura.
da em 3a classe Clmcm ValcorManoel Lopes
Presidente
Presidência do sr. Carlos
Profs. Olintho Couto de Aguirto regente da escola mixta de Estado do Espirito Santo, usando
tloruetoiro: — Bombeiro JoycliPimenta.
"São Pedro da Venda Nova". dc attribuição que, por lei, lhe no Dias Pereira.
O qu: ocorrer.
José Meira Quadros
e
re, Guilherme Santos Neves
Medeiros
Director.
municipio de Castello. 15 dias é. cenferida. resolve conceder ao
da
Compniiliin: — 1 Francisco Generoso da Fonseca.
Guarda
1.° exáminador — Sylvia M.
6901-2
Ordem do dia
A' hora regimental,
feita a
de ücenca, para tratar de in- guarda cie 2" classe,,do Departa- cal..) o li bombeiros da PromptiSilva
Santos.
—
mento
4»
série
de
Saude
Publica,
CHIMICA
Joaquim
chamada, verifica-se a presença
teresses particulares, na forma
dão;
Profs. Almeida Cousin, Maria
Discussão ~ única da indicação do art. 53 letra C da Lei li. Ribeiro Guimarães. 30 dias de fédos. srs. Carlos Medeiros, Álvaro
Ronda Interna: *— 1 sargento,
"PEDRO II"
2.° exáminador — Elpidio Pirias, conferme requereu.
Abner n. 14.
Mattos, Mario Rezende,
1.70S.
1 enbo e .'1 bnmbeiros du Soecorro, Stella de Novaes e Ericsson Ca- ESCOLA NORMAL
mentel.
Votação das redacções deftnitiMourâo, Alcebiades Monjalrdim.
Uniformes: —¦ Kaki pnrn .-i foi- valcanti.
PROVAS ESCRIPTAS — EXA• Victcria, 27 clc novembro cie
Victcria. 23 cie novembro de ga e azul para o serviço.
Segunda-feira, dia 2:
Christiano Andrade. Cyro Duar- vas dos projectos ns. 3 c 15.
Historia da Civilização
MES FINAES
1935.
te, Jarbas Athayde. Monteiro
Votação, em 3.a dis:ussão en- 1935.
Ce.rlos Gomes tle Sá
8 ás 9,30 lioras — 2a série —
C05S — 2
Carlos Gcmrs dc 3ã
Torres, Nelson'Montriro e Pau- cerrada, do projecto n. 29.
(CONTINUA NA 4." PAGINA)
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Telegramma Tecobido jiclo exmo.
sr. Goverirtídor:
.... Viotoria, 27 — Acabamos do assignar a escriptura dos terrenos
-novo
p futuropara dar inicio do
bairro nesta capital denominado
"Jardim America", com a nossa
satisfação congratulamo-ncs coin v.
oxa. por mnis emprehendimontos
pela Cia. Melhoramentos.

croadoa o regulamentados por esse ,•
Estado, nôs tormos da loi federal,
os eárgos do -corredores de navios,
03 despachos destes podem continuar a Ber foitos por despachantes
aduaneiros.
— Em resposta, tenho a,lionra
de declarar a v. exa. que a funcção do corredor do navios só podera sor exercida pelos despachantes aduaneiros, quando nos Estados não oxistir corrector do navios,
livre ou matriculado.
— Excoptundn a condição prevista poln referida ordem, nenhum
direito, é conferido aos despachan"para fmnicionnrem
tes aduaneiros
om'despachos de nnvio9.
Aproveito o ensejo pura apresentar a v. exa. os protestos de
minha alta estima e distineta conj-ideração. —'¦ O Director Geral —
José Bellens <ie Almeida".

Grande descoberta para a líder
DB. BYLVDÍO DB ARAUJO
BRASILEIRO INVENTOR DA

mmwwEg
TELEPHONES
CIA

DE EMEBOEN-:

Assistência Publica — O. |14*Corpo de Bombeiros — O. 242.
Chefatura de Policia — O. 46.
Polícia Marítima"'-" C. 601.
Fiscalização do Porto — O.

IfapemlExpressos para C.
rimVJ^-ferçias," quintas eVsabba. dos, sahindo ás 5 horas e 6 mi¦',
'
nutos.
V ... V
—
Mistos
para Ü.. ttapeml'id
segundas, guaítti^lsexrühV.
!tas e àoniingos, sahindo ôs ;7 jyi,ras..e 15 minutos.
Victoria a Minas — Phon?:
'
• '::
Paul; 11.
—
aos
domingos,
Até Figueira
terças e sextas, sahindo ás 6 horas.
Até Aymorés — A's' quintas o
sabbados, sahindo ás 6' horas.
Àté.Lajão — A*s segundas e
quartas-feiras, sahindo ás 6 ho-

——»»»—»^—i

•¦"¦"¦¦1'.'

O mllo e

———»,-,,

¦

..í^,^,'Ai' ^m-^~i...l,IS. ¦'¦"',¦"•—¦':- S

Pede-me um leitor amável
que viver. E' nas Canárias que o deseu lhe diga se, antes do desçoicotrldor se abastece de animaes
brlmento,
os indios brasileiros domiEsticos
para a retftoducção
conheciam o cavallo. ' y-nas terras do Novo Mundo. Os .
". }Ha cohsulentes
que .fazem per- navios dahi
deante parecem
243.
guntas Insinuando respostas. Es- novas Arcas por
da Noé. Levam de
—
de
s? que me indaga do cavallo, no tudo:
Automóveis
praça
,PraPorque o dr. Sylvlno Pacheco de
O exmo. sr. Governador attencasaes bovinos, suínos, caBrasil, anterior á época dos desè Pràsa'
ça 8 de áetem&o 6". 50
deu hontem, em audiência publica,
Araújo/eminente medico tiràsÜélprinos, ovinos. Seguem tanibsm
"
ccbrldcres,
como
a
lhe
insinuar
desejnque*
69.
os primeiros cavallos. . ,
a todas as pcssOns quó
uma resposta afíirmativa lembra
Pn__v^^V__________________l rò, como o grande scientista russo Costa Pereira O.
iam fallnr.
. Pcder-se».á dizer que foram est".
tambem criou com o seú maravlque os" gúaycurús, tribu matto- sescavallos, trazidos
das Caíia"FLUXO
P__»ANTAO
DE
SEDATIPHARMACIA
gr_!|sensD,
ao
lhoso preparado
qüe dizem os livros, rias pelo desce tel dor, 'OS primeiO sr. Governador do Estndo roeram
indios
cavalleiros.
NA", o rejuvenescimento da mulher,
cebeu a seguinte communicação:
Ahi êatA. senhores, uma per- ros que pisaram o solo amerlea"Exmo. sr. Governador do EsHoje:
no? Póde-se. Póde-se desde que
fazendo désapparecer milagrosagunta difficil de -responder.- Difse vise oVicavallo moderno. Povtado do Espirito Santo.
Das 19 ás 22 horas:
menos ele 2 horas,.as dôem
mente
a
resposta
porque
tanto
,íbil
pôde que qlianto ao cavallo prehlsto"Santa Therezi- ras.
'
Em toíegramma n. 91, de 29 de
regulariPharmacia
ser affirmativa como negativa.
acalmando,
mensaes.
res
Outubro ultimo, dignou-se v. exa.
Para responder com acerto é fico não ha mais duvida de que
iiba" — rua J. Monteiro.
sando e vitallsando ÓS seus orgâos,
consultar si, á vista de terem sido
NAVEGAÇÃO;
DE
CIAS.
—
necessário
distinguir. Se se fala elle existia deste lado do Atlaii»!.,
Das 22 horas em deante
facilitando os partos, sem »*&»*
. :,xpq
do indígena que a civilização eu- tico.
"Popular".'
Pharmacia
Para Buffon, nos tempos reme- .
v
cujo perigo tanto aterrorlsa a mn-'
Lloyd Brasileiro — Phone C. ropéa aqui encontrou, póde-se affirmar com toda a segurança que tos do planeta não existia o ca-f^
lher. E' um preparado de real va116. — Praça 8 de Setembro.
esse indígena não conhecia o ca- vallo no território que hoje se,
e
CINEMAS
'
médicos
ws.
chama America. Mas Buffon e ^
lor aue se recommenda aos èxmos.
vallo,
—
Américo
das
Commissario
Ilpje:
-No"'
rigulador
Navios
esperados:
e
INTERIOR
calmante
naturalista
do século 18.
O selvicola brasileiro não co- um
parteiras, como agente
Machado.
Hoje:
nhecla nenhum, dós animaes mií- século 20 já náo se pensa assim'de
funcções femininas.
•O sr. dr. Secretario do Interior
—
Do norte: Santos
dia 27 de lenair e universalmente ao serviNaqueile interessante livro
o Justiça Tcccbeu honteni, cm auO sr. dr. Chefe do Policia atEstá sendo usado diariamente nos principaes
— Cavallciros do Rei novembro. Do sul: Jaboatão — ço do homem. Não conheila o Gustavo Barroso — "Aquém da
Gloria"
de
diencia especial, as seguintes pes- tendeu, em scu gabinete, .a todas
hospitaes, notadamente nas maternidades, casas
dia 27 de novembro. Miranda — cavallo, como não conhecia o boi, Atlantida", ha um capitulo eru(opereta romântica).
soas: — Deputado Euphrasio da as pessoas quo lhe quizeram faiPaulo.
Sâo
dito sobre o cavallo pré-colomr.
e
Janeiro
de
Hio
"Carlos
saúde'do
'Antônio
—
Alegrete— o asno,'o'carneiro, a cabra, o porPrisioneiro dia 28 de novembro.
Gomes"
Miguel. lar.
Borges
Silva,
as
co. Nem ao menos o cachorro e biano na America. Não ha maiá"
todas
"FLUXO
em
encontra-se
SEDATINA"
Prefeito Municipal da Serra; dr.
dia 29 de novembro. Alte. Ale-. a gallinha.
de Deus (drama).
Animal doméstico, duvidas sobre a existência do ca"Polytheama" —
Amoldo Medeiros, advogado na FAZENDA
Pharmacias e Drogarias.
1 de dezembro. Bae- nas tabas.os europeus encontra- vallo no território americano em'
a xandrino —
Quando
'2
Capital do Paiz; dr. Manoel Cioram apenas o papagaio.
épocas longínquas.
de' dezembro,
luz se apaga (comedia).
pendy —
doalda Linhares; Procurador Geral
O sr. dr. Secretario da FazenDescobertas recentes, feitas em!.'
Mas, a chegada dos descobrinão poderão terminar
— no dia 16 de deOutrosim,
S.
Campos
Athayde,
Antônio
dr.
do Estado;
da endereçou hontem ao sr. Pre- o curso, nem collar grúu, os bachanão mostram apenas*
dores na. vida dos povos da Ame- Nebmsca,
Medeide
zembro.
dr. Antônio Fernandes
VENDA DE SELLOS
sidente da Junta Comniercial, nes- relandos
rica póde-se dizer que é recen- que o cavallo existiu nas' terras'"
asnão
preencherem
que
Estado;
ros, Consultor Juridico do
ta capital, o officio seguinte: —
, Taubaté — no dia 3 de de- te...- Nessa época não ha noti- do Novo -Mundo, mas que eltó"é"
referidas.
dr. Jcão Milton Varejão, Director "Secretaria da Fazenda, 28 de condições acima
cia nenhuma do icavallo. Quan- originário da America.
zembro.
—
Estaduaes
No
Thesouro
e "Cabedello
da Penitenciaria Estadual'o dr. Novembro de 1935. — Illmo. sr.
Em Nebrasca ioram encontra— dia 2 de dezem- do Fernando Cortez, com os seus
na, Secção de Fiscalização1 que
Junior, Secreta- Presidente da Junta Commercial. COLLAÇÃO DE GRA'O NO COLAntônio Honorio
cavalleiros, - plsóü pela primeiraJ dos restos fosseis indicando as
'Commercial.
o serviço de plantão na funeciona
LEGIO NOSSA SENHORA
Para
bro.'
—
rio clã Junta
.'
Fazenda
no eaes dó Imperador.
No interesse
Nesta.
. vez no solo mexicano, o cavallo varias fôrmas intermediárias por'
AUXILIADORA ,
Giinrda-moria foi escalado o guarda Estadual, venho solicitar-vos a
Federaes: — Na Alfândega —
era tão desconhecido que os na- que passou o quadrúpede antes ds
Antônio Bezerra Nuaduaueiro
da
"
LLOYD NACIONAL
fineza do determinar á Secretaria . Realiza-se no dia 1.° do Dezemturaes, ao vêr os espanhóes mon- attingir a forma presente.
.:
Praça 8 de Setembro.
nes.
'com
da
UniO sr. dr. Secretario do Interior dessa Junta que não effectue can- bro
tados,
encheram-se de espanto e
O sr. Marsh, professor
toda írolennidaproximo,
(transferencias,
etc.,
de
au-?
celamentos,
hoje,
em
esperados:
Navios
Do norte: os imaginaram figuras sobrena- versidade de Yalei conta-nos aino Justiça attenderá
de, a collação de gráo) dus profesdiencia publica, a todas as jiessôns . contractos C firmas commerciaes, - sorandas quc concluíram o seu «ir- ! Com destino a Pará c escalas foi- HOTÉIS PRINCIPAES
Aratimbó — dia 23 de dezem- turaes como os centauros.
da Gustavo Barroso, identificou"
essem queiosiintercssados provem
Mas, se remontarmos aos tem- restos fosseis do proto-hipus, con- !
quo lhe desejarem fallar.
normal naqueile conceituado legalmente despachado o. paquete
so
bro.
Fazenda
mesma
com
a
tar quites
recebeu
Majcstic — Rua Duque de Canacional Pirangy, que
pos prehlstcricos, não da
seguindo restaurar toda a série
Do sul: Aratimbó — dia
13 toria recente do continenteprehisEstadual. Saudações. — (a) Car- educaridario.
CHEFATURA DE POLICIA
e as deste porto para os portos do Noiame- da evolução cavallarina através
Collegio
do
A
Directora
Falos Lindenberg, Secretario dn
de diversos
de dezembro.
'
ricano, mas da prehistoria remota dos séculos, desde quando o qua>'
. í . » '
.
j. ¦'* '
suas aluinnas, ora no termino cio te 3.9Õ1 saccos de café
rálace—Rua do Commercio, 4.
zenda.
Autoridade de dia
Itaguassú — dia 5 de dezem- do planeta, conseguiremos, á luz drupede. actualmente de grande '
.curso, organizaram para esso (lia exportadores desta praça.
Central—Rua Jeronymo Monda archeologia e da paleontolo- porte, foi do tamanho de uma!
bro.
um programma dos festejos, obeteiro, 27.
gia, asseverar que o cavallo exis- raposa.
decendo ao rythmo de tradição que
E
NACIA.
COMMERCIO
Alfândega
da
Inspector
sr.
O
• sempre seguem nas su::s realizatiu em terras ds America e presCapitólio — Rua Jeronymo
reférias
de
úteis
Desiré Charnay,
lõ
dias
VEGAÇAO
que tambem
concedeu
teu _:srviç'-_- aos nessw avós priMonteiro,
2.
ções escolares.
na America pre2."
eseripturario
o
cavallo
ao
estuda
—
esperados:
r
Navios
Do
sul:
mitivos,
Tle.
se
naquella
nos
gulamentares
é
já
***
qua
Agradecendo o convite, que
.Silva
Império — Rua 7 de Setembro, — Corcovado — dia 11
histórica e encontrou nas minas
— João Mnia — João Meyer foi dirigido,
inda, desta aduana, sr. Durval da
de de- quadra, f.tr deixava demesticar.
FACULDADE DE PHARMACIA Silvn
publicarem'
..
—
toltecas de Tula ossadas de lon_
.íl.
Moreira.
.
LomJcorge
Mauro
i2.
;
AmeE
se
existia
na
o cavallo
Sobotfka
no próximo numero, o inos-raniiiia
E ODONTOLOGIA DE VIzembro.
rica, como, r.o periodo dis dsseo- ginquos carneiros, porcos e ca-.,
— Rua do Commercio, 13.
ba — Mozart Gonçalves — Oues- a ser executado.
Rex
CTORIA
CIA. NACIONAL DE NAVEvallos, diz que estes últimos pmbrimentos, era elle ignorado?
Para New-York e oscilas, foi
vonc Souza — Raymundo Neves —
Europa — Rua Jeronymo MonGAÇÃO COSTEIRA
E' que a espécie iesapparecera mães são da mais remota antir
Rogério Pacheco — Wilson Drews
despachado pela Mesa Marítima o
Exames
ESCOLAS DE S. TORQUATO
Rubens Duarte — Theophilo
guldade no território americano.
Navios esperados — Do norte: em éra lcnfinqua.
vapor cargueiro Jaboatão, que re- teiro.
—
—
aquelYves
Gonçalves
_is
Cocaravsiius
nosso
as
S
holioem
Machado
19
ás
ás
para
i-ebeu
porto,
—
Quando
hoje,
Serão éha.raaiios
Será inaugurada hoje,
Iiahité
no dia 2 de dezembro.
— Célia Ewald —
lombo metttram proa nas águas
ras, a exposição dc trabalhos dos ie destino, 6.250 saccas de café, BANCOS
ras da manhã, em exame oral, os Adclia Jlilal
Do sul: ltapura — no dia 29
—.
amarraFurtado
17ú
Mariauna
cacau,
dc
americanas, nas tres Américas já
S. Torqua- 300 saccas
dc
das
escolas
alumnos
alumnos. que não conseguiram imé- Iliete Soares
de novembro.
E o caso dos indios gúaycurús?
Mariji çla
Penha Xavier — to, no visinho município do Espi- dos de couros o õl toras de Jacanão havia a mais vaga noticia de
dia durante o anno lectivo. ,ri'
'c-onçalves
Jeronydo
Banco
Brasil:
Rua
— Madei-77 Maria de
o leitor. Seriam essasi.
Itaquicé — no dia 8 de de- espécies cavallares.
perguntará
A chamada, obedecerá â seguinte Margarida
rito Santo. Para o acto, quo ,se randá da Cia. Nacional
mo Monteiro, n. 61. —» Phone
Lourdes Araujo — Ouesvalda Sou- revestirá de toda solemiidade e terá ras.
. ¦
Quem trouxe o primeiro cavai- indi-s das margens do Para^tiay,
zembro.
ordem:
C. 14.
i moderno para as terras ame- em Matto Grosso, cavalleiros anz:l _ Bobertina Couto — Deorides
apresença das altas autoridades
—
Banco Hypothecario e Agrico—
-Alfândega
Calmou
Thereza
arAhi está um ponto ab- tes do descobrimento? Não. Só,ricanas?
Carvalho
Pharmticia
atteucioso
dr
Curso
do Ensino, recebemos
A thesouraria da
DE
OIUNIBUS
HORÁRIO
—
Dide
Minas:
J.
Monteiro,
la
Rua
Oliveira
Lourdes
de
de
.solutamente liquido em historia. conheceram o cavallo após a conMaria
convite quo nos foi enviado pela recadou hontem a importância
-Foi Colombo. E sabe-se até em quista portugueza.
., ,..., .1." aivip,-, r ¦ 'Mi,; norah Vasquez..
^Almeida 2:õ-lõ$30C:, em moeda papol, que n. 83 — Phone C. 332.
pívfcssorájPerpetua'í
jdiS
Reprovados1 — 3 .1,'i, ll
Guarapary — Diariamente ãs que oceasião — na sua segunda
.R.''cha.Dias',..' .'"..'.''
Quem atravessa certas regiões
foi recolhida ao Banco do Brasil.
Banco Industria c Commercio:
Chimica Orgânica o,Biologia.
Amauhã, dia do encerramento
14
horas — aos domingos ás 7 viagem ao continente que desço- des pampas da America do Sul
—
Phone
Monteiro.
C.
Rua'J.
No 111 Anno,
brira.
Botânica Applicada á Pharmacia.
dp:corrente anno lectivo,
tem a impressão de que cavallo
Para Porto Alegre o Penedo, eom
horas.
(das aliljüs
'lévli(To'a
A primeira viagem ao Novo é nativo daquellas regiões. E' que«
feito, na sédc da- as respectivas escalas, foram des- 213.
Zoologia e parasitologia. , {,..-¦
Vf"uma
será
"escolas,"
—
—
Serra
diariamente ás 14,40, Mundo, Colombo fel-a apenas
dé
Alarico Faria — Aziz' Jorge
festa theatral.
Banco Inglez: Rua Jeronymo
Physiea Applicada á piiármacia.
existem formidáveis manadas 'èm-'
qiiéiliisr
pacjmdos, pela aduana os-vapores
Clodoaldo Ewald — Enildo Car- Do pi-ogramnia dessa ''(íiroVttri:!
festa consta'doa _iiieíciuaes..//.i!)cra,.e. Ifirmt-íe,„ -. Monteiro, n. 45."— Phone C. 15 e 16 1|2 horas — aos domin- com a tripularão dos seus tres cavallos selvagens vivendo
—
'278.
barcos. Ia para a aventura, pai-a plena liberdade naquelles deserA'k provas escriptas, que; tam- .valhinho — IvaiiiziiV ¦Meyrellcs
gos ãs !) horas.
posse'dii pririieira
o desconhecido, tos.
bem .serão feitas hojo,r as.:8 horas, Jíiâo Luiz Zamprogno — Luoien Grêmio Infantil "Monteiro Torforam exMiiritima
Mesa
—
Pela
Fundão
diariamente ás 14.40 o mysterio, para
Bancos dos Empregos do ComZahar — Õncsfaldo Souza —- Sa- res",'greiiiio esse' receiiteiríentt orrerãc chamados:
e, quando se caminha no escuro,
do saíiiáas nos vilOs primeiros cavallos dos pámpasáM
—
pc-aidós
excepto
aos
domingos.
—
—
Wilson Braconi'—muei'Araújo
não se deve carregar bagagem.
Pnra o Nor- mercio: rua J. Monteiro, 26
._
.í...
entraram com os bespanhóes
ganizado.
nas
porèS1'seguintes:"'—
—
Vianna
diariamente ás 10,15
Cus-ns de .Pharmacia,
Abigáll Falcão — Maria do LourOs
Xa segunda tíravéssia, o desço- de Mendcza. ni Argentina.
Pirangy, Arailá • e Phone C. 415.
Miranda,
te:
des Gomes — Antonio José O. A PRIMEIRA COMMtTN!ÍÃO DE .loaz,ei)-o; para o sul: liaberá,
e 16 1|2 horas — aos domingos bride::- havia c:'ü seguido impor- primeiros insuecessos da conquis. 2.". anno
Santos — Gei-son Saiitr.3 --- Heíio UMÀ. TURMA DE ALUMNOS DO Santa Maria e Zgartha.
,::-¦':
fe á confiança da corte e do povo ta do P'-atn fizeram que os ani-'''
ás 10 horas.
JORNAES E REVISTAS
¦¦,.: itíi ¦¦ '
o a expedição que ss rnaes ficasssm sem d-jnos. e íse
Sario — Jcsé Moacyr Tinto —
. GYMNASIO S. VICENTE
Campinho—ás segundas, quin- canelhanos
''' DE PAULO
atravessar o AtlánMicrobiologia.
José Moraes de Sá ^ Pedro-Sida
Sul
organiza
para
36
sem reis nem roa
Com
procedência
—Pedro tas e sabbados ás 15 1|2 horas. v-tico era a maior qse a Hespa- multiplicassem
Manhã:
Praça
da
Diário
Pharmacia Galenica.
noshoje
cm
queira — Wedher Wanderley —'
esperado
sòlidões gaúchas.
é
vastas
Republica
nas
qu?
—
Dulcy Prado
Santa Theresa, ás 14,30 — dia- nha até ali havia confiado aos
Gloria Soares
ao leitor
Conforme havíamos notifioiado, so porto o paquete norueguez In- Palácios —(Palácio do Governo'..
a resposta
ahi
Eis
—
Naza- realizou-se, a 23 do corrente, na
3.° anno
Maria da Penha Neves
mares. Nada menos de quatorze rmavel que me pergunta se os café (le nos- Phone C. E. 45.
riamente.
receber
vem
((lie
dica,
roth Pimenta — Ricardo Almeida Oathedrnl do Bispado, a soiennida- __ sr.
caravellas e tres navios grandes indios brasileiros conheciam o capraça .para a Europa.
A Gazeta: Rua Duque de CaLegislarão 1'liarnia- — Guilherme Azevedo.
de
Hygieiie
de transporte. A segunda viagem vallo.
do da Primeira Communhão
CONSULADOS
Reprovados — 5.
n. 84. — Phone C. 90.
xias,
coutica.
nãò era mais para descobrir. Era
uma turma de alumnos dos cursos
Antes de resnondev é necessaADDICIONAES ATRASADOS
Gymnado
de
Cacolonizar. E os navios vão
e
admissão
Duque
de
Rua
Estado:
O
para
primário
distinguir cr índio do tempo
vio
necessaNovembro
de
—
Allemão e Austríaco
A*o IV Anno
Victoria, 29 de
Av. carregados de material
sio S. Vicente dc Paulo, na missa
eo indio, ou melhor, o
Geral da Fazen- xias. — Phone C. 629.
Cabral
Director
de
Ao
sr.
-io- Vira a colonização: homens
1935.
Capichaba, 10. Phone C. 299.
celebrada em acção do graças pela d:i Nacional o uo presidente do
cias longínquas eras-Caamericano
AvenidS
—
Capichaba:
inVida
Carmen ¦feliz terminação do anuo lectivo do
Arith
Scheidegger
èm numero de mil e duzentos,
—
Ministro
sr.
Bolivia
rua
J.
Monteiro:
o
26
que habitamos.
do
Contas
continente
do
Tribunal
Clovis Machado
n. 28 — Phone: C. 117.
Villa ^— Julita Guimarães — Teo- mesmo Gymnasio. Esses alumnos,
eluinde a tripulação dos barces;
— Phone C. 29.
dirigiu, em data de pichaba,
contemporâneo do desFazenda
da
indio
da
O
Pelo Secretario.
do
aventureiros
sotomo Carvalho — Vanila do Olio
sua
Republica,
fidalgos;
frades;
O Libertador: Av.
por espontânea vontade
ãnte-hontein, um officio, resolvencobrimento desconhecia intehaAmericano — Ladeira Maria plebe; arcoridades, etc.
veira — Carlos Alves — Fernando seus
paes, quizeram preparar-se do delegar competência ao sr, Di- 16.
mente o cavallo; o remoto habideseoterras
ESCO! <\ XO(TLTRXA "ItICAR- Ferro — Dali.er Barbosa — Jadias
a
Acontecia que
— Ortiz, 5 — Phone C. 248.
"Correio do Fazendeiro"
para esse aclo religioso, sob
Publica do TlioDespesa
da
—
rector
—
tante da America, esse conhecia
Colombo
DO ROSETTI"
Calmou
Laerl.
Sodré
cinto
recção particular da sra. profeso
Portugal — Av. cleto Nunes, bertas por. Christovão
o ca|
Ruy V. da Cunha — CaiHle Net- sora d. Judith Leão Castello, ca- souro Nacional para autorizar
Edificio Gloria — 4o andar.
animaes domes- o utillissimo animal, pois
os
não
possuíam
addi59 — Phone C. 251.
o vallo é originai-lo do solo amerie
O professor José Dias ua Cunlia, to —Cleto Nunes Pereira — Hélio thedrut-ía do Pedagogia da Esco- pagamento do gratificações
Europa,
na
communs
ticos
cioriaés, cujas despesas devem sor
Uruguay — Avenida da Repu- europeu, sem elles, já não podia cano.
conhecido educador, com o apoio de Duarte — Hélio Machado — Jair ia Normal Pedro 11.
Dec. n. 404, do 4 do REUNIÕES
abertas
pelo
Paulo Nascimento e outros elemen- Gomes — Aracy Oliveira — Abiblica,
52.
n.
A's primeiras horas da manhã. corrente mez.
tos de prestigio dò municipio de gail Pimenta — 'Eroniza Araujo
movimento dos eduItália — Av. José Carlos.
Assignaturas
A propósito o exmo. er. MinisGiíno Quintaes — T.eny Rocha grándo era o
Funecionarios
dos
Publicações
Associação
Cariacica, íundou ha dias, uo loAnnuncios
á sédc do estro da Fazenda baixou .1 seguinte Públicos — Conselho Executivo,
Guaracy Corvacho — Stella Nc- eandos, que affluiain
no
gar SanfAnna, do mesmo munitodos
reunindo-se
tabelecimento,
cipio, uma. escola. noctiiriin com a ves — Carlos 0'Reilly — Elizeu salão do auditório, do onde sahi- ordem:
"Providoncio-se, eom urgência, ás segundas-feiras — 20*'horas. ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
TEI-T^HONE c. 419
(k-nominação supra, achando-s« ,iá Espindula — João Hilal — Murilordem
rigorosa
em
ram, fis 7 hora-,
O. N. R. "Alvares Cabral" —
sobro a distribuição das respeetimatriculado regular .numerei de lo Ayres;-— Octaviãno Silva —
Advogado assistente no
Foo disciplina, acompanhados pelo vas pagadorias e thesourarias, dos directoria — ás quartas-feiras ôs
Waldemar Bastos.
alumnos.
Rua 1.° de Riuioo. 46 — Sob- 7 Sala 5
Director e professores, distinguin- créditos referentes ao pessoal dos
rum: dr. Nilton Thevenard; na
Reprovados — 8.
gmm escola funeciona ás terças,
20
horas.
das suas filei- Ministérios da Marinha o da Guervanguarda
nn
do-se,
Curte de Appellaçao: dr. José
q»tt«t_p.feiras o sabbados de cada
Associação d»-.Imprensa — Sesnus, os iiéo-commungantes, corre- ra, bem como do Departamento
Alumnos recommendJidtis o exame
se^-«Rattes Maffra.
o
uniforme
com
trajados
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o.
Telegratommemorativa
ctainente
Nacional dos Correios
são solenne
|
viam abandonado Makallé. Esta
de admissão cm 1,* época
dn Batalhão Gyniuasial, acerescido phos o da Estrada de Ferro Cen- 2o anniversario, '- 9 de dezemAMERICANO
COViEGlO
noticia é completamente falsa.
Primeira
da
o distincÚvo
Providencie-se,
CONSUMO DOMÉSTICO
trai do Brasil.
Ruy Cezar Pereira — Jacy Oli- com
Theado
lateral
na
bro,
conparte
caprichosamente
A mesma agencia ainda publi':.irso primário
ègualmente, no sentido de ser n
veira — Ligya Ramalhete Maia — Unmmunliáo,
tro Carlos Gomes.
devotada
sua
prodistribuifcccicnado
credito
do
pela
restante
cou
que as tropas ethiopes haparto
Nietto .lúdico — Auleto Faria —
Ovos — dúzia 1$400.
Liga E. SI'contra a Tubereufessora dc instrucção religiosa, d. do ao Tliesouro Nacional, onde seda Embaixada
invadido fi Somália, oceuviam
Communicado
Kclaijão dos alumnos promovidos: Cyro Silva — Carlos Silva — De—
kilo 7$000.
Manteiga
Castello.
Judith.Leão
lão attendidos os interessados me- lose — Reunir-sè-á sexta-feira,
'Formados
mocrito Silva — Decio Cunha —
Italiana
pando Iscia e Baidoa, sendo tamPão — kilo 1$600.
todos, eni columna por diante as formalidades EÜggeridas ás 20 horas na Associação ComA'o Jardim da Infância
Olaueio M. Moniz — lludsou Sil"a"
do
Direbem destituída -de fundamento c,
sede
da
á
do parecer
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no. letra
Leite — litro $900.
va — Idalgiso Abrahão — João dois, na praça fronteira
.
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o
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—
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—
Youssef
—
portanto, inveririica tal informaDoily
—
(iuilza Queiroz
Ottivio
Moacyr Pretti
milhelro 16$000.
Silva
Lenha
Estafoi dirigido pelo ção.
— Adalberto Cunha — Edson Dan- Cunha — Radiou Barbosa — Wal- Communhão, guiados pelas suns se ás Delegacias Fiscaes nos
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nicado,
que
—
kilo
Carvão
$300.
sous
recomniendação, lembrado na VIAS DE COMMUNICAÇÃO
nos — Carlos Laiines —- Sebastião domar Barcellos — Creuza Ribeiro madrinhns o seguidos pelesos cur- dos a "c",
Essa referida agencia propalou
Embaixador da Itália, no Rio de
do mesmo parecer, oiiBanha — kilo 4$000.
letra
Eunice Meyer — Silvia Costa collegas maiores de todos
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Janeiro,
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—
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enroecudo-se
séries
TeleWestern
kilo 2S400.
Carne de porco
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por via telegraphica:
Hélio Nascimento — Hilton Soa- dos Santos — Conrado dc Prá — masculina e
Carne de boi — kilo 1S400.
Ltd. — Av. Capichano som do linda não incluam nos créditos que soli- graph Co.
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—
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27,
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—
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Frederico
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—
—
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—
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—
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—
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— (a) A. dc
ti do estabelecimento desdobradas Novembro do 1935.
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yo 1 Anno
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quez — Ely Almeida.
16.
Badejo, caramurt^ roballo, Italiana, no Rio..'o Janeiro:
Não reeommoiidados a exame em do lado direito da nave, além de Scíuzn Costa."
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transito
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Força
B.
C.
C.
Telephones
iniiumerns bandeirolas, representaAntônio Prado Netto — Ama.u- l.o epoca — 20.
papaterra — 2Ç7DO.
Nesta data, uma agencia es- em Porto Said, conduzindo 70 ca-,
—
Electrica — Praça Costa Pereira, pescada,
tivas dn pátria brasileira, cruzadas
'— Ânchova,
ry Grado — Armando Ribeiro
sarda, trangeira divulgou, pàwi t.odo o daveres de officiaes italianos.
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—
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d.
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15
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Acildo Vasquez
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' ' Brasil, uma informação, segundo
Mereceu a medalha de distineção aos gymnnsinncs .(lo S. Vicente, quj ilodicadaniento os preparou
— üarly
Reconhecido, saudo «ordialmen--'
Coutinho — Delphim
Centro do Estado (rêdc esta- quirá
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ceremonia,
—
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significação
—
bem
a
Eveexprimia
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Tainha
pura
do Curso Primário a nlumna do
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em
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tropas
as
a'
Secretaria.
qual
dirigiu uma linda saudação, cx- dual)
raldo Ewald — Fernando Botelho 4.» nnuo Ahigail Pimenta. Esta soleiinidadc civico-religiosa.
Camarões — 3$000.
hada Itália."
a
Abyssinia,
contra
baixador
operações
tura.
familias.
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suas'dignas
•
tensiva
— Franklin . Whitc — Haroldo alumna, prony>vida em Junho do
Grande era o numero (":e pessoas
Ék
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numa das salas do csSeguiu-se,
—
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néo-cominungnnBoo
4.°
a
anuo,
familias
Herminio
alcançou
3."
(Jas
Pereira
para
£éÈL Quintaes
MEIOS DE TRANSPORTE
Mp:-- getti — Hermes Rosetti — Iran mnis alta módia do Curso Prima- tes o mais assistentes, que aguar- tabelecimento, um farto chocolate,
,il
PREÇO DO OURO
Londres — 89$50O.
HORÁRIO DE MISSAS
que a mesma sra. professora caridavam o'annunciado acto.
t'/' Cavalcanti — Maury Longo — rio.
—
New-York 18S130.
Após a chegada des alumnos, ao nhosamento offereceu ás creanças AVIAÇÃO:
Norbertiuo Babiense Pilho
'
Souza — Paulo O. San- FACULDADE DE DIREITO DO ser entoado o "Cauüquc á saint da Primeira Communhão, numu
Condor — Para o norte — ás
Onesvaldo"Willia
Paris — 1S195.
Aos domingos:
Hoje:
ESPIRITO SANTO
Bosctti — Carmen
Vinceut do Paul", pelo coro or- bonita mesa de unos doces, garri- quartas-feiras "ás'8 horas.
to, —
Berlim — 7$295.
natuflores
de
enfeitada
damente
—
Gessy
Neves — Elza Oliveira
chestral do Gymnasio, deu inicio
—
— para o sul:
ás segundasRoma — 1$460.
No Banco do Brasil — ourcÇ?
Cathedral — ás 5, 7 1|2 e 10
Acham-so abertas, ató 30 do cor- uo santo sacrifício da missa o rc- raes.
Corvacho — Helena Hilal — IraAos nóo-ccmmungantes foi fei- feiras ás 12 horas.
Madrid — 2$475.
fino 20S200.
ccmo Furtado — Mnrlussi Mnia — rente, as inscripções para as pro- vdmo. Pe. Ponciano Stenzcl, quc
horas*.'"'
¦iiM
Panáir — Para o norte: — ás
Margarida Penina — Maria do moções aos diversos nnnos do curso ministrou a Primeira Communháo ta, ipelas respectivas madrinhas, a
Lisboa — $810.
Carmo — is 6 e 8 1|2 horas.
Carmo Neves Cuiilin — Necy Go- de bacharelado ç para os exames á selecta i>lèiadO do jovens estu- entrega dos diplomas da Çrimeira terças-feiras ãs 9,35 ' o sextas—
E
ACHADOS
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—
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5S000.
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horas.
Santa Casa
. Communhão, sendo então cantados,
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i
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Ao terminar o sagrado officio, com enthusiasmo, por todes
lil ria Queiroz.
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o
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Para
—
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Reprovados
para piomoçáo, como dispõe a lei as madrinhas dos nóo-conimungan— Cotação das apólices:
n. 9 A, de 12 de Dezembro de 1934. tes, numa profissão de fé religio- Vicente de Paulo o o hyinno na- feiras ás 2 1|2 e sextas-feiras
tra-se, á disposição do dono, uma
Praia Comprida — ás 9 horns.
Aro 7/ /Duio
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»
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—
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—
—
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—
—
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o
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de
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para
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prova
mento quites;
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Domingos .Silva — Herbcrt Cyrno
Na "Western" — pare tte,.'
Mun -dpaes —
(Victoria) —
Gymna—
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oducandos
do
— Gastão F. Santos — José Cardos
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pagamento da taxa de os néo-comniungantes retornaram
—Cambio:
Benedicto Pereira Silva.
- 8ÜOSV30O
hir& & 1Q lwras ç 10 n_»mito?> j
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Jus — José Jair Naseif — Jader
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Presidente — Elpidio Pimentel,
'¦ " "
' '.'

Injecções de 914 .. .. ..
'
•-.Injècções dç> meii.-qu.io;. . .
;lft;'
*
1.° examinador — Manoel Lo-' íhjecçòes de iodureto de
sodlo .'. .. .;-..* ....
pes Pimenta.
Injecções de blsmutho ..
2." examinador — Christiano Vasinas anti-gonpcocci—
Praga.
CtUi
'.
Outras injecções
Desenho ¦
Curativos .. .. .... ..
Presidente
va Santos.

Doentes matriculados
1.° examinador — Quintino
mez
Barbosa.
Total de consultas a
nereos ..
A)
2.° examinador - Juracy. Mat- .Injecções
tos de Araújo.
Curativos .. ., ....
v

Nota:— Os Dlsperisarlo? íune-

todos os dias das 7 ás 11
\ clonam
horas da manhã e das 6 1121 ás 9

da pLoíto c n.ttendem
g'ra"tiütamente a ledos os doentes,, tendo
¦ serviços separados para homens,
mulheres s crianças.

649

..|V

i-

133
59
2.394

23.1.9
15.. 63
4*. 50.

Tratamento especial para, gestaiitef.. e crianças he'redO-'sypl_l-:
iiticas.

."'

':¦'

Laboratcrio

Escola Normal, 12 de novembro
••; ¦¦•
de 1935.

-Sendo de excepcional vahtae para a
Rea,cçõi3 de Wasserixymrv- l.,0õlj gemerá os cleentes ,.._
conhecimento
o
conectividade
Outras jpeeciuizas de laprecoce dos casos de lepra, pe
bo:.a;tc_io, inclusive exa* me 'de iiriría'..-'.*.. '.*.'¦ 2.361 de-se a todas, aspessõas''(espcciài-.
quei:4*Çl-.;

. . .lt::.L\:

Visto:' V

Vieira ãa Cunlia
Director. .-.
X6928-2)

16 de nevembro

Victcri:
193

INSFECTORIA DE EDUCAÇÃO
PHYSICA

'

Fontes,

Pcáro

Dr.

CONVITE

.ciência
des tiverem
fliepte: aos clínicos)' o: obséquio
Jde notificarem á Inspectoria* »dá
LepraJ
•
i

de

Visto:

"%.

i L'

A

266
3.352

no
ve•

P^ITE QFFiCtM.

687
.787
¦' -'

Total

Sylvla M. ,da Sil-

Ciro

Secretaria da Fazenda

_%__. II id

de CalçpÇo

Doentes matriculados .ns?
mez
.u
Tctal de consultas a vo1:034
nereos
¦'.
"8
_
Inj-C.ces de 914
505
Injecções de mercuivi .. V,"•¦
Injecções de iodureto cie
28
sódio'
n í
Injecções cie bismutho .. I | 31.
anti-gonocoeci
\
V .reinas
1* 21
cas
\* —
Outras injeeções
21
;
Curativos
S
v. a
Dispcnsario áe Muquy, • -;\ ! ¥,Hi>',
¦\

?-u 4 Pi
Caries

;'•

...Tt

.;¦¦

¦

n-.'

ESPIRITO

Secção da Receita

SANTO

.irrecaáação áo áia 26 áe novembro de 1935

RESOLUÇÃO
/

Impcste dívExportação _-.,,. .K-1U.,»:•/•.-,Licença Èst'ádual_ ;,-,,..,<
Impcst_'eíe" Trài_kmissaD''.
•,,-iV|-,yr--A-ivr«t
Impc.to do:_>e-lo,**.',;.-". .*' .
-.•'.. 0<L
..T^axa de.-IaiEtriicção
I
RECEITA EXTRAORDINÁRIA
__
"j

¦\,Ú\:

Ü

X..HV.1.

\r

45:544S0OO

627SOO0

.l'M
34:6575200

n

Doentes matriculados no
mez
Total de consultas ii venereos
Injecções dc 914
Injeeções de mercúrio ..
Injecções de iodureto de
sódio
Injecções rie bismutho .
anti-gonocoeciVacinas
• •
cas .. .'*
Outras injecções .. .. ..
Curativos
Dispensario

\ '*.

2.164
144
. 5G6
¦ t-1

•

Visto:
Alzfno Nascimento
Chefe da Secção da Receita

'b.eynaldo Ribeiro
Escripturario

BALANCETE DQ

íí

'.'CAIXA"

DO

106
2.291
17!)
511
30
712

Outras injecções
Curativos

39
278

Dispensario dc Cachoeiro
de Ilapemirim

Doentes matriculados no
mez
Tctal rie cor._r.tas a venereos
Injecções de 914
Injecções de mercúrio ..
Injecções de iodureto do
sódio
Injecções de bismutho ..
anti-gonocccciVaeinas
cas
Outras injecções
, Curativos
Dispensario de Vicloria
Doentes matriculados no
mez
Total de consuitas a venereos

18:6105100

Co:ifere:
5 Abel Alt-ares Cabral s?
Recebedor
j*""*"
\
'

DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1935

____*
''

150

4.122
524
1.070

JJ......

7:6215727

;

150
870
105
54
856

: REOEBEDORIA*DO ESTADO,:,.,. .s
*
.;.
*
t.
'.
;07;870$700
Arrecadação d/d, conf. gula . . ..._
i.
BANCOS & CORRESPONDENTES:
Valer do ch. 1384944, a cargo do Banco Commerçio e Industria de M.
Geraes

A k ;i :j"i!fa

/. Official.

_ .

._,.. m^wM
I_.Éi;.I__iTW!"*iIlil

Descontos s/ cheques do funecionalismo,' conf. demonstração ....

545000

A. F. P. E. M. DO E. E. SANTO:
325000

61
1.730
90
352
34
743

Pagamento effectuado ao director. do
Grupo Escolar "Alberto de Almelda", conf. re.. S|I 481
Idem, ao gerente da I. Official do Estado, conf. req. TC. 5.525
H.
' Idem, ao engenheiro do Estado,
Nogueira, conf. of. n. S|A-960-TC
4.830
CAIXA BENEFICENTE
"J. MONTEIRO":

¦_Kl5_5e«1HWWM--

8.840

Summula:

a' ç.i ó- *r,-i a- y,- ,
—¦'Sèbasiião

¦ i

-

137:1825127

Confere:
Sérgio Furtado
Thesoureiro.

/

A

(a)

J.Jl
¦•

1005000

j

Pagamento effectuado a Antônio Modesto Joaquim de Souza, conf. doe.
n. 16.079
Idem, a.João Tozzi e filhos, por seu
procurador, conf. doe. n. 14.784 .

Pagamento effectuado a J. Braga
Furtado, conf. doe. 599

REGIONAL

ELEITORAL
INSTRUCÇÃO

'

Instrucções relativas á distribuição das zonas eleitoraes em
eirculos para a apuração das
___!?.' ,__¦:
eleições municipaes c âs func¦Wf!
ções judicantes das jun.as especiaes e dos tribúnaes a res1:6045000,,
peito dessa apuração.

20:0005000
•_

.

fir

_.;_
945600

_'

4745700

f â'

J

_¦_..

34$500

DESPESA:

¦ate;

TRIBUNAL

1:6505000

CREDORES DO BANCO DO O*
E. SANTO:

_

ttw ^w-itv;-7*ç. l*

J. A. Perpetuo
E. do "Controle".

A.

Botelho

Presidente.
6963-2

COPIA
.rocesso

n.

5-149

,..;,_

5[|

classe,

140
¦' n.
ii li íi '1

;Meneits'.*
: iX. 2.íjOií
• ,?.&_}$.*&>•
,— Aguarde ue
*
•—
. Atfrin. gorrea dii'
X r. : 1!;bfl9j
.^''sVeeriorifc.Terfas:
"x";'!
SíivnilJl

Repartições Federaes

,_ -._*:.
'.<¦•"¦

' "ii/.

SALDO para o dia immediato . . .
','i
___U_._____ __ A.. * ...»
1 . __ _HJ_
mm*"T -J

attendendo a quei o rir. Procurador Regional não .se pppoa
ao pedido;
• Accordam os juizes do Tribunal '
Regional do' Estado em ¦ dei':rir o, pedido para que. se effectue; i
o registro, fazendo-se em seguida as ccmmunícaçccs necessarias.

decide
O Tribunal Regional,
mandar registrar o Partido polltico Constructor Serrano,
de
vez que foram satisfeitas todas
as formalidades, unanimemente.

X. 2.480 — Oscar Felippe Hniid.
— A' Secoão de Terras.
•\;
— Emilio ¦Xinics Po~—
2.418
A' Directoria de CoutarLr,i
,
bilidáífc. _.i:; . ¦.;. ¦ .,. ,:
X. 2."i0;i — Da Commissão de
Obras para 'Áruíi*
p Reforço do Abaste* dè Vlí'l.Ófín-.''—'
cinieíito ;d'e

Lt fr. 2 ^m

Total dos descontos hoje effectuados
a favor desta Instituição

"-«'ía

203

:¦

Pagamento effectuado ãó" funecionalismo, conf. demonsta-ação de chequês
Idem, aos abaixo relacionados, conf.
documentos:,
_ A. S. C. da Sociedade de Sr.o Vicente de Paulo
Companhia E. Santo e Minas de A.
Geraes
J. Francisco Lugon

asa

44
54
198

•¦

_

DEPÓSITOS EM DINHEIRO:

*_',_
. #

Idem, idem

ADIANTAMENTOS:

20:0005000

CAIXA BENEFICENTE
"J. MONTEIRO": $ ¦£.,Í'.í __.J_.-J Ir.
"
,t.
8
%
Descontos s/ cheques do
conf.
funecionalismo,
1:6005000
. _
demonstração
Desc. s/ doe. a favor da
... A.,S. C. daS, São Vi1:6045000
4$000
cente de Paulo
RECEITA ORDINÁRIA:

152

cs Pedido' do registro do "PartióJO; Cohstructor Serrano" com
sedo na' cidade dà1 Serra. '
'_Âmbito
de acção -^.Municiplò dà Cerrai
, .
: Relator _— o sr. juiz Affonso
Lyrio i

HAVER

D E V,;E

.'...

N.

15 .j;;;.j!

c\(raordinaria
... 25-11-935 ¦

7:8235400

j_i

*

'

4005000
70:1935000
2035000

Tendo em vista que o disposto
no art. 43 do Código Eleitoral
especiaes,
instituindo as juntas
cuja ereação é autorizada pelo
art. 83 § 3o da Constituição Federal, já suscitou uma consulta
do Tribunal Regional de Alagoas,
e pode offereeer novas duvidas
quanto á distribuição das zonas
eleitoraes em eirculos para
as
apurações das eleições municipães, e quanto ás funeções judicantes daquellas juntas e dos tribunaes Reglonaes, em matéria de
apuração,
Resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, com o propósito de prevenir
taes duvidas e harmonizar a jurlsprudencia, expedir o seguinte,
como

no circulo da sua competência,
cutros municipios até completar
tres, quatro oú cinco zonas, conforme julgar conveniente o Tribunal Regional.
III — Se um municipio fôr dlvidido em mais de cinco zonas,
deve haver para as respectivas
apurações mais de uma junta
especial dentro daquelles mesmos
limites.
IV — Os trabalhos das juntas
obedecerão, em tudo que lhe seja appllcavel, ás prescripçoes estabelecidns no Código Eleitoral e
nas Instrucções deste Tribunal
para as apurações das eleições
federaes e estaduaes. (Cod. Eleitoral art. 214).
— As juntas apuradoras, salvo o caso do art. 43 do Código
Eleitoral, resolverão, em primeira
inutancia, as duvidas, Impugnações e reclamações relativas ás
eleições e sua apuração, com recurso voluntário para o Tribunal
Regional (Cod. El. art. 27, letra
'¦s")( o
qual decidirá em ultima
instância resalvado
o
disposto
nes §_ Io e 5o do art. 83 da Cogstituição Federal.
(x) VI — Ao Tribunal Regional, haja, ou. não, recurso das
juntas apuradoras,.cabe conhecer
do resultado final da apuração
proclamar os eleitos e expedir os
diplomas.

O Tribunal Regional, respondendo a consulta do dr.
juiz
eleitoral de Santa Thereza, resolve que só poderão ser nomeados, membros de. mesas receptoras, funcclonarios vitalícios,
devendo ser considerados como
taes, os que nomeados por concurso tenham mais de 2 annos
|
de serviço e, em geral, os que
tenham mais de 10 annos.
(n)

Botelho

Processo
Natureza

n.

Presidente.

4.958

Summula: Não ha mais votação em dois turnos, de vez
quo a mesma far-se-á em
contendo
uma só cédula,
apenas um nome, nos terinos do art. S9 do novo C.
Eleitoral.
1
Accordão

Sala das Sessões do Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral, em
16 de agosto de 1935. — Hcrmenegildo dc Barros — Presidente.
João Cabral — relator. Eduardo Espinola. — Plinio Casado.
José Linhares.— Collares Moreira. — J. de Miranda Valvcrdc.
(x) — Nota da Secretaria: —
Sr.
Desembargador
O Exmo.
Presidente deste Tribunal,
em
data de 23 de outubro p. findo,
recebeu o seguinte telegramma:..

Processo n. 5.103
I
Natureza do processo: Pedido
de registro dó Partido Constructor com sede na cidade do Es:*
pirito Santo.

Vistos, expostos e discutidos estes autos, em que o dr. juiz de
direito da 16a zona eleitoral de
'
Rio Pardo, consulta . se as cedulas para juizes atstrictaes e
supplentes deverão conter
nomes 2 vezes, para Io e 2o turno:
Considerando que o novo Codigo Eleitoral, no seu capitulo
III, tratando da representação
89, determina
proporcional, art.
que a votação se faça em uma
cédula só, contendo apenas um
nome cu legenda e qualquer dos
nomes da lista registrada sob a
mesma;
considerando que os juizes districtaes e seus dois supplentes
serão eleitos pelos votos dos cieitores de cada districto, constidelles
cargos
tu Indo cada um

*,___.__._

_t_<_i1________ii

.

!

-

-.ummrla: E' registrado no
Tribunal Regional'b partido politico què adquiriu persónalldade jurídica'nos termos'tia lei o1
tem por âmbito de acção. um
município.
¦

Accordão
[¦

.

:

i

.)....:

¦> -n

.:

discutidos
estes I
Expostos !e
autos cm que os oidadãos Manoel
Adolpho Bareellos, Miguel Ma.
nôel de Aguiar,, Emiliano Gomes de Men_tc*_.ça o Pedro Augusto da Silva, qúe compõem a
directoria da Commissão Executiva Central do Partido Constructor Municipal, com sede na
cidade do Espirito Santo, requevem o registro do mesmo partido: c,
attendendo' a que o âmbito de
acção do partido se limita á esta
região eleitoral no municipio do
'Espirito
Santo;
attendendo a que o requerimento tem os requisitos exigidos no
art. 167 S Io do Cod. Eleitoral e
se acha acompanhado dos documentos exigidos no § 3", letra
a do mesmo art'.:
Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral em mandar effectuar o registro referido, fazendo-se em
seguida as communicações necessarias.
Victoria, * 25
1935.
(áa)
José
Fui
lhãcs

de

novembro

dc

A. Botelho — Presidente.
Vicente — relator.
presente: Cezar dc Maga— procurador.

Processo

n.

5.160 n. 142

5a

classe,

Natureza do processo: Pedido
de Registro do partido prodenominação
visorio com
de "Partido Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim"
com sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Accordão

dn processo:

Consulta do dr. juiz de
direito da 16" zona eleitoral — Rio Pardo — se cedulas podem conter dois
nomes, Io e 2o turno.

Inslrteção eleitoral

— A apuração da eleição dos
vereadores municipaes das capitaes, como de todos os outros,
34:6055227 deve ser confiada a uma das
juntas especiaes instituída para
137:1825427 esse fim, segundo o disposto no
k
art. 43 do mesmo Oodigo. salvo
caso excepcional previsto no art.
48 do Código Eleitoral.
II — No municipio que comprehender menos de tres zonas, a
Junta a que caberá fazer a res,pectiva apuração deve abranger,

A.

Victcria, 25 de novembro dc
1935.
(aa) A. Botelho — Presidente.
Jcsé Vicente — relator.
Fui presente: Cezar dc Magalhãcs — procurador.

.;¦':¦

jTWí

'

54
2*4./'

••••

Dispensario de Collatina

"¦

G2Í

Saldo anterior

Doentes matriculados no
mez
-•
Total de consultas a venereos
Injecções de 914
.Jnjecçõos de mer:urio ..
Injecções de iodureto de
'
sódio
Injècções de bismutho ..
anti-gonocccciVa sinas
cas
Outras injecções
Curativos

¦.

¦

i

f

99:4385300

'

C3,S

\

TOTAL GERAL .

\

de Alegre

Doentes matriculados no-,
mez
Tctal dè consuitas a venereos
Injecções de 914
Injecções de mercúrio ..
Injecções de iodureto de
sódio
Injecções dc bismutho . .
anti-gonocoeciVacinas

!!¦;

-I

44

Sessão
"''•'

neste Estado, requer o seu rcgistro:
Attendendo a que o referido
partido tem o âmbito do acção
nesto Estado;
attendendo a que o pedido se
docuacha acompanhado dos
mentes exigidos pelo árt. 167 S
3r. letra a, da lei ri. 48 — de 4
de maio deste anno, — Cod.
Eleitoral;,,

x:'

80:828S200

*:¦.

v .

Octavio Galvao
Direetor.
6964-2

é

"tv~

\

considerando; mU ^.L,",0,

¦ r,Fadído; dte registro do Partido
"ColliÇrciisorio sob _ legenda
Victoria 28 de novembro de
de Muquy".
^a^ío.
:93o.1è:"43_j:i?.ít(iWí-y1' e&iffpiH",j Âmbito de acção — Municipio
Jorge Kafuri
Tii-llo- fen*!rref-ft:S-^/jPvéÍ!i^^'- cie SL José do Muquy — C'_clio"' MO t cirojdc Itapemirim.
Òl.%í't'i?H.
eet
l)M*e,Horín.de
Relatei- -^-':o; sr*.' juiz Affone
.\.i).reu.Pcidk
serviço
distribuição
XÍ .2 J27^''-•-¦-..Pedro
'sr.-d"the;a Lyrio.
'
rÕ_.íTãi*
despacho.. Pulo
a''"'])i i-'éctoV"ia' de:
xoto!
ctor do expeüiexte , bUidjidc.
X J 1•7GS
(IjV|Z'..>)i"'ilM, /Vte!
Summula:
•lmji Ma'.*|ilnví.i'i*n7'A .'¦liivfrF-r!Í/'.j
Dia 27 dc Xov.cmliro de.l933i
'.ri-Dirjetfer.lilU
Xí 2.5'llPPm
decide
O Tribunal' Regional
2,._U _1 uí..s. Àlriõ--5iii ;&- tcniin; do Tribunal Regional Eleir
O partido proCi-mp. Ltda. *-»-. .-V DireCIViría de toral. -— A' Directoria de Viação. mandar .registrar
visorio "Colligação de Muquy",
Esgotos.
.
;•;
Agup
X; 2. 4 _ Do sr. Director de
de vez que, foram satisfeitas as
—
Viiitçr Mar.c.elPaX. 1.403
Obl-ils lly.dnuilic.a?.._(— A', Direexigências legaes, unanimemente.
Ao eiiearregiido do Ser- cto
ton.
'•
i
de Contabilidade.
•'Direc.hr' ¦_*t . ; -'¦•''
viço Telophonieo.
ã.Toi.'— Do si-'.'
X.
'inte—
'A':DiroA.
Botelho
Presidente.
;,.._a,)
X. 2.7Õ1 — Uo Direetor,
Geral deTAÍ;iií-\iltiii'_'. —
rino, do -Departamento de Educa- ctoria de Contabilidade,,;,
.. COPIA
ção.' — .-Ao si1.. HújfõinSffnWfF.O •: ' X'i 2.042'¦— Da Prefeitura MuX. 2.468 — José Amigo. — Ao nicipal de It.aguassu'. — ArchiSessão extraordinária
Alinoxarifado.
vo-sè.'
25-11-935
X". 2.407 — Sebastião Gomes.
X, 2.040 — Do sr. .TuÍ7, de Di— Ap Almoxarifado.
reito dn I.* Vara. — Archive-se.
— 5a classe,
X. 2.4S2 — Processo de terras Processo: n. 5.008
X*. 2.7Õ0 — Do sr. .Toão C.
n.
125
—
Engelhart.
—
João
em nome do sr.
Director de Viação.
Belesa
A' Secção de Terras.
A' Directoria de Contabilidade.
Consulta do dr. juiz eleitoral
X. 2. IÍ98 — Processo de eoX*. 2.351 —¦ Dos srs. Antenor
— Santa Thereza,
Guimarães & Cia. Ltda. — A' branca ria divida activa em nome da 9" zona
Tavares. — si collector federal e estadual e
do sr. Constantiilò
C. O. R. A. A. V.
Secretaria da Fn- fiscaes de collectoria podem serX. 2.071 — Alexandre Couze- Devòlvá-so
vir como membros de mesas reindico. — Ao dr. Vicente Lourcl- zenda.
ceptoras.
X". 2.30.. — Sebastião Menezes.
ro para cumprir o despacho do sr.
Relator — o sr. juiz Affonso
Defiro. A' Directoria rio Oliras
Secretario.
X. 2.(1.7 — Dc dr.' l_.el X. de Tlvilraulicns ipara
estabelecer * o Lyrio.
SA — Director do Obras. — A' pvazo conveniente.
Summula:
.
.
Directorin do Oljras Civis.
096S — 2

jj

f

N.

C. Secretario da Agricultura do
Fstado do Espirito Santo, usando de attribuiçõos que, lhe são
conferidas, resolve'! conceder áò
2° escripturario • do instituto de
Geographia, Geologia e Hidrologia da mesma y:cretaria, sr.
Waldemar Silya. 30 (trinta) dias
'
de férias regulamentares,

43:933S400
! -,1508000
68S600
,i

7Ídsooo
Doentes m?n-;eulado-. no ^ ,i
31
68?S0C0
mez
*
. i í
Total rie consultas a. venerees
i ..•¦•¦'¦ l*.-080
*
• >£;.:'
78
Injecções de 914 ....
'Verida' 'de^ ITen'às" ''.'': ".".'
* ** 3_7
.'.'..! iifi^
Injecções de: mercúrio ..
v
.'11.. :i23$2oo'. safa.
'.Cóbr-uáçq
''
4ld •f -Vi| •-.•••
4535600
i .4''
Injeeções de iodureto ãe \
í-VMivr
i
'j^vehtvfies da?Ditó-da:'Activa< VV
,?:.*¦•¦¦
_9'f
. • .: •
V.i
sódio ........
e,.:Mu!ítfl.,i.i;.**.*.'i «;!_.. i.
!5qS_0D-Oj.t;.,'
-,lr-:rá
.'
' íII111 "
*.;
_ \.;_88.|
Injecções de bismutho
'
*.rtiIO-.V31
anti-goneicorci
Vacinas
RÊb&TA PARA FINS ESPECIAES
.fyiAnA
¦
¦
•
i:i!7.
,
cas
•
,'
/
'ffiafé
<¦.
\'* 9
.' .';. *.'- . .^,.. .n.,^.,.,..,_...._._^...^ ..u., ,32:9665800
Outras injecções
.Taxa dei _3eFeaa'*do
'"'
114
iásooo;3 I
Curativos
•••.•*.
••..,
Taxa Escolar
\
:'•'.'{'....:'.....;:l?...*:**J!,.,l!'-K;;,!!r''r' 2305000
> '-í^ixa de.M..e.C. Rodoviária,,,^. ç(:.-_.l.r_
'portofi'.';!Í'iip
/.«r.i/v..f-Aüti.';'? ,Iuil'_'-'1315000
Dispsnsaric ás Ajjonso
Ccrít'. Üa'Üníão para as Obras dq
"Es^.blàl* sotífe 6'*%S_í'^Ãan_á%á^aj!o3rine: • •:•* úni- •.-_*_•:_ ;
1:3145200
Cláudio
Taxa
A
n -íiServiçorde Medição: de *Terrn..'';'" ,if*P. i..»,... at!. .rt.,,.._.-,......._....,. ltMiW..,,, . ; 3JS200
'iluüaie
.**V„,r_matvieülaclos
\io"
.;, „.,i(|..,,.v
Doente:
S
.;.*.•,..,,•,-[ 3_v»i«
viÒ'''*òt*3íi alraoeu iMiiJii
v-.j:
liKí1 "'
rí^:;¦..'.;.'..-..
«.
mez
/
^TOT^j^dâ,iÇeg|i^.j^fa^^f'ia-'?-J^.?.
a'
ve
Tctal d' consultas
1.927
nereos
¦
-¦
¦¦¦l___TRA-ÓRÇA_í'_-ÍTÃfâ'Í''";'
.'¦220' ':¦¦R7.CEITA'
,. aa .íiKrí.-óflJlup -ma<-_gok.í»
Injeeções de 914 .. .'.'¦''.
iVH i Biicirv-.'-O t õli
'
:.
499
*'do Café;
-Serviço
*.£:;__ ¦• -*
Injecções de mercúrio' .*
Especial dé"DeíéEtt
,r
Inj-cções de iodurèt: rie
tJ4
*
93
17:'54CS100.
sedio
¦
-.<•.*¦_•¦_•
.v*. : Re.stituiçãp..de. Fretes:...
'..
316
.* • 'jb-,.: B-ia tri-.J
Injecções de bismutho
_'
' ' Çi:
. <.l
Vaccinas anti-goncceocci«;i;
i.
íjviIO'!! ,,
Deposito em Dinheiro:
•'51
"f"
•lí.
cas
181
1:0705000
Outras injecções
V
de Direito
Faculdade
395
Curativos
Dispensario áe João
Pessoa

"\i

distinetos - aFt. 81 da Constitui.fe.Es.-.*»*. |fj. J...-''.

COPIA

— Homero Vivaíqua.
|-N. 2,448
—' .V Directoria'de Amih'C''Es** "' ¦'
"
Ò Secretario da .Agricultura do gutós.
—
C BeJpííu
tirDo
N. 2.725
Eslado do Espirito Santo, usan_ Director clc ViíiçãuJ — A'
l'ci,;a
lhe
sãp
,do de attrlbulções que
Direi/tcu-iii. <le'— Contabilidade.'
conferidas, resolve conceder ao '.
Í5S clr.: _'.)ão C. BeX... 2.72(1
sr: 'lesa-.*
;
; porteiro | dá iáiestfiá Secretaria,
-r^-; Ideiitieü despacho..
'
30
Silva,
Fei-elra dà
— IdenElpidio
—
niesuio
Do
;<>'.
728
jj;
(trinta) dias de férias regulatico despacho.
mentares.
Izidoro
2.-1S1 — Antônio
X.
de
— A'
Directoria
Jloréira.
Victoria, 28 de novembro de
Obras Civis.
1935.
Jorge Kafuri
Dia 28 de Xovembro
RESOLUÇÃO

I

RECEITA ORDINÁRIA

li

Secretaria da Agricultura

_____¦

DO

21

[''ijj^j^riiriT^i

18.500 — Adolplio Bittencourt.
— Purn solicitar da Directoria do
Água' c Esgotos algo.aí':respeito do
pedido do requerente.'¦;*.'"
18.391 — Aiítonio Tamiassi. —
InfonnndOi.
Barde. —
. 18:390J — PçséUoixlj
'
!.•.''
Idem-.'
;:*• \',r\i\
¦1.8.;300 ;—•Eiifpresa
"Villa
da
Penlia; Limitada"i — I(irm.;

Ji! _ .;r" Carlos Linclcnbcrs

RECEBEDOHIA DO ESTADO

— 49—llh

Tribunal Superior ! julgando
consulta n. 1654 resolveu que cabe aos Irlbunaes Reglonaes proclamar e expedir diplomas candidatos eleitos vereadores e prefeitos municipaes quando èm recurso reformarem, decisões das
Attenciosas
juntas especiaes.
saudações, (a) Hermenegildo de
Barros — Presidente Tribunal
Superior".

SERÃO INICIADOS A'S 13 HORAS E SO* SERÃO |
ATTÉNDIDOS OS ANNUNCIADOS. |

.¦ Ilcduerimciitos á Direcioria ão
Expediente

¦a ¦¦".!•—

¦¦ •¦;¦¦•

aifoc

818300

abandonou a, votaçSo em gols
turnos, :adoptada, pelo.d-. 1»32Àccordêo os jiflísfs do. TribuRegional do Estado! pm resnal
•; 18,389 — Mnxlmino C^iinteiros." laem, cm officio n. 430, da DireCONTADORIA GERAL
cônsulponder negativamente &
—- ídem...
ctoria do Expediente ¦ íl Gpllectote
26
Collatina,
em.
de
Filho.
Estadual
José
Francisco
rfa
18.446'.-r
Jlcqiicrimcntgs archivuáoa
— Idem. ..
•
do corronto.
;fi
'-J._8.316. —Victoria, 19 de novembro úé
Moreira
16.031 — Luiz de Jesus' FerreiClementina
Secção D
1935.
rn o Antônio Felix Bispo — idem,
Velloso; — ídem.
idem.
17.830 — Collector Estadual de
(a) A. Botelho —.Presidente.
dos
17.408 — Thalma
Gomes
Hequcrimcntos archivaãos hoje
LinJiares. — Feitos os lançuuieuOctavio Galvao
José Vicente — relator...... ^,
— idom, idem, em officio
Snntos
¦
'
.
.
ton devidos,
.
i-.hi Director.
Eul presente: Cezar de Mas»Expen. 422, da Birectorin do
Secção E
— procurador'.
6962-2
lhãcs
Pesú
Collectoria
de'João
diente
Sc.çttc-.E;
/
-Í7.798 — Manoel Borges — or- sôa, em 21 do corrente.1
• ¦' processo n. 5.lá* ¦
Q..Trlbunal Superior em sua
tn.in — IldefoW'Riln-iro.Mu- dem j_,(le. .pngainento providenciada
119"'
sessão
ordinária,
realizada
Contadoria Geral do-LEstado, cm,
,]11V _ or(lonl dl, pigahiento
:,pro. cmj. ófíiclo n. 42!), dn Directoria
éni Sc Jde novembro de 1935, sob
'ü.
Natureza do processo: Pedido
^.jjjjugj,,,^ (,,„ nfficio u. 416,'da* .ão. _jxpe'diento ií Collectoria de Eio 28 de Novembro de 1935.'
a presidência
do sr. ministro de .registro,, do Partido "Alllán25
do
corrente.
eni
Pardo,
á*
Cólle*
Expediente
Directoria do
Hermchegildo de Barros, resol- ça Restaurádorá' Rionovense".
'dc Muniz * Freire,
Antenor L. BráUÍo. *'
;1G.80<\ J— Luiz de Jesus Ferreietorin Estadual
véu responder* a consulta do Pre—
Encarregado
idem,
Felix
Bispo
do
Sèylçow
ra
o'Antônio
un -0 do corrente. - .*-.;.
sidente do Tribunal Regional desSummtllaí E registrado no
—
.Toso Fernandes Piní
16.988
te Estado, de que trata o pro- Tribunal Regional o partido po-,
_^S$__88*?___8.88»_K-8S_88*_aS8S88_i88aSS8_?^a»8__^
,"t_í ?— idem, idem, cin officio n.
cesso h. 1689 (relator o sr. pro- lltico cujo âmbito de acção es419, dn Dil-cctoria do Expediente
fessor Jcão Cabral) declarando tadual e o requerimento está
ú Collectoria Estadual'de Barra dc
dej documento,
que o Presidente do Tribunal acompanhado
.Itii.ieniirini, em 21 do corrente.
Regional' pôde gozar ferias da exigidos pela lei. "
—-,_
—
José
Snndoval
15.672
Corte de Appellação,. de que é
idem, idem, em cffieio n. .420, da,
vice-jpresidente e continuar ao
Accordão
Directorin do Expediente A ColíéA SECRETARIA DA FAZENDA ATTENDERÁ'
mesmo tempo, na presidência do
ctoria de Collatina, em 21. do cormesmo Tribunal, contra o voto
'
Vistos, expostos e discutidos
rente.
*
HOJE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS SEGUINdo sr. professor João Cabral.
estes autos em que o cidadão dr.
16.9S6 — Agostinho José; Coe"PRO**n.
Waldemar Pomes Lucas, presiTES REFERENTES A OUTUBRO ULTIMJO:
llio — idem, idem, em officio
Secretaria do Tribunal Reglo- dente do partido político "AlliExpediente
da
Directorin
do
"CHE.421,
nal Eleitoral, Victoria, 27 de no- anca Restaurádorá Rlonevense
FESSORADO PRIMÁRIO DA CAPITAL" e
á Collectoria Estadual do Castello,
| vembro de 1935. (Boletim
Elei-J concede em villa . do Rio No
21
cm
do corrente.
FATURA DE POLICIA". ESSES PAGAMENTOS jg toral n, 135 — de 23-11-935)
vo, municipio do mesmo nome,
Contadoria Geral do Fstado,. em
26 de Novembro de 19;!ü.

Vldíoría,* 27r de- novembro !
l'1935;!

Lindcnbcrg

"R.íOi

Pagamentos

Exames gratultcs do sangue
"ce(Wassermann) è do liquido
dos , doentes.
phalo-rachidlano
-i matriculados no Serviço.

Chefe do Serviço
Para assistirem ;í soleiniid.ide ila
entrega de diplomas por conclusão
do Curso, acto que terá logar uo
. dia 30 dc Novembro corrente,. ús
ãe
Iíi hora., mi sóde da Escola
J_V-i.e<*i_**7. Physica, aiuie\a a esta
Ti!speeto_in, em Jücntttqunfh, convido, dc ordem do sr. Inspector r
Chefe, os corpos Administrativos o
RESOLUÇÃO N. 189
RESOLUÇÃO N. 188
çle
DíkMMitcs tios estabelecimentos
ensino, officiaes e paitu-iil.i.es, do
Concede ferias.
Concrtle férias:.'
listado.
'dò
Victoria,' "S de' NéVeiiíliríi"' de'
¦ •O" Secretario da' Fazenda' do! : O Secretário' da Fazenda
.11K1._.
Sarito, usani
Estado do Espirito Santo, ttsan-r Estado do Espirito
lei lhe
do de; attribir.ções: que por lei do*: de fittribuições que por
Manoel Carúallio de. A,ieliic\a
resolvo' conceder
lhe.são conferidas,> resolve con- são conferidas,!
...
Secreta r-ip..
trinta 'dias de férias a Inah DuKgdei.-; trinta dias deférias ar-Ma_$¦_£)*
•jiicel' :Alves, iímotorista, ¦ da;*: Sec* rãd Cunho,. 3?, eserip.uriirla,*com
exercicio' junto, á Direotoria dp
MOVIMENTO .DO,..,, .SERVIÇO-,- .cilo. da FiscaüEação.
Expediente.'
DURANTE O MEZ pE . QUT*|J.
*•!¦-¦
i ¦' m- fr.
,
^tâèífSTft ^*ví^S_B_Drao_BRO DE .193a'"1'"'
'dc
Dispensario

f.

DIÁRIO DA' MAN__t- - 6' feira, 29 dc novejmfao de 1935

QUARTA PAGINA.

"grupos
a
Attendendo
que
eleitores,
mínimos de duzentos
que em cada eleição, registrarem candidatos, serão considerados partidos provisórios, para a
phase da eleição respectiva; (Cod.
Eleitoral art. 1668 unlco);
attendendo a que o pedido do
fls. está acompanhado de declaração escripta de adhesão, asduzentos
signada por mais de
eleitores;
...
attendendo à . que,* foram, assim satisfeitas as formalidades
legaes:
ACCORDAM os juizes do Tri-...
bunal Regional Eleitoral,
por:
unanimidade de votos, mandar
que se faça o registro do Partido provisório denominado "Partido Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim", com sede na cidade do mesmo nome.
Victcria,
1935.

25

de

novembro

de

(a) A. Botelho — Presidente.
(a) Lourival dc
—
Almeida
Relator.
Fui presente: Cezar de Magalhães — Procurador.
Accordão
Expostos e discutidos estes autos de registro do partido poli-

(CONTINUA NA 6." PAGINA)
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liiliíii Pessoa
n

-'-

.^..impressão deixada psla cx^o de trabalhos dos alum"Er:*'i>ó*%o Jardim da Infância
lha Pessoa", que^hoje se enhcJfíii
cerrará, foi traduzida pêlo enthusiasmo dos que ,a visitaram,
nes termos d. visitas deixados no
-' '"-< '• -'•'
livro pròpi-ló'.;'
'publicado ,:'
alguns''dóiTendo
les, hoje- continuamos a sua publicação, dando aos nossos lsltq",
res mais as seguintes: u :> 41 .

thoclos intuitivos e magníficos, e
com o geitão mestre do bravo
pessoal tão bem orientado deste
"se fará tudo
pulchro santuário,o que se quizer", para honra e
gloria do Espirito, Santo ;e ,do
,. .u
Brasil!; ;, ,.-¦,. ,
í!'Victoria,

Ensinar' ^brincando, * riatura}mente, com as creancinhas- de
cí.bellos crespos e olhos curlosos buliçosamente em derredor...
E fazer com que esses olhos
curiosos, se tornem clarividentes,
poupo a pouco, ás utilidades praticas da vida; fazer penetrar os
conhecimentos nos cerebrossinhos
phantasistàs que ardem sob os
cabellos crespos;'.'ensinar-lhes a
psnsar, a discernir e a crear, depois de nelles psnetrarem as impressões dos> sentidos... Ver essa
gentezinha toda — que e;'*píòjecto de".geijtie ainda"-^- iio heslumbramcrçto psrqnne de qúe r?alisa cada dia na-aipva ccuiuis.ta
e descobre !alguma'.ccusa 'de»''no-

20-11-1935.»:

,-. .)
Ai] ... di.yy A
Quintino Barbosa
».

.'-1

-_ visitando'' a exposição '(te tra'jardim
de., infância
balhos; do'
'•Ernestina. Pessoa", sinto-me no
grato dever de deixar consignades os meus calorosos parabéns
á sua competente e dedicada directrra, profa. Eylda Pessoa do f
Prado, e ao seu não menos compstente corpo docente pelos optlmos resultados apresentados —
índice indiscutível que se prepara á infância brasileira para uni
futuro melhor.
1 '* :¦•;"$?
•
|.
'Vicloria,
"
16-11-1935.
,
*
Ay___
t.,jr .,
-.jr ¦',-.![Maria Magdalcna risa.

Vida Catholica
(SANTA TIIIIKIOZIXHA HO .MUNINO .)H«L'H

]*KD!:iiA-'ÃO BSPTRITA l*)0
KSTADO

Ni- próximo dia 30. (siibbádo),
aerá rezada [ui igreja Çatliadnil,
ás 8 horas, niiraa cjii loiiviir ;i i|tii—
rida santialia ile Íjíscux.
Devi' todo o cliristão »j;üijtrar-se
nos pés da niilagrosa santinha idirigir-lhe c-om fervor sua." .jiix-ces
para a [i.-iz ile. nosso Jirasil. .

Hoje, ás 20 lioras, cin sua sédc
social, á Avoniila da Ttopalilien n.
24, solirailo, a Federação levará a
of feito uma sessão doutrinária.
Fallará sobro uni thoma flo Evungolho o sou vico-presidento.
Entrada publica.
ROSÀRTÒ PERPETUO

Para a niiss^i ileífo niiiz, f\v.' será
Aiiianliã, por ser o ultimo snbcelebrada na Ciuliedrjú, (iJiiaiiliQj ás bado il-. me;'., a -lirceloHii do Rosahoras,
om louvor á Sai,ta Thi- iin Petpçtuo fará celebras-, na Ca8
rezinha do Meiiüio .Tosus. a .dja*.'.-. .lliLilral, ás 7..1Í2 horiiR. a missa liaetorln dessa Devcjãp oo,iv:da..tpdos 1'ituiil, Bpnvidniidp todas suas ascatholicos.
__,socilidas parn assislil-a.

THEATROS E CINEMAS

¦-*¦

*;-

.

"Quando ti lu. ne apaga" í uma
historia, muito complicada, bom dirígida o nptimnmeuto desempenhada, o para alegria do nossos " fnns"
será estreada sexta-feira no populai- cinema Folx/tlirama.

Associações
GRÊMIO L5TTERART0 "TÍTY
BARBOSA"
fuiirmiiiiciiii-iws dn secreta rlij
i'i.-isa instit',i«..ío, que
próxima
ssSi> sçrítj dedienila íí Rnz Munili.-il, ilcvcnilii ;is |i:igina« litternriaa
versarem noi ren do nllndido .-issiim(*• iniprirpin que inílifeutiveimento
íantisíiniO. '

DOENÇA»!. DO PULMÃO?
TOME

;. í
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PEQUENOS ANNVNCIOS

Dr. Pereira Franco

VENDE-SE parte de terrènoa para lavoura e
construcção da antiga-Fazenda "SSo Torquato", em
'*Argolas.e
Paul.
Unia chácara cpm um hectare com arvores fruetiferásj 4 hectares era pastagem, num total dc 7 hectares de terras mais.oú menos, cercado com arame
farpado, uma casa dc moradia, uma cocheira, 8 vaccas
leiteiras, dando uma média diária de 40 litres, tudo no
valor de 70 contos, informações mais detalhadas com o
proprietário, sr. Joaquim Bahiense Pilho, cm Paul.

Ex-aaslstente do Professor Fernando Magalhães (Hospital próMatre) — Medico da Santa Casa do Rio de Janeiro e da Santa
Casa de Misericórdia dè Victoria
— Medico da Assistência Publica de Victoria.

\\r

VENDE-SE

Moléstias de senhoras
Partos, e vias urinarias

J&:-

Os INSECTOS causam
Consultório: — Edifício Agulrre — lo andar, Sala 8, — Phone C. »27.
Diariamente das 4 ás 5 horas da
tarde.
Itesldcncla — Eua do Commercio. 62.

. .. mate-os com FLIT
Cada insecto que entra na sua casa pode
//r£m^\ ser o portador tie uma doença fatal. As mos\ cas espalham temíveis micróbios sobre os
y/ alimentos e os mosquitos injectam febres
mortaes no sangue. Não procure combater
esse perigo com insecticidas fracos. Ao comprar, verifique que seja Flit—recuse as ünitações. Flit não mancha. Exija a lata amarella, com Ò soldadinho e a faixa preta.

A _tr*y\_mt____________m . . j-

*

VENDE-SE uma bôa casa com
garage, por 30:000$000. Ladeira
Um carro marca Ohevrollet de Pernambuco n. 19, em frente
6 cilindros bem conservados, por ao Mercado Municipal. Tratar
2:0OO$OÒ0 a tratar na rua José com o sr. Julio Teixeira — Hotel
Marcclino n. 58, sobrado. ,
Magestlc. .,
4683-G
91-M
yi

¦
. i 1

ENÇAS

-

¦»A í»i I

DIÁRIO DA MAWgl, jr 6*!f feira, 29 de iioVánbro de 1988

Attende a chamados a qualquer
hora.

!

SER FELIZ

PREÇO DE OCCASIAO

nos negócios e amores, ter sorte, saude c realizar tudo que desejar; cartas
com enveloppe
prompto para resposta a Silva.
Estação de Mesquita. — E. F.
C. do Brasil.
4690-6

Por motiVo de mudança para
o Rio, vende-se um pomar com
25íÍotes de terra, 200 pés de arvor:s fruetiferas, uma casa grande e bem confortável e 15 contos de moveis e utensílios. Urgente.
Ver e tratar com Alcino Gomes — em Paul.
(4656—6)

MOBÍLIA

Êr

(D' i"C Globo" de 7-XI-35).

"»•
;-. :
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MEDICO

Em sua residência, á estrada
do Barro Vermelho n, 767, estação dc Collegio, falleceu o general Joaquim Fernandes de, Andrade e Silva. O1 extineto, . que
era natural desta capital, contava
actualmente 88 annos de idade.
Cedo, ainda, aos 17 annos, ingressou nas fileiras do Exercito,
fazendo um cíurso brilhante e
formando-se em engenharia. Poi
H-nte da'Escola Militar-,e dà
capital.
desta
Escola Normal
Tomou parte em varias ;campanhas,' tal como a guerra db Páraguay e a proclamação da Republica, nesta commahdando um
batalhão de infantaria. Em 1874
foi para Pernambuco quando
houve a rébellião devido ao novo systema de pesos c medidas.
Fez parte da commissão de limites com a Argentina em Í886.
Era cavalheiro das ordens dc
Christo, da Rosa e dc São Bento de Aviz.
'
Casou-se eni' 1871* na egreja
de Santo Ignacio de Loyola, no
Castello, còm D. Theodora . P.
de Andrade e Silv^; Hiéiüp; Wi tlf ;.^
viuvado ha tres mezes apenas..'
viveu.
Dessa data, em • deante,
bastante aeabrunhado,, sendo vi-,
cttó&do agora, por um collapso.
.Deixou os seguintes filhos: D'.
'
de Ándrádé Muniz
Étephahia
Ribeiro, viuva do marechal Ono-."»»
fi-è- Miinlz Ribeiro; iD; Sebastiana dé Andrade Fontoura Rames, Miguel de Andrade e Silva
funecionario dos Correios, e Pedio de Andrade o Silva, funccionario da E. F. C. B. e as senhoritas Maria e Josephina de
Andrade e Silva.
Foi sepultado no carneiro n.
262, do cemitério de Irajá.

CULTOS RgllGlOSOS

Ca ri Leahimloj o vóh-rauo
da
'Vdiis^railo
T'niversal»
Piotnri-s,
-jipodurntro os mais eoiisaeVailss
otores oinomatogrnpliieoi, faz annuitniar para a |iroxini!( sexta-feíra, no Polvtlieama. mais nm de
seus artistieeí 1 TRliíflllfis — "Quttndn ti /»? se apaga,'!;
X, plpiico, reuniu nomes como
Os dc Elissn I.audi. Pn«il T.nkas e
Nlls Astlier. Entregou r, diroeção
ila peílieulii ao grn;nle mostro da
"oamera".
Jjnnes Whalf. Eííblhcu
ainda um enredo dc multo liu niorH-mo. E ilahi nasceu i:m gr-inde
film sob todos r.s pontos do,.Vista.
Tom montagem, tom musica, tem
ix belleza çst.onteanta do
Elissa
T.aiidi, tra n nobreza de Pnul TjIi'>a^< o tom .linda o garb.i,inimila...Tri do Xils Astlier.

-.

Dados blographiccs desse veterano do Farágray agora
desapparecido

'•'•Dií tudo que me fòldádó obvo que os valorisa aos seus pró-1' servài-, levo a melhor impressão,..
prios clhb-ã*;.. E ter"sido o' ar-' 'ís4áo sei (o | que-rdçy,ò'. mais, .aâ-,
¦:'"''";y',ÍI_
tifice dellldo^stò!!1.
mirar: se a direcção ,sabia,;da
Si eu, ijão..fosise .jjjcfe^a ;e_ jtlr,. .JUVistrada educadora qüe-6 a ide-»
vesse de \escrev.er l7—,.-antes- df,- ivttada; mestra D. Hylda Prado
ter nascidbi-^-i-Mima-çartai-aiEáK toti o'séúicirpó'd'é abnegadas au'xiliares,
1-pc NoePfumtt óártó' tíõftio és-que mui bem sabem
sas que li agora mesmo), pedia a ministrar a verdadeira
Escola
eile... para vir a ser professora Activa, representada no seu prido Jardim de Infância.
meiro degráo — o Jardim de
Infância.
Almeida" tioüsin.
Oxalá, que esse exemplo de
ensino scientifico sirva de insenPrcbel e Mcntessori sentir-se- tivo aos homens
do governo,
liiam orgulhosos da obra im- para que, mirando nessa Escola
mortal que nos legárdlri.-si'aqui Modelo, procure extendel-a ainpudessem, como nós, apreciar as da mais, multiplicando-a pslos
bt.llezas e.òs..primores,'âessás(ln-: .recantos onde se fizeR'mister a
telligericiajs ,em„flôr...que.. nos,.ex-; 'suaiabção sempre benéfica.
taslam os olhos e os corações ènt- -*teSse»s-»são; bs meus votos e'afe'
bevecidos com as primicias da minhais
sinderas felicitações á
iv ''sua actividade'infantil! ^üántb" grande ^eijie^nerita dessa., grande
encante!'.'; j.j^agta ..',..^pprítaj cruzádsr.-tf-D. ..Hylda Prado, in
neidadeJ Quanto-craio)de.sol-.djeíini,
'•*'
VlctoHá'. lt*-h-1935.':'"genio a.."despsntar jpor^ènfertí eãD(
¦ '.„•[-:it-í. •).* fl
-n >;».-;¦
u il,
sas maravilhosas garatujas xixie
¦
i! i ü":-:'
tive o immenso gaudto de, com..._;)) Ald2ma|-i Neves
pulsar, não escondendo a minha
¦fio expressar a optima impresemcção'de.,humi)flq(pn}fessor pxiifá&Ji-dò <_iuêi»i-»i'-tè> Fij^tf)ncíue tive, da exposição, que
te a grandíbsid&de'
"'•
°' 'kçafo!
'"^A-^11^
admirei.*-ini
de visitar, do'"j'àrd'im de
v
.-rBlliai» ____.: iT-«.«ií i
,if.*i::.!:íi-.1
Tudo
.çóln^eia,
,dei;.
ipf^peiai
i.^rne.stjinav.'; Pqss«j%",'
^qui„.nesta
trabalho ;e, de; alegria, nos.-.iev,?. eDmsigno^n-iinhas^-ealorosasi.iell-i
a amar- :cadaí vez.-mais a creonçaii •íllbí-õfs' áisü^-illústre^aedicada
esta grande'-'esperahçü da 'Pa»^» directçi-íl' .é"'"is íiiiàs "esforçadas'
'mais"essa
tria, e não" podemtis • pòiâ- ifbgáprova,
poi.:;-ítí. i •.>¦:• ,a.v^lliái-.es
,. >•• .'>:,i-»L-.
tear os .nossos .niais,. .vii-os., „s\p- de.aptoyeitaínento do oorpoidisr.
plausos ao labor incancavel e oeiite! .do estabelecimento, que
ao ver-o patriotismo desta;'b3> •sfgnif íca ,mai|5.. mjuinarco 'victorinemeritó-edúctóiora ctue»aqilir di- ,'oso'nà tíaiectoria da Instrucção,
"desta' li_iâk';cà.rige cs destíhós
:Fublic'a do Estado., ;c ;j.t<
sa abençoada por Deus e por
Paço votos para que o actual
todos nós.
governo não encerre o seu perioNada poderei dizer mais, ex- do administrativo sem dar .a
pressando o meu lentlftisiasmo este educandario da
primeira
pela brilhante obra que aqui ss Infância de nossa terra a instairealiza, sinão qua esteu ancioso, lação de que elle tanto carece,
anciosissimo mesmo, por que che- rara que a bôa vontade das suas
gue o tempo em que porei neste intelligsntes professoras enconformoso jardim as duas flores tro no amparo dc poder publicul- co uma necessária e justa coroue lá em casa tambem
tivo...
respòndeneia.
Ei como diz. Ciaparédc,'. aquú
nesta escola nova, "se quer o
Victoria, 17-11-1935.
com essa menlqué se ...faz",
. ¦!>',. . '»
t
i-.ííIsJnH
nada intelligente, com esse-*, inc,-__,
João Varejão

'.OITANDO A LFZ KE APAGA"
-ÜTstTPER-FIEM DA FXIVERSAL PTCTimfès»"
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General Andrade
v_e.'Silfaí^--,
'mstL

Impressões de visitas
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Medico operador

Ú ..

O recém-chegado.' -. ¦
PÓ FLIT!

il
4*

fi Consj. - Rua Jòroriymo Mon| teiro»21 -Pandái-'— Ediflbio
Silva, sala 8.
Diariamente das 16 ás 18 hoP
ji ras -j- Res. Avenida Ordem o
'11 •'!"'!
Jí Progresso1,'
— Praia, 38
h
jj Telephone
"'í^
4634-6
.%

Familia quo sc retira de Viictoria vende sala de. jantar e
dormitório de casal quasi novos;
assim, como outros moveis.
j:Vêr c tratar á Avenida Ordem
c Progresso,: 33 — Praia Compri>idai
(1699-6)

PARA ANNUNCIOS, |
ASSIGNATURAS E
PUBLICAÇÕES
nesta folha procure Miraheau»
Bastos. — Rua 1.° do Março
n. 46 — Sob. — Sala 5. !

i;-:

O P6 Flit acaba tom o incommodo
do» ihiecto» raiteiroêt Mata baratas,
percevejos, formigas e piolhos; protege contra a traça; mola as pulga*
noi cães e cm outros antmaas domes*
ticos. O Pó Flit possue ioda a força
mortífera do famoso Flit putverUado*

ld EL:1T
LEITOR
A POLYCLINICA ANTÇlNIQ AGUIRRE vivo
'
,, ,-..,' exclusivamente.pára os pobres '

IMPORTANTE FIRMA NO
procura REPRESENTANTE para trabalhai* por
conta pruprá na venda de LÂMPADAS ELECTSI,
CAS de primeira ordeni e por preço módico. Offertas
á Agencia Will, Caixa» Portal 2274 _ Rio de Janeiro,
seb o chifre D. O. 580.
(ir<74-l)

Í!*%\nSiSS»3»K;*!í?i?í$i?S5S!S;í!í?S5J!^!iiíf

VIDA
SYNDICAL

K»HHKlKf3H*v.

INEDITORIAES
ESPIRITO-SANSYNDICATO
TENTE DE CONTABILISTAS

?!'*;•» -ís i .. !¦*! •••
.; : ,:¦_. a'Ò | WHlh Ai « , ''*
Aos i1òbrcs*"cln,' ein» ni*ultii)lic:açõc.s conlinijas ^le
csforèo' c tnr.ijilió; tudo ó quç recobe dos seus abuega"... ,;.1. 'Jiè\~
dos collciboi-átloros'.
j

ASSOCIAÇÃO DOS FUNOOIONAMOS PUBUCOS ESTADÜAES
E MUNICIPAES DO
ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
¦

"
(¦

»-':lí

::

'

'.-

COMPANHIA ESPIRITO SANTO E MINAS DE ARMAZÉNS
GERAES
ASSEMBLÉA GERAI, EXTRAORDINÁRIA

Pcr^despacho do sr. ministro
São convidados os sv:;. AccioEdital de convocação dc AssemYINF1 CJ-ÈOSÒTADQ, \
do Tnab3lhOí Industria e Oombica Geral 'Extraordinária para nistas a reunit-cm-se cm Assemde J»»wt> da SUva Silveira
13? ..
mercio, de 12 do corrente, publéa Geral Extraordinária no clia
Combate as TOSSE?, BKONisitade
Distribue gratuita c diariamehl.craosnccòssitadosiín:';
eleição do Presidente da Asso- 10 de
dezembro próximo, te'rçablica*do no "Diário Official",
¦•
CniTES e FRAQUEZAS
hirt.3. ,yx.,l
v
.
ciação. '••'
fei|-a, ás 15 horns, afim dc trata'-.'
- EM GERAL
•.:•!;.
como
reconhecido
do
dia
19,
foi
Iiili'".;
I
:
iiii
Consultas médicas — Serviço dc .crianças; \
rem de assumptos geraes.
: :1 * PODEROSO TÔNICO!
**
syndicato de profissão liberal o
— Serviço dc adultos;
módicas
i;
Consultas
^-v
1»,
2a,
'
3a
;:.•-.• ,;.:;;
convocação
o
:
,'i"...
U'
c ii.' ::¦. , .;:.'. »'.•, i;i lii.i -ut t .
de
Sindicato Espirito-Santense
Victoria, 25 de novembro da
beiu-jço^ei.otQ-irn^ijiarjjigfljagia^iiichisn-c^op^rtai
'*
»"
'
"'
1935.
sede
nesta
Contabllistas,
com
¦
»'¦•*.:•!ia*!--j/..¦»'
1
, >ió!rj
çpç: :• ¦!
De orddlii do sr.
Presidente
A DIRECTORIA
Capital, de cujos corpos dirigea-i
>.
i Assistência dentaria;
lt.
desta Associação, em exercicio, c,
'Coitiplotas
OOSi
conhecidos
fazem
os
tes
parte
I Pcsquizas
dc laboríi
em virtude da.renuncia do Pre1'OS?1'
COMPANHIA ESPIRITO SAN¥.»:
rrcfisslcnaes srs. Alfredo de LePequenas opcraeõçS; ciriu-fricas
sidente actual, acceita pelo Con- TO E MINAS DE ARMAZÉNS
Zambelli,
mos Neves, Ernesto E.
Serviço dc iiijccçõcs. icn-fermagom^curativcjs. cüc.;
GERAES
selho Executivo nos termos dos
Arthur Sequeira Dias, Domingos
• -''
,*.
Kcmedios. - »
\
Estatutos, convoco . os senhores
XJesça'd!nha, Hildebrando Costa,
ASSEMBLE'A GERAL ORDIO estabelecimento necessita e merece a vossa aMda
Informação do S. dc Cooperação
associados quites para, na forma
Francisco Souto Cerqueira e Sou—
__
NARIA
Departae Extensão ÇuUural
do art. 114 do Regulamento, eleza, João Nascimento c Fenelon
Kcservae 5Ç000 monsaes do vosso orç.fmcnto o
mento do i Ensino Publico deste
De conformidade com o disgerem o novo PRESIDENTE que
Gomeà.
dcslinae-os aos dcsainparadosda soi-fcj por jutçnnadio'-'.
¦
i' •
Estado..»
deverá dirigir os destinos da As- pesto no a*.*t. 22, des nossos Essédc
no
tem
sua
C
Syndicato
da POLYCLINICA ANTONIO AGUIRRE.»
*
socihção até a terminação do tatutes, são convidados todos os
* ! I
srs. Acionistas a sa íè.urilrem
predio n. 26 á rua Jeronymo
a
Eobre a publicação acima,
mandato do actual Conselho Exe- em Assembléa
Geral Ordinária,•
Monteiro, desta cidade.
"Gazeta
cargo deste Serviço, a
cutivo.
no dia 16 de dezembro próximo,
dos Municípios", de Nictheroy,
A assembléa geral extraordina- segunda-feira, ãs 16 horas, afim
E. do Rio, em sua edição de 20
ria aqui convocada deverá, reali- de elegerem a Directoria desta
Cem panhia para o blcnnio 1936do corrente, dá a seguinte nozar-se no dia 9 de dezembro pro1937.
ta:
ximo, ás 18 horas, na sede da
"C Espirito Santo está de paAssociação á Av. Capichaba n.
Viotoria, 25 de novembro du
iabens no tocante a sua divul90, sobrado, ás 18,30 horas, em Ia 1935.
convocação; ás 19,00 horas, em
gação sobre o ensino.
A DIRECTORIA
Conta a capital do Estado com
2a convocação; ás 19,30 horas,
Direcloria tln FazcniM
e, ás 20,00
uma publicação tschnica que é
3»
convocação,
em
".
PRECISANDO
Anoeadaçüo iio dia íi-ll-oü:
uma gloria entre as suas congehoras em quarta e ultima; conDEPURAR O SANGUE?
ncres. Publicação eminentemenna falta de numero revocação,
TOME
rmpostos
4:!).18.'.!)00
PRAÇA COSTA PEREIRA N.?| 10 — VICTORIA e
interessante
as anteriores.
fe psdagcgica,
f:;u,.ta Casa
100$940 gulamentar '23para
'
DE
nOGUEIRA
ELIXIR
cchipleta. a "Revista dc Educade novembro de
Victoria,
Phone — C. 521 ,, ', '..
OURA FERIDAS. ESPINHAS,
TOTAti .... DÍ:12&}840
rão", que se edita no visinho
ECZEMAS, RHEUMATISMO,
1935.
KTC. — 55 aimo» de suecessos!
Estado do Espirito Santo, é hoje'
FicoitlizttçãQ (jffro!
Rodolpho Bcrardlnelli
(41-1)
renhecida e respeitada em to- MOBILIÁRIO ESCOLAR — POLTRONAS PARA CINE2o Secretario.
dos os grandes esntros.
Commuiiieacío desla tl.ila:
MAS — PORTAS MODERNAS ÒCCAS .PARA PINTUi O numero 19 da já victoriosa
Processos informados -, oecupa«publicação que temos eiu nosRA E FOLHEADA., , '
e,õcs
de prédios 1, carnes reeollii.las
sas mãos, contem 200 paginas,
;,i) frigorífico 80 kilns. jVrrecndafiníssimo papel,
Impressas em
ção dos mercados uos 'lias 20 e 27
fartamente illustrada, repleta de
do cerrente: — Rs. 037*000.
collaborações dos mais compeConcedemos as vendas exclusivas, de nossas excellentes
Mtiltittuiiin Municipal
tentes escriptores
pedagógicos.
Correias de Sola. com emendas sem costura, colladas á prova
Dadlcou "Revista de Educação"
dc agua, oleo, acides, e confeccionadas no typo Commum c
mediCom a devida assistência
a referida edição ao primeiro
ca, foram abatidas para o consumo
no typo "de Sola esticada no estado molhado", a uma tirma
e do
do tlia 29 do corrente 17 cabeças de
de Aperfeiçoamento
Congresso
que estiver disposta a dedicar-se ás vendas forçadas,
Sado vaceum com o peso de 3.123
Pedagógico da 3" Região Escolar.
um deposito do produeto, por conta
manter
eventualmente
kilos o 7 de suínos eom 212 kilos.
C professor Claudionor Ribeiprópria.
Foram condeinnados 1 l'»gndo de
"Re"Mercedes"
ro, redactor-secretario da
Cartas por obséquio, á Fabrica de Correias
boi a 3 de porco.
(SWED1SH AMERICA.MÉXICO UNE)
conhecedor
— Caixa Postal, 1881 — SAO PAULO. (1571-1)
vista de Educação"
Ü(ifi9 — 2
perftito do metier, não poupa
esforços para que a publicação
AGENTES OPERADORES:
official do^ Espirito Santo sobre
o ensino, se rivalise com as dos
Estados de S. Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Geraes e ouWHHTNET BWLDING . NEW- ORLEANS.
tros.
NORTE
Eis porque felicitamos os 11SUL
"Revista dc
lustres confrades da
extensiva
Educação" tornando
ITAQUTiCE* ITASSUCÊ
J\.
ITAQUATIA'
ITAUITE*
estas felicitações ao intelligente
e digno governador do Estado.
Sahe no dia 8 de f-alle no ^m 11 de
Sahe no dia 4 de
Sahe no dia 2 de
Gratos pela remessa".
Dezembro para: dezembro para:
dezembro para:
Dezembro para:
i*y
Bahia — Maceió
Bahia — Maceió
Rio de Janeiro —
Rio de Janeiro —
% l
-|*w .«fl -pi»»»'^«sí*»*-.Esperado
ro, 1" quinzena de Janeiro
O dr. .7c.se Vieira Tatngilin,
jfiwvnitiw
— Cabedello (
Santos — Rio Grande Santos — Antonina — Recife — A Branca Recife
M. M. Juiz ile Òircitò dn cbmnr—
NEW
ORLEANS
FlorianooffeParanaguá
ncsle
Estado,
para
cn de Alegre,
— Porto Alegre.
leiou gentilmente á Bibliòtltecn do
polis — Imbituba — Fortaleza — São Luiz Pessoa).
AGENTES GERAES PARA O BRASIL:
Rio Grande — Pelotas
(Iremin um cxeniplni' de _iix_ rocem"O.s Tortura— Porto Alegro.
Belém.
publicada romance:
dos", de critica social, ¦ min muilysn scenas ila vida (|iioti'liaiin.
no doutorando Mnrio iin fiilva
N O T A — As reclamações por falta de cargas, etc, só se acceitam até 3 dks
Xunes, presidente, -Ungiu o prof.
AGENTES
EM
VICTORIA:
da
terminação
da descarga. — A Companhia não se responsabiliza por malogro no emnome
iir. Augusto Amaiante, em
dr. Gyinnnaio Municipal Carangobarque. — As passagens só serão reservadas até a véspera da chegada do vapor. — E'
lense, nttencioso cOnyito pnrn nsprohibida s entrada á bordo a pessoa que não esteja munida de ingresso.
air.tir ás festas de fqrmnturn da
PASSAGENS — Só serão ven didas mediante attestado de vaccina pela
turma ile liaeliarelaiulm de 1035,
RUA J. MONTEIRO, 26-sob.
TELEPHONE C.
Saude Publica.
daquella oouceituaila Ças,i ile Edu1180 — 1,
cacilo, a realizar in-se i.o dia .'tn
>&• OSCAR GUIMARÃES-Agente.
deste mez.
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Artísticos

Tap2çayias—Colctioaria —Carpiníaria

GOVERNO
DA CIDADE

Fabrica BUSATO

D

Facilitam -se os pagamentos

Ifi

It

GÜLF SOÜTLI IIli UNE

Serviço regular entre o Brasil e N. Orleans

PUNI SHIPPING COMPANY INC,
\sam

Companhia Nacional de Navegação Gesteira
Rua Jeronymo Monteiro, 26 (sob)

HEDRUN

COMPANHIA EXPRESSO FEDERAL

Antenor Guimarães & (ia. Ltd.
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DI^IO DA MAMHA — 6» fdrár29 de novembro de 1935
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parte ornciAL

to do Banco tio lispiritt, Santo, foi 1 nomeação na fôrma tt-a lei, isto.,
etc'
endereçada a petição do teor scguinto: — Exmo. sr. dr. Juiz do
Natureza do processo: RecurFAZ. sabor u quom interessar
Direito. O infra assignado, Proso contra o registro de João Soamotor Publico desta coniiiran, vom possa o oupeciulmento a João Peres de Azevedo, como candidato
requerer a v. oxa., do accordo com reira da Silvn, nuo ello foi denuna Prefeito Municipal de Affono urt.. 228J lotra a, da vigente Lei cindo pelo dr. Promotor Publico
so Cláudio.
de Organização Judiciaria c na desta coinaren, como incurso na
— Os candidatos & promoção fôrma do urt. 453, n. 8, do Codi- pena do artigo 303 combinado com
: victoria, 21 de novembro de
Relator — o sr. Juiz des. BarV cas exercidas pelo candidatos. 4o volutos do Estado.
realizações praticas de natu17.d —•Euelydes Amorim, ter- 1935'.' '" i- fa
estão obrigados ao
pagamento go Commercinl Brasileiro, a inti- u $ I, urt. 00, da Consolidação das
ros Wánderley.
reza technica Oú profissional, reno no logalr denominado "Afl.
¦ Dr., Christiano Fraga das taxas ds exames estadual mação pessoal do sr. Antom Bos- Leis Ponnes Brasileiras o «orno o
respectiva- sarei;, caso ainda resida neste mu- official encarregado das diligene federal, impostas
Director interino.
Eummula: O Tribunal Regio- particularmente de Interesse col- do Córrego Bolivia", com a área
:..;:•<: ?.,,:.- X- 4703"6
inente, pelo decreto n. 3.152 e nicipio o por edital publicado na cias não o pudesse citar pessoalVictoria, 26 de novembro de nal resolve converter o Julga- isutivoí O simples des-jmpenho de 30 hectares1: àpproximadamen-'
a imprensa caso so venha a ter noti- mente, por estai* cm'lugar inccfjp
Lei,n..9-A. cabendo, portanto,
1935. .
GYMNASIO DO ESPIRITO
mento em diligencia afim de sà cie funeções publicas technicas ou te, limitando-sé com!' •' tetieaòsfúe'•
!da
'., vv*.<-.-K.-«AN»0'
-'¦'. %i
volutos
cia de estar o niesmo em lognr e não subido, fica por isso-ertjJTOt,
do
Estado.
insde
momento
não
a
ap<*.?s?ntação
trabalhos
cada
série,'no
aguardar as Informações pedidas
—
ignorado ou incerto, do protesto pelo presente edital n compare*-:DeimoBarbiére,
se.-uja
do
ser
autoria
nfto
auterreno
o
cripção,
A. Botelho — Presidente.
pagamento
possa
,18.°
"logar
pelo. juiz relator, maroando-se
''piirrégo
no
idenominado
thenticada
a
exhiblçéo
at—
e
dè
para, interrupção do prazo de pres- á sala dns audiências desfe;"^»^0;
de
José' Vicente
27 de novembro
guinte:
Relator.
Vlqtoria, '¦%
'-:
para tal' diligencia, o prazo de
•cripção da Promissória junta 11. 8, na Prefeitura Municipa.1 desta »*>/'.ra-iítestados' graciosos não
consti- dr. Mcacyrr, com á á!rea,;dé' 98 1935.
umá sessfto.'
ápprpximadaihfente; IÍTaxa Taxa no valor do trezentos c oitentn o marca, 110 din 5 do Dezembro dfi
tuem documentos idôneos.. O hpetares
Fui presente: Cezar de MagaEDITAL .*' >
mitódo-ss com terrenos devoluestadual federal cinco mil réis (385S000), por ello 1935, ás 13,30 liorns, para ao vôr
IWe» — Procurador. ...„
(a) A.'. Botelho — Presidente. concurso de provas constará dé:
¦".':"
omittidn n favor do Marroclii ij* processar ató final julgnmoiito, sob
'
1° — prova escripta. 2-- — pro- tos do Estado.
Exames dc promoção
19.° — Paul Raphael do Nasci21S0OD 40$000 Companhia, com vencimento pnra pena de revelia.
Ia série,
va pratica ou experimental, 3o
E, parn que chegue ao conhe30 — 11 — 930, a qual foi trnnsprova dldactica.
terreno no -logar denomiSecretaria mento, "Córrego
2l?f,000 45$000
De ordem do sr. dr. Dire- 2" série
forida por esto ultimo no Bnnco cimento de todos e de quem inteBolívia" com a
da Escola de Pharmacia de Ouro nado
305000 65$00O do Espirito Santo, em virtude do ressar possa, mairdo passar o preáfceaYde* Í!8 hectares; approxima- ctor e; em cumprimento'ás de- 3a série
Preto, 12 de setembro de 1935
inspector 4" série
de sento edital, que vae affixado 110
33Ç0O0 70S00O endosso delio constante, afim
(a) Rosalino Ponclam Gomes. damente, limitando-se com' ter-- terminações do sr. dr.
Federal, torno publico, para co>,
lugar do costume o reproduzido
novo
a
sua
comece
para
prazo
São idênticos editai acima renes devolutosi'do Estado.'
quo
27$000 55$000
'da Estudo,
e seus 5" série
exigibilidade, nu fôrma da Lei. Re- pela imprensa official
20.° — Wilicn. Pagani,; repre- nhecimento' dos alumnos
'
tianscripto as referentes cadeina
Victoria.
responsáveis,
cm
primeira
que,-'
a
v.
exa.
cumainda
"Botânica
-porque,
sentado
aeu ,pá9?' Angela'Pa— Os dependentes pagarão quer
a
ras:
Âppllcada
Gollntinn, 22' do Novembro do
logàr quinzena de dezembro próximo, mais a importância correspon- prido o estatuído 110 art: 355 do
Pharmacia", "Zoologia e Parasi- gàM- Sobrinho--k^eaiy-no'
"Sao
a
inscripção
se
para
Código do Processo Civil e Com. 1935. — Eu, Lincoln Amaral, csprocessará
Josó"; com a
dente
a
disciplina
tologia", "Microbiologia", ' Chi- denominado
ás
provas que
as promoções dos alumnos desvigente, sejam os autos.de protes- crivão interino. — Paiíío Freitas,
mica Analytica". "Pharmacogno- área de 100 hsetares. approxima- te Estabelecimento, nos termos de que dependem comportar.
sem Juiz de Direito. — Confere, rcto entregues no requerente
"Chimica
damente,
limitando-se
com
terreIndustrial Pharsia",
Termos cm que porto o dou fé. — LinciAii Amavigor.
das
instrucções
mais
formalidade.
çm
nbs
de
Ângelo
Pagani
Sobrinho,
— Raul "deJoão
do E. Deferimento. Santa Therozn, ral, escrivão do crime.
O Desembargador CarOs requerimentos de ins- ,' Secretaria do Gymnasio
Esta Secretaria Teserva-so o di- maceutica".—Saudações
Pagani e devolutos do
los Xavier Paes Barreto, reito do annullar a concurrencia Andrade Ribeiro".
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cripção devem ser encaminhados Espirito Santo, em 27 de novem- 18 de Novembro de 1935. — (11)
Estado.
da
Directoria do Expediente
Presidente da Côrté de sem que os
• Director e firmados bro dc 1935.
EDITAL
DE
PRAÇA
Olavo
Gonçalves,
Pillar
Promolor
sr..
dr.
ao
tenham
proponentes
E, para evitar duvidas futuras,
'.'alumnos,
Pedro Coutinho
Appellação do Estado do diroito a indemuização do espécie Steretaria do Interior, 9 de noPublico. — DESPACHO: R. A.
sobre
convido ;os interessados 'para, pelos próprios
vembro de 1935.
Espirito Santo, na forma alguma, se assim'
Secretario.
Como requer. Santa Thereza, 18 O doutor Cândido Marinho tia Silréis
de
dois
mil
sellos
estadual
julgar convedentro
do
de
15
dias,
conpraso
Dario Araújo
— 11 — 1935. — (n) LortMlp Juda lei, etc:, etc.
J. M. Quadros
va, Juiz dc Direito tia conhrca
niento aos interesses do Estado.
(2JOC0) -è federal de igual valor,
tádos
da
data'
da
3."
publicação
Director do Expediente.
nior. E tendo o official ericarroDirector.
(lo Affonso Cláudio, Estado do
Directoria do Expediente da Sealém'do de Educação e Saude.
edital,
deste
apresentarem
suas
G-104-2
PAZ saber que, conforme reso- cretaria do Interior, aos 13 dias
• — Nos termos das instrucções
Espirito Sanlo, por nomeação na
VISTO:
gado dn diligencia certificado não
reclamações ao sr. Secretario da
lução n. 23, já publicada, esta do mez de Novembro de 1935.
ter encontrado o supplicado Anton
O. Sette
fôrn.c, ãa lei, etc.
Agricultura, com provas
legaes vigentes não poderão ser proBossnrek, mandei publicu' o ,preCorte resolveu, em sessão plena
em
os
alumnos'
debito
Dario Araújo
movidos
SECRETARIA
DA
AGRIde eaus direitos, se lhes prejudicar
de 16 do corrente, que as sessões
FAZ saber nos que o presente
Insp. Federal. rento edital, nelo qual fica o nllucom quaesquer taxas do EstabeDirector do Expediente.
a. pretenção acima citada'.
(lido Anton Bossarek intimado do editai de praça com o prazo cie dez
ordinárias da Câmara Civel paslecimento.
6949-2
CULTURA
VISTO:
sem a realizar-se às quintas-íelcitado protesto para o fim dc iu- dias virem ou delle noticia tive-Secção de- Terl-as, 26|11|935.
Carlos Gomes ãe Sá
terromper a prescripção dc sun di- femvquc.. no diu vinte (21!) do Deras, a partir de 1.° de- dezembro
Secretario
do Interior.
SECÇÃO DE TERRAS
vida e resalvar e conservai' o di- zembro ilo .corrente auin, ás treze
p. vindouro.
Jurema
Santos Barroso
reito do supplicante contrai o liorns, na ¦porta da casa das audiSecretaria dà: Corte dè Appel- EDBTAL de concurso
para cadeiEscripturaria
EDITAL N. 1.558
mesmo: .
eneias, nesta cidade, o porteiro dos
lação, Victoria, 23 dé-novembro ias vagas na Faculdade
'¦:-,.
de MeI
E. para qne chegue ao conheci- auditórios ou quem suas vezes fide 1935.
dicina de Porto Aleçre.
niento de todos, mandei passar o zer trará a publico pregão do venVenda de Terras
Carlos Xavier
'Luís Visto:
Mattcoli
Presidentèí
presente edital, que será affixado da e áÍTcmntação os bens seguiuDe ordem do exmo'.'-'sr'. dr. SeO valor de taes documentos será 110 legar do costume e publicado tos: —- Uma situação em terrenos
Ohefe da Secção de Terras
MINISTÉRIO DA FAZENDA
de Collatina
Districretario' do Interior faço publico Município
devidamento
c
influirá
apreciado,
—
(2037
3)
cto da Sede
pelr,' iniprensn official do Estado, pertencentes ao Estado, situada uo
José Afaria Pacheco
para: conhecimento dos interejsana classificação, quando, pelo rc- 11a fôrma da Lei. 1
districto do Brejáúba, deste muniEDITAL NUMERO 2
Secretario. ¦
cios Üò seguinte telegramma dio
exames,
sodér
caso
sultado
dos
Dado e passado nesta cidado de cipio o comarca, confrontando com
Faço publico para conhecimenr:ijido á Secretaria do exmo,. sr.
de condições, levan- Santa Tliercza, cniiiarca do mesmo Bonovciiuto Camilo Teixeira, JoaSECÇÃO DE TERRAS
to dos interessados-que, de accorConcurso para provimento tlc cm- de cgualdnde
NOTA — O presente edital re- Governador
de do com a lende terras do Estado,
pelo Ministério
do
ãe primeira entrancia das do-se, tambem, eni conta, a calli- íioiiii', aos vinto e um dias do mez quim Ferreira Martins, Irene
ctlfica o publicado no "Diário Educação e Saude
pregos
¦Repartições
Publica*
EDITAL N. 1.555
graphia revelada nas provas escri- de Novembro dn anno do mil 110- Azevedo e Joaquim Ribeira Bailaterrenos
tia Fa:cnda
em vigor, requereram
da Manhã"- de 26-11-35, no qual
Solicito a
no órgão no municipio e districto
vecciítos e trinta, c cinco. — Eu, ré, contendo os seguintes bons:
acima
Do ordem do senhor Presidente, pias.
houve equivoco na designação da cffieial desse publicação
O candidato quo fôr inhabiíita- Orlando Bomfim Sobrir-ho, escri- Uma casa 0111 construcção, de maEstado, com a pos- citados, as seguintes pessoas:
Venda de Terras
de
conhecimento
faço
para
publico,
rivel freqüência, do edito.l seou oral, vão do Civel, interino, o dnctylo- (loira, lavrada, assoalhada, coberta
1." — Zeferino Ferreira da Cosinteressar possa, nos termos do om unia prova, escripta
não será atlmittido á prova se- grapliei. e subscrevi. ¦— (a)-Lor- com taboinhns, rebocada,
guinte:
Municipio da Capital — Distri- quem
denominado
no
logar
ãmieterreno
2."
Regulamento
ta,
do
parto
art.
do
SECRETARIA DA EDUCA- Paço publico, de ordem do sr. "Córrego Bolivia e Afluente".
delin .Tuiiinr, Juiz de Direito. — caiada, com duas portas o quatro
cto da> Sede
xo ao decreto n. 8.155, dn 18 de guinte.
¦—
Do resultado relativo aos traba- Confere com o original.
Orteii;professor director, que se acha
a área de 98 heitares approAgosto de 1910, o dc accordo com
janellas, com tros commodos, meÇÃO E SAUDE PUBLICA aberta e se encerra ás 16 horas com
Faço publico pa'ra conhecimen- a ordem sob 11. 144, de 29 de Ou- lhos de inscripção e classificação, ii' Bomfim 'Sobrinho, escrivão in- dindo sete metros do fronte, por
ximadamente, limitando-se com
do dia 10 de junho de 1936, a terrenos devolutos do Estacio.
to dos interessados que, de ac:or- tubro ultimo, do sr. Dii retor do se dará conhecimento aos interes- terino.
cèisccntos mil réis (000*000). Uma
"Diário da Manhã'.', or2035 — 3
inscripção para o concurso
casa. .para colonos, coiistruida-.com
de
terreno do com a lei ds terras do Estado, Expediente e do Pessoal do The- sados pelo
Bianeardi,
2.°
Nicola
FISCALIDE
INSPECTOBIA
professores privativos das cadei- no logar denominado "Rio das tm vigor, requereram terrenos no souro Nacional, quo se polia aliei- gão official do Estado.
miidóirn ilo loi, assoalhada, coberZAÇÃO DE GÊNEROS ALIJUIZO DE CASAMENTOS
As petições c demais documentos
ras de Prothese Bucco Facial e Palmas", com a área de 73 he- municipio e districto acima ci- ta, a -partir desta data e durante
ta com taboiulias, rebocada, caiaMENTICIOS
'
deverão
ser
dentro
dn
marOrthodontia e Odontoperliatria ctares approximadamente,. limi- tados, as seguintes pessoas:
com
prazo
da, com quatro coiuinodos,
o prazo de trinta (30) dias, a insse
habiestão
Faco
saber
entregues
ao secretario do
que
, dá Escola de Odontologia annexa tando-se cbm .terrenos di reque1." — Arlindo- Oliveira, terreno cripção ao concurso dc !."• entran- çado,
porta e uma jahella do fronte, cm
EDITAL N. 5
conforme
casar
litando
concurso, na Delegacia Fiscal do
"Jucutu- cia
para
à esta Faculdade. Os candidatos rente, devolutos do Estado e ds no legar denominado
para provimento de empregos Tliesouro Nacional neste Estado, edital passado pslo Official do regular estado, por duzentos o cindeverão apresentar pára "inseri- José Fayoli e Berievente Buzzato quara", lote n. 85, com a área «.ie dc Fazenda.
. Uma
cocuta mil réis
Do ordem do exmo. sr. dr. Disr. casinha ligada á (250*000)
Registro Civil do Campos,
•; Io—: diploma
casa para colonos,
approximadamente,
13 do das 14 ás 10 horas.
Dc accordo com o art.
profissional tendo' ambos deixado de assignar 200.00 ms 2
rector do Departamento de Saude. pção:
Cada documento (pie acompanhar João Baptista Muylaert, e dona que serve de cozinha, róbocadji, coou scientifico de instituto onde
com
a Av.
Pio mencionado Decreto, o concurso
?' termos de approvação de me- limitanda-se
Publica do Estado faço saber, pelo
.". petição de inscripção áo concur- Be.nedlc.ta dá Conceição Moreira, berta com tá.bpinhas, aterrada, com
so;
—
ministre
Branco,
.
ensino
rua
Bernardo
dá
Horta
sobre
matediscípüversará
as
seguintes
dição.
accordo
presente edital, que, do
so do que se trata, deverá ser,sei- solteiros, naturaes do Estado do um unico conimoilo, por oitenta mil
terre- e lotss ns. 83 e 86.
na
rias:
Ãbralião Caliman, "Bana3.0
com o y 2." do art. 7G0 dq Decrc- — a cujo concurso se propôs. 2°
lado com l$20p eiri estampilhas fe- Rie, maiores, ello residente nes- réis
—
2.°
'"
'9LS'L
Sybrand
de
ser
Waldemar
Rcin(SOfOuÓ) . Uma pequena casa
brasilein
denominado
prova
nato
logar
no
no
°í
OP IF-TV aP 08 al*
déraes, sendo unia do 1.-J0O0 e ou- ta cidade o ella residente em 0111 minas, construída com inaileihectares
nu
100
naturalizado.
ãçrs,
tErreno
ds
no
logar
—
3o—prova
denominade sa-' nal", com'à!área
Português
1)
(Ortograplija
"Educa1920, ficam intimados os srs. proCampos.
,tra de $200 da taxa dó
ras, servindo parn rancho dc tronidadeYé de idoneidade morai.! appioximadámènte, limitando-se do "Bomba", com a área de
adoptada pelo art. .20 das
prietarios de estabelecimentosA ,do 40 _ 1 documentação
da ção", iis quaes poderão ser imitipor oitenta mil réis (SO.-JOOO).
do requerente e de- 616.0Cms2 approximadamente, lipas,
de
actlvida-1
transitórias
terrenos1
com
disposições
ainda
nãp
alimentícios,
lizadas com o carimbo da reparque
gêneros
Victoria. 22 do novembro de Uni engenho do madeira, para canmitando-sè com as ruas MarconnnnlyFederal),
Constituição
registaram os seus estabelecimen.- de profissional, ou scientiflca que volutos dò Estado:"e
.tição.
1935".
nas, poi' conto o cincoenta mil réis
d-es de- Souza - e - São ¦ Migusl' do"
rodáeçãó;
se léxica e lógica
t09 nesto Departamento, a, dentro tenha exercidp..e que .se. relacío- . 4,0' ^.pedro- Loureiro,-.-terreno,
A inscripção está sujeita á. taxa
"Afluente
—
lotes
ha
Veado
ns.
1.847
e
1.859.
(1Õ0Í000). Um rancho para trocòm
a
e
disciplina
denominado
em
logar
concurso.
2)
Aritlimetica
improrogavel
de
60
no
dins,
(especial- do 10-J200 em estampilhas federaes,
do prazo
Francisco de Oliveira Assis
área
coberto com taboinlias, por
a
__
—
Aristóteles
50
3.°
Gama,
terreBolívia'^
pas,
Ser
,çpm
docente
ás
operarelação
livre
Córrego
mento"
cm
ou ter do
contado desta data, satisfazerem
sendo uma dc 10$000 e outra
Mil
"Bóm'uso
Cffieial interino do Reg. Civil. oitenta mil réis (80*000).
110 commercio e •?200 da taxa do "Educação", do
ciii
esta exigência, sob pena de ser o eor.cluido o curso pelo menos S d 3,52- hectalres-appròximadam^n- no no:-logar denominado''
ções
"
om
2032-3
formados;
ás
café,
dedo
pés
—
de
616.00ms2
(1.000)
r.niios
com.-terrenos
ba",1coni'
a
área
antes. 6o
nns repartições dc Fazenda) ;
infractor multado, de accordo com
prova de cs- te.himltándo-íse
serão inutilizadas pelo sr.
mil
quaes
conservação,do
estado
bom
por
limitando-se
—
approximadamente,
3) Francês
o § 3." do art. acima alludido, em tai* quite com o serviço militar
velutos do Estado.
(leitura, tradu- Presidente do Concurso.
leis o pé, no total do um conto de
.Miguel do Voado
7°Y- titulo eleitoral. A Secretncção o analyse);
500$000 a 3':000$000.
5.° — Gitcino Giuberti, terreno com a rua S.
Delegacia Fiscal do Tliesouro O doutor Euripedcs Queiroz ilo róis. Um cnvallo russo por dlizentradu- Nacional no Estado
4) Inglez — (leitura,
Victoria, 16 do Novembro de ria!dr. Faculdade attenderá dia- no logar denominado "São José", e lotes ns. 1.847, 1.857 e 1.840.
Vaiic, Juiz da Vara Criminal tia tos o cincoenta mil réis (250$000).
do Espirito
Nogueira
da
4.° — Aüffiisío
riamente das 9 ás 11 horas. Se- cem a área de 100 hectares ap1935.
cção c analyse);
comarca tle Victoria, capital tio Uma ógiiii do nome Boneca,
Santo, em 24 — 11 — 1935.
por
cretaria da Faculdade de Medi- proximadamente, ' lim,itando-cb Gama, terreno no logar denomi5) Álgebra — (ató equação de
Solo n Gomes
Eslado ilo Espirilo Sanlo, por com mil réis (100*000). Um boi
"Bo7iiba", i:om a área de
2." gráo inclusive) ;
cina de Porto Alegre, 10 de ou- cem devolutos do Estado e ter- nado
Inspector Sanitário.
nomeação
ua
lei,,
etc.,
tia
Attila
Bezerra
nomo
fôrma
Xunes
de
(a)
pintado do pvetó-brniino,
924.0Cms2 approximadamente, liG) Gcpgrapliiq. — (g-ral, esperubro de 1935. O Secretario, sr. renos de João Pagani
etc.
.
qtie deixou
Jardim, pór cento o eiiicoontá mil
VISTO:
cialmente do Brasii) ;
Filisbcrto Soares. Kath. Saúda- dé assignar cs termos de appro- mitando-se com a rua S. Migual
Secretario do Concurso'
réis (100*000. Um boi pintado'"?
do Veado e lotes ns. 1.848, 1,846
— Ca-los Drum- vação de medição.
Christiano Fraga
7) Vaetiilographia —
çôes cordiaes
(prova
interessar amarello,
FAZ snber a quem
"director
Secretario da Delegacia Fiscal.
por couto o cincoenta mil
1.858.
e
Director.
mond,
.
—Eduardo
do gabinete do
pratica)
6.°
Dnãa, terreno
possa que, ae achando foragido eni réis (150*000). Somma em dois
E, paia evitar duvidas futuras,
"Afluente
O candidato á inscripção deverá
Ministério de Educação e Saude no logar denominado
lugar incerto o não sabido, confor- contos e oitocentos e noventa mil
os interessados
para. dirigir o seu requerimento (deviVISTO
Publica.
do Iriritimirim", com a área de cenvido
me certificou o official oncarrega- réis (2:890*000). Os bens acima
15
dias,
conde
do
Departamento do Ensino Pnblico
(lamente
dentro
seliado
praso
com
estampilhas
Directoria do Expediente
da 23 hectares
approximadamente,
do da diligencia, o individuo lio- doscriptos estão em podei da inClaudiano
3.a
da
tada
Cláudio
da
federaes,
publicação
Ctados
uma
2.Í0OO
Cunha
de
(a)
c nutra de
5?err-taria do Tnterior, em í> de limitando-se com terrenos devoraclo Correia, vulgo "Piau", dc- ventarianto do espolio, que é a
"Educação",
suas
apresentarem
edital,
deste
S200 da taxa de
ao
Presidente do Concurso.
Almoxarifado
ao .nbro de 1935.
lutos do Estado.
nunciado como incurso no srt. 303 sra. "Maria Severina do Jesus, o
Secretario da Presidento do Concurso, juntando
Dario Araújo
do Cod. Penal, fica pelo presente serão vendidos nn legar " lura aci7.° — Jadtuiga Duãa, terreno reclamações ao sr.
legaes
os seguintes documentos, com firEDITAL DE CONCORKENCIA
Director do Expediente. no logar denominado "Afluente Agücultuir. com provas
citado a comparecei' neste Juizo, ma designados a quem i.iais der o
OBSERVAÇÃO
.ne lhes prejudicar mas devidamente reconhecidas por
na sala. das audiências, no edificio maior lanço offerecer, paia solver
do Iriritimirim", com a área de de «eus direitos,
6805-2
citada.
a:.'iniíi
tabellião
desta
capital
a
De ordem do 6r. Director do
:
pretenção
24 hectares
O Secretario da Delegacia Fis- do Fórum, uo diu 12 de Dezembro pagamentos do dividas do mesmo
approximadamente,
Departamento do Ensino Publico EDITAL dc
cal avisa aos interessados que re- do corrente anno, ás 13 horas, afim espolio, custas o o mais quu fôr de
concurso para cadei- limitando-se cem terrenos devofaço sciente, a quem interesasr ras vagas
Secção de Terras, 25|llj935.
1) certidão de idade extrahida servou, a partir desta data, o pc- de sc ver processar até final, sob direito. E caso não npparoeam lina Escola de Pharma- lutos do Estado. .
do registro civil, e que pro- riodo de 14 ás 30 lioras, (liaria- pena de revelia.
possa, que so acha aborta, pelo
8.° — Francisco Ferreira Lima,
cia dc Ouro Preto
cilantes por preço igual ou supeJurema Santos Barroso
ve ser maior1 do 18 o menor niente, dentro no qual serão attenprazo de vinto (20) dias, a conE, para que chegue a.i conheci- rior ao da. avaliação, serão os ditos
terreno
no loga.denominado
Escripturaria
tar da data da primeira publi"Córrego ão Afluente Bananal",
dc 25 annos de idade;
didos 03 candidatos que necessita- mento do todos e de quem interes- bens imincãiátaineiite vendidos om
De ordem do exmo. sr. dr. Secação
deste
imprensa,
2) folhas corridas das Juízos rem de quaesquer esclarecimentos sar possa, inundou lavrar o pre- leilão a
pola
com a área de 95 hectares apcretario
do
Interior
faço
quem mais dór o maior
publiVisto:
correncia publica para o forneFederal e Criminal;
a respeito do concurso dc que tra- sente, quo será affixado 110 lngar lanço offerecer.
Hmltandi5-se
cimento, ao referido Departamcn- co para conhecimento dos inte- proximadamente,
Matlr.oli
3)
attestado
do
vaccina
de
não
e
Luis
dr, costume e reproduzido pcla imta o edital acima.
com devolutos do Estado.
E, parii quo chegue ao conhecito, do tres mil volumes, da car- ressados do seguinte telegramma
¦ Chefe da Secção de Terras
soffrer moléstia infceto-conFora dessa horário, só attende prensa, do conformidade com as ento ile quem interessar possa,
9." — Eduardo Ferreifa da Siltilha "Ensino -Bapido", de Maria- dirigido á Secretaria dó exnio.
tagiosa.
terreno no logar denominado
inundou passai* o presente edital,
qualquer pessoa cm assumpto at^i- disposições dc lei cm vigor.
no Oliveira, do dous míí volumes sr; Governador pelo sr. Raul va.
"Rio Bonito", com a área de 23
(2036 — 3)
limito no expediente du Delegacia
Dado e passado nesta cidade de quo será fifftxiitlo nu logav da cosda "Nova Cartilha" do Mariano Andrade Ribeiro:
Além dos documentos referidos Fiscal.
Victoria, aos vinto c oito dias do turno e publicado pcla imprensa
approximadamente, lii hectares
Oliveira, do mil >plumes de "Leiser juntos au requerimento
nu-/, de Novembro da 1.935. — iiu, official do Eslndo.
"Afim
mitando-se
com
podem
terrenos
devcluse
digne
tura do Principiante", de ProV. Exa.
Allila llczcrra ítimes
do iilsçripção, outros que provem
Edmundo Sandoval, escrivão, o suDado o .passado nesla cidade do
tos
Estado.
do
cr.ça e de duzentos resinas do pa-1 providenciar, sentido serem publihabilitações especiaes o serviços
Secretario da Delegacia Fiscal. bsexeyi. — (a) Euripedcs Quei- Affonso Cláudio, nos IS do mez de
10° — Josi Sinoroiig Filho, terpel almasso de quatro kilos, mar-1 cados órgão official publicidade reno no lognr denominado "Corrr:: tlp VaV.e. — Confere: li. Sun- Npvc 111I) 1*0 tit» mil novecentos
11
prestados á Nação.
desse Estado, tenho honra transca, "Congresso". '' •"• ?:'
dava'..
trinta, o cinco. — lin, Antônio /'.
rego Aleino", icom a área dc 89
Os srs. concorrentes
mittir
Inscripção
editaes
concurdeverão
da
Nicaaio Tiradcntcs, escrivão
2038 — 3
approximadamente, liapresentar as suas propostas, de- soprovlmento sete cadeiras vagas hectares
o fiz daetylográ-,
de
Armitando-se
com
terrenos
qrnliauòlpgicq,
vidamente' seilnWas, dentro
escola
Pharmacia Ouro Preto, asdo
(,i) Antônio
pilai* o subscrevi.
Prazo i»*3'™ cit.i.l.., expondo as sim redigidos: "Edital concurso thur Oberlander, Domingos CoII. Xii-ticiti Tlrdãcnli x. -- ¦ CandiAntônio
vre,
Antônio
Gomes,
eonarçoffS^ò véiVdrt e o prazo
FISCALIZAÇÃO
para provimento effectivo cadeira Chi- Rangel e Ernesto Santiago, ten- SERVIÇO DE
t) ilmitdi- Panlo Freilas, Juiz tle tln Marinho da Silva Juiz dc Dia eiitrcga.da mercadoria.
mica Orgânica Biológica Escola
DO EXERCÍCIO DA MEDICIDireito da comarca dr Collalina, reito.
assiultimo
deixado
de
do
esse
Almoxarifado do Departamento Pharmacia Ouro Preto. De orNA E DA PHARMACIA
Eslado tio Espirito Santo, por
21127
os termos de approvação de
do Ensino Publico, cm Victoria, dem dò sr. dr. Director desta
Santa
gnar
Tliercza,
IS
1*1
PROTESTOS
Deferimento.
D
EDITAES
es- medição.
12 de novembro do 1935."
de Novembro de 193o. — Olavo
EDITAL
Cola e de conformidade com a
11.° — João Beneãitto, terreno
Ootacilio S. Lomba, Aimoxarifo. lei
O doulor Joan Lortlclo aos Soutos 1'iiiar Gonçalves, Promotor Publifederal do'ensino, em vigor, no logar denominado "C. BoltVLSTO: — João Bastos — DiSouza Junior, Juie tle Direito ila co. — DESPACHO: R. A. Como
do Departamento
Director
O
faço publico, para conhecimento
via", com a área de 55 hectares
rector, interino.
comarca ãe Santa Therçia, Es- requer. Santa Tliercza, 18(11)1935.
Publica do Estado do
Saude
de
dos interessados, que, nesta Se- approximadamente
limitando-se
Itulo ão Espirito Sanla, na fôr- — (a) Lorãoltò Junior. V. tendo
6780-2
presente
pelo
cretaria sé acha aberta pelo pra- com teitenos devolutos do Estado Espirito Santo,
11 official da diligencia, certificado
ma ãa lei, cie.
sabsr a quem interesfaz
edital,
zo de 120 (cento e vinte dias), a
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO choeiro de Itapemirim, municipio
e de Egydio Vivacque que deixou
não ter encontrado o supplicado
fins
os
previstqs
sar
DE ITAPEMIRIM
possa, para
cio niesmo nome.
partir desta data (12 de setem- de assignar os termos de approFAZ saber 11 todos quantos este Odil Mathias da Rocha, mandei
no art. 11 e seus paragraphos
bro) a inscripção em concurso vação de medição.
Angelinc Scarpl — filho de
SEORETARIA DO IN.
ou
delle
edital,
o
virem
dc
pelo
edital
dc
presente
publicar
30
de
protesto
20.877,
Fed.
Dcc.
do
ZONA
ELEITORAL
2«
do cargo de
Pio e Delatilera Angela,
Scarpi
para provimento
—
Catharina Giuberti Pa12.°
conhecimento tiverem que, por par- qual fica o alludido -sr. Odil Jlnnasoido cm 1398, em Alfrsdo Chalação).
professor cathedratico de Chimi- gani, terreno no logar denomina- dezembro de 1931, que pelo cida- .te
me
(Contin
TERIOR
Santo,
intimado
do
citado
Espirito
da.Roéhn
do
Ihias
llttncn
do
ca Orgânica e Biológica. Os can- do "São José", com a área de 99 dão ERNANI ESTEVES CORves, neste Estado, casado, como re- foi endereçada n petição do teor protesto para o fim dc interromper
didatos requererão sua inscripção hectares approximadamente,
merciante, com domicilio eleitodo
de
Itapemirim,
li- DEIRO, lhe foi apresentado
municipio
—•
Juiz
e
redr,
do
sua
divida
a
sr.
Exnio.
— seguinte:
prescripção
Imprensa Official do Estado
rar em Cachoeiro tle Itapemirim,
ao Director da Escola juntando mitando-se' com terrenos dc Luiz querimento do seguinte teor:
mesmo
nome.
o
assignado,
direito
do
salvar
e
conservar
infra
O
"Exmo. sr. Director do Depar- de Direito.
ao requerimento os seguintes do- Pagani, de Ângelo Pagani SobriAdriana Gimencs — filha • do municipio do mesmo nome.
Publico desta comarca, su.pplicarite contra o mesmo.
Promotor
do
Publica
de
Saude
tamento
COMPRA DE PAPEL PARA O cumentos: 1) diploma profisslo- nho e devolutos do Estado.
Alfredo Silva — filho de José
E, pnra quo chegue ao conheci- Jcsé Gimenes Cardi e Assumpção
O vem requerer a v. oxa., de accorSanto.
"DIÁRIO DA
da
nal oü scientifico de instituto onPenhaves Micas, nascida a 2 de Honorio Marciano e Maria
via,
o
mento
da
13.° — Pedro Dondodni, tsrre- Estado do Espirito
MANHA
todos,
mandei
do
228,
letra
o
urt.
«om
do
passar
dc se" ministre o ehsino da dis- no no logar denominado "Corre- abaixo assignado, procurador de
Judicia- presento edilal, que será affixado agesto de Í917, era Cachoeiro de Fenha, nascido a 13 ds setembro
Organização
dc
Lei
gento
Do ordem do exmo. sr. Secre- ciplina a cujo concurso sc pro- go Taquara", com a área de 30 ERNANI ESTEVES CORDEIRO ria c nn fôrma do art. 453 do Co- no logar do costume e publicado Itapemirim, 'solteira, domestica, de 1912, cm Cachoeiro de Itapo— Pratico de Pharmacia licentarió do" Interior e Justiça, faço pfieY2) prova de ser brasileiro hectares
com
n in- pela imprensa official lo Estado, com domicilio eleitoral em Ca- mirim, solteiro, lavrador,
approximadamente, liem digo Commerciiil Brnsileiro,
publico, para conhecimento dos in- nato ou naturallsado. 3i provas mitando-se com terrenos de Adal- ciado por esse Departamento, 14 timação pessoal do sr. Oilil Ma- na fôrma da lei.
cheeiro de Itapemirim, município domicilio eleitoral em Cachoeiro
o
art.
faculta
teressados, qúe, por esta Secretn- de sanidade e de idoneidade mo- berto Trabah, de Leo Simon e vista do que
de Itapemirim, município
Dado e passado nesta cidado dc do mesmo nome.
ao.
Ihias da llochn, caso ainda resida
do Decreto n. 20.877, de 30-12- neste municipio o
ria, foi prorogado por vinto dias ial. 4) carteira de eleitor. 5) devolutos do Estado.
j
edital publi- Santa Thorrzn, comarca do mesmo
Aristomenes Monteiro — filho mesmo nome.
por
o prazo para apresentação de
Gumercindo Rçdriguss de Aqui14.° — Jcsé Rodrigues, terreno 31. vem com os documentos jun- cado na imprensa caso se venha a nome, aos vinte e uni dias do mez de Alexandre Monteiro e Bernarpro- caderneta de' reservista ou certi"C. da tos requerer a v. exa. que se
denominado
postas para o fornecimento á Im- dão'de alistamento mlütar. 6' no logar
tor noticia dc estnr o mesmo cm dc Novembro do nnno da mil nove- dina Monteiro, nas?ido a 8 de 110 — filho d 2 Lindolpho Rodriprensa Official (Dinrio da Ma- documentação a actividade pro- Duvida", cem a área de 42 he- digne mandar publicar o Edital lognr ignorado ou incerto, do pro- centos e trinta e cinco. — Eu, Or- abril de 1904, om Cachoeiro de gues de Aquino e Clarinda Rono artigo n. 11 e seus testo
Jilm) de 46 toneladas do
pnrn interrupção do prazo de lendo ISfinfim Sobrinho, escrivão Itapemirim, solteiro, marcenei- drigues dc Aquino, nascido a 6
papel' fisslonal ou scientiflca qúe tenha ctates approximadamente, limi- previsto
para impressão do jornal com li- exercício e se relacione com a tando-se com terrenos do reque- paragraphos do referido Decreto, prescripção da duplicata junta 11. do, Civel, interino, o dactylograpliei ro, cbm domicilio eleitoral em dc setembro de 1912, em Cachoo
seu
consde
poder
nha d'água, do seguirito formato: respectiva cadeira em concurso. rehte, de. Luiz Sylvestre,
José para o fim
365 - I. 110 valor do duzentos c e subscrevi. — (a) Lnrtlcllo Ju- Cachoeiro de Itapemirim, muni- eiro de Itapemirim, casado, lavra20 toneladas do 1,80 cms., de 7) trova de ser docente iivre ou Paes de Araújo, Bernardo Manar- tituinte, na falta de impedimen- trinta mil réis (230*000), por clle nior, Juiz de Direito. — Confere cipio do mesmo nome..
dor, com domicilio eleit^-ál rn
no logar omittidn n favor do Mr.rrochi 4' com o original. — Orlando Bomlargura para 8 paginas.
de haver terminadi* o curso me- te e Ricardo Hoffmann e Irmãos tos abrir Pharmacia,
Britto — Pacotuba, municipio de Cr' lis.
Innocencio
de
Alipio
"Pouso
Alto"
ou
15 toneladas do 1,35 cms., do dico ou pharmaceutico pelo me- qus deixaram de assignar os ter- denominado
com vencimento para fim Sobrinho, escrivão interino.
Anna Alves Balthazar — filha
filho de Antônio d^; Britto e Bar"Barra do Calçado", município Companhia,
2034 — 3
6 paginas.
18 — 11 — 930, a qual foi transnos, seis annos antes. O concur- mos de approvação de medição.
1906, de Ângelo Moreira de Sou?a e
em
na.icido
bara
Ricardina,
5 toneladas do 90 cms., de 4 $0 será de títulos e de provas. O
15.° — Deocleciano da Cesta, de Calçado neste Estado, depois ferida por esto ultimo no Banco
em São Paulo de Mvrriahé, casa- Maria Alves de Souza, nascida a
denominado de decorrido o prazo da Lei". do Espirito Santo, cm virtude do
no logar
concurso d5 titulos ver.**rá sobre • ierreno
paginas.
do, operário, com tioraicilio elei- tica, cem domicilio eleitoral ein
Santos
dos
Lorâi-llo
"Córrego
João
se
saber,
O
doulor
As propostas deverão ser enca- Io — diplomas e quaesquer ouque
endosso delia constante, afim de
Queixadas", com a área Outrosim, faz
toral em Cachoeiro de Itapemi- Cachoeiro de Itapemirim, muniDireito
ãe
Juiz
Junior,
Souza
minhadaaaté Aa 15 horas do dia trás dignidádes universitárias c de 38 hectares àpproximadamen- quinze dias depois da ultima que comece novo prazo pura a sun
municipio do nesmo nomo. 30 de julho de 1916, cm Cachoeirim,
Thereza,
Santa
edital, exigibilidade, na fôrma õa lei. Reda comarca tlc
6 do Dezembro do corrente anno, acadêmicas
apresentadas
pelo te, limitando-se com terrenos de- publicação do presente
Alzira
Silva — filha de Fran- rc de Itapemirim, casada, domesna
Estado do Espirito Santo,
a Directoria do Expediente desta candidato. 2° •• estudos e tra- volutos do Estado.
não se apresentar
profissional quer ainda a v. exn. que, cumpriJcsé
da Silva <• Maria Lui- cipio do mosmo neme.
cisco
Secretaria, em cartas fechadas, btiihds. scientiflcos especialmente
fôrma tia lei, etc.
16.»— oswaldo Florindo Con- que queira abrir pharmacia na do o estatuído 110 art. 355 do CoAlini Salles Leocadla — filha
za de Freitas, nascida a 5 de dcvicitada,
será
acompanhadas
Civil
o
Com.
supra
localidade
Commercial
digo
logar
denominadas
respectivas daquelles quo assignalcm pesi,ul- ias, terreno no
Antcnio Salime e Clarice Rayde
nesem
Virgínia,
de
1914,
FAZ snber n todos qunntos este zembro
amostras do papel n ser fornocido, sas originaes ou revelem concei- do "Carrego Bclivia", com a área concídida autorização ao phar
gente, sejam os autos de protesto
solteira, domestica, munda dn Silvn, nascida a 3 dc
te
Estado,
ou
delle
virem
do
eilitak
mais
condições de pagamento,
sciii
requerente,
menprotesto
entregues no
maoeutlco pratico acima
preços o tos doutrinários pessoaes de real de 89 hectares àpproximadamen
com domicilio eleitoral em Ca- maio de 1914. çm Cachoeiro de
formalidades. .Termos em que E. conhecimento tiverem que, por par£fazo,
v
3o —
didacti- te, limitando-se com terrenos de-.. cionado.

tico provisório sob a denomina"Purtidò* Municipal dè
çio *8
" "**."',.'Y.
'
'"
Iconhà":
Accordam os Juizes do Tribunal
Regional eni converter o julgamento em diligencia para que
sejam preenchidas as formalldádes do art. 187 I Io do Cod. Eleitoral vigente indicando-se quaes
os nomes dos representantes per
rante' este Tribunal.
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PARTE OFFiaÀL

Itapemirim, -dosada, domestica, eleitoral em Cachoeiro
.—~~m.*.*-.:,' .'V-áf
de Itapecom domicilio eleitoral em Ca- mirim, município
iMatheus.
Ccsalle,
e Raymunda de Carvalho, nascido a 27 de scdo mesmo no'Mariana,:nascida
choeiro de Itapemirim, munici- me
ha Itália, a 25 tembro dè 1917; em Faria Lemos, .
pio dó mesmo nome.
de abril de 1870, viuva.domesticai 'Estado de Mliias.Óei-aes, solteiro,1',
lida Jacintha Moreira — íi
Anadéa Leite Amaral — filha lha de Manoel
¦com domicilio eleitoral em Ca- operário, com, domicilio eleitoral Macedo Freire e
de Antônio Martins do Amaral Carlota Jacintha
choeiro dé Itapemirim, múhlcipíó em Cachoeiro de itapemirim, mude Macedo,
e Rcsa Tosta do Amaral, nasci- nascida a
do mesmo nome.
de maio de, 1913, em
," nicipio do mesmo noriie.
?8
'
da a 13 de junho de 1914, em Ca- Catnguazes, Estado
Antônio Soares, de.Almeida. $_• '
Alanyr de Carvalho Campos *—
de Minas; ca- ferroviário, cem domicilio eleito- cilio eleitoral em Cachosiro de Ciympió Pereira'• e Almerinda
T?35, em Santa Rita do'Rio Ne- filha de Bernardo S. Campes
choeiro de Itapemirim, casada, soda, domestica,
filho de Antárilb Moreira de Álcom domicilio ral em Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, municipio do mesmo Calado Pereira, nascido a 16
e
de gro,. Estado do Rio/casada, dodomestica, com domicilio eleito- eleitoral em S. Felippe,
de C. Campos, nascida meida, e: Antonia Soares dé Aldlstrí- municipio do mesmo nome.
neme.
agesto de 1916, em Cachoeiro de •mestiça., com, domicilio eletoral Marietta
ral em Cachoeiro de Itapemirim, eto do município
em '.£>. Jcsé do Calçado, neste meida, nascido a 6 de novembro
—
João Jeronymo de lifehdonça
—
de Cachoeiro de
Rosalindà
Fim
filha
Itapemirim,
de
Tisolteiro,
estudante,
'
tm
Cachoeiro
de Itapemirim, mu- .Estado, a, 20 de março de 1914j de 1916, em Virginia, neste Esta-,
municipip'. do mesmo nome.'
Itapemirim, municipio do mesmo filho de Raymundo Ferreira de ciano Pim e Joanna
Padovan, com domicilio'eleitoral em Ca- nicipio domesmo nome.
'Solteira,
, Âiniíica José Givigí — filha nome.
Mendonça o Anna Marláda CÒn- nascida a i4, de novembro de 1918, choeiro de Itapemirim, município
professora, .com. domi- do, solteiro, còmmerciante, com
Izaura Tiribep. dé Rezende — cilio eleitoral
de Ch%tancio José Givigl e EmiIrene de Carvalho — íilha de cciçãc, casado, lavrador com do- em Mathilde, neste, Estado, sol- do mesmo nome.
em Cachoeiro de ' dcmicillo eleitoral r;çm Çaqhqeiro .
;
"Itapemirim,
¦iiá^Djpfi Givigi, nascida a 13 de
filha de Aristides Vieira de Re:
¦'.'
Sebastião Carvallio e Maria da micilio eleitoral em Cachoeiro de teira, domestica,
m-unicipio,
do mes- dè Itapemirim,' riiuhicipit^do' mcp-'
com
domicilio
Maneei
—
Luiz Teixeira
filho zende e Georgeta Tinoco de Re- imo nome.
outubro de 1900, em Aparibe, Es- Penha Carvalho, nt-Sbida
mo nome.
a 20 Ilapemirün, municipio do mos- eleitoral em Vargem Alta, muni- dc Galdino Luiz Teixeira e Fran- zende, nascida,
' '.
a 19 de fevereiro
tado do Rio, casada, domestica, de agostos de 1914, em
Almerinda -, Fen-çyira, $3;, ^dmei-*.,-,
Himirena Ribeiro — filha de
mo nome.
cipfo de Cachoeiro de Itapemirim. cisca Teixeira, nascido a 13 de de 1915, em
com dcmicillo eleitoral em Ca- de Itapemirim, solteira, pachoelro
S. Pedro,do.Itaba- Jcsé da Silva Ribeiro:..e„>Oreina da — ífllia de Ágpstiphp..Féfrei'*..Jcâo Ferreira dà Silva — filho
domestiLuiz Manoel Braz — filho de junho da 1802, em Nictheroy, Éspoana ..neste Estado, solteira, do- .Maria Ribeiro, nascida
choeiro de Itapemirim,, munici- ca, com domicilio eleitoral em de Sebastião Ferreira
a 19 de rà de Almeida e Vioíarite Alves"
da Silva e Manoel Braz e Felicia Sebastia- tado do Rio de Janeiro, casado, mestiça, com
domicilio eleitoral abril de 1915, em Virginia,
pio do mesmo nome.
Cachceiro de Itapemirim, muni- Germana -Ferreira Cçplho, nasci- na, nascido a 3 de agosto de 1902. pedreiro, cem domicilio
neste Ferreira, nascida a 1 de janeiro
eleitoral
em Cachceiro
Beneí2cto Ramos de AzéVedo cipio do mesmo neme.
dc
Itapemirim," Estado, solteira, domestica,
do a 23 de junho de 4896, em Ca- em Itaperuna, Estado do Rio. em
com de 1839, em Castello, viuva, dode
Itapemirim, mu- municipio do mesmo nome.
qáchoeiro
filho de Ramiro Kann de Azevedo
,, domicilio* eleitoral -êtir Cachoeiro mestiça,-«com v doni^íllhíí eleite)T!^i'
Jcsé Pinto — filho de Antônio cheeiro i de Itapemirim, casado, viuvo, lavrador,
nicipio
cem
domicilio
do
mesmo nome.
Josias Soares de Lima — filho ide Itap-smirim, '
e Bsolinda Benta de Jesus, nas- Pinto e Albertina Lopes Pinto, selleiro, com domicilio
municipio ..:dp èm CachosiDÓ dài; l||pe-n,irim|,
eleitora! eleitcral em Vargem Alta, muni- • Maria Freire de Jesus — filha de Manoel Jcsé
'§£
eido a 10 de junho de 1912, em nascido a 25
de Lima b Cas-, mesmo liòniè..
município do]*mesm|) i$|ne'.,_
!.
de setembro de 1917, ,em iCtei.osiro : de . Itapemirim, cipio de Cachoeiro de Itapemirim. •de José Freire, da Silva e Philo- terina
M1
,
Soares, de Lima, .nascido
S. Felippe, neste Estado, soltei- em Cachoeiro de Itapemirim, sol- , municipio'db mesmo"
Alda da Silva Cândido —"iiíKa'*'
Agostinho'"Asgrizzi — filho de
nome;
Jeremias Gomes Barbosa — fi- mena Maria da Silva, nascido a a 8 de outubro
de 1909, em Laran- José Agrizzi
io, lavrador, cem domicilio elei- teiro, còmmerciante,
>"" \
João Pedro Moreira — filho de lho de Scverino Gomes Barbosa 25 de
com domie Thereza Altoé, de Mariano Francisco Pereira e
de
1916,>em
junho,
Rio
NoEstado
jeira,
do Rio, solteiro, la- (nascido áy7
toral em S. Felippe, dstricto*do cilio eleitoral' em Cachceiro de Pedro Moreira des
de janeiro de 1917, Emilia Barroca Pereira, nascida
Santos Ve Ida- e Maria Venancia Barbosa, nasci- vo, ner,te Estado, solteira, domes- vrader, corii domicilio'""
município da Cachoeiro de Itape- Itapemirim,' niunicipio de Ca- liha
eleitoral, irnv Virginia, neste Estado,;
Maria da Conceição, nascido do a 2 de novembro de 1912, em tica,.cpm dcmicilio eleitoral em cm •£*. Filippe,
sol- a 22, de setembro de 1891, em Midistricto do mu.- teiro, lavrador,
mirim;
¦em! 19C3, em S. Felippe,' neste Mente Alegre, Estado do
choeiro de Itapemirim.
coih •'domicilio lias,*' casada-; domestica, com doS.
Felippe,
Rio, caneste Estado.
nicipio
de
Cachceiro
'
de
ItapemiAlbertino Guimarães — filho
eleitoral em Virginia, municipio micilio eleitoral em S. Felippe,
José Coelho do Souza — filho Estado, casado, lavrador, com sado, lavrador, com domicilio
Flortntina Altcá — filha
de rim.
de Francisco Guimarães e H. Mn- de Jcão Coelho de Mello e Dor- domicilio eleitoral em
districto do municipio de Cachode Cachceiro de Itapemirim.
S. Felippe, eleitcral em Cachoeiro de Itape- Joio José Altoé o CeCiiia Aguizzi,
Janair
Vianna
—
Moreira
ria do Rosário, nascido a 25 de cellina Souza des Santos, nasci- districto do município
filho
Arminda Reis do Souza — filha eiro de Itapemirim.
de Cacho- mirim, municipio do mesmo no- nascida a 20 de junho de 1917, de. Francisco Vianna
Moreira e
fevereiro de 1911, em S. Fran- rio a 19 de maio de 1913, em Vil- eirc de Itapemirim.
Anesio Fereira da Silva — fimo.
cm Virgínia, neste Estado, soltei- Maria da Penha Vianna Moreira, de José Reis e Maria da Conceicisco de Paula, Estado do Rio, la do Itapemirim. casado, laEddy Sardemberg Mendes —
João Dcmingcs — filho de An- ra, domestica, cem domicilio elei- nascido-a 13 de
ção, nascida, a 5 de fevereiro de lho de Antônio Pereira da Silva
casado, lavrador, com domicilio vradpr, com domicilio eleitoral filha de Philadelpho Sardemberg tenio
junho de 1915, 1S16, era Virginia,
Jcsé- Doiningos c Augusta tcral em Virgínia, municipio de cm Rio Novo, neste
Estado, e Laudelina Maria da Silva, nasEstado, sol- casada, domestica, neste
eleitoral em Cachoeiro de Itape- cm Cichoeiro de Itapemirim, mu- e Enediria Jacccnde Sardemberg, Eraido,
com domicilio, eido a ÍO de novembro dé 1913,
nascido a 19 de feverei- Cachoeiro de Itapemirim.
teiro,
lavrador,
com
domicilio
mirim.
nascida a 19 de agosto do 1905, ro de 1911, em Alfredo Chaves,
nicipio do mesmo noiiie.
Felisbina dc SanfAnna — fi- eleitoral em Virgínia, municipio eleitoral em Virginia, diatricto em Marangatu', Estado do Rio,
Benedicto Pedra da Silva —
Jcsé Firmino da. Silva — fi- •:*.ii Santa Angélica, neste Esta- neste Estado, solteiro, lavrador, lba de Herculano
do municipio de -Cachoeiro de solteiro, lavrador, coin domicilio
SanfAnna
e de Cachoeiro do Itapemirim.
filho ds Antônio Pedro da Silva lho de Custodio Firmino da Silva de, casada, domestica,
eleitcral em S. Felippe, districto
Itapemirim.
cem do- com domicilio eleitoral em São Francisca SanfAnna, nascida a
José
Ferreira
de Athayde — fle Maria jesó do Nascimento,' c Maria Firmina da Silva, nas- micilio eleitoral era Cachoeiro de Felippe, districto
Carmelita Rocha Marlanna — do municipio de Cachoeiro de
do municipio de 8 dé setembro de 19C9, em Cacho- lho de Euclydes Ferreira de
nascido a 14 de novembro de eido a 18 de novembro de 19C, Itapemirim, municipio do mesmo Cachceiro
filha ds Alicio Rocha e Dorceli- Itapemirim.
de Itapemirim. '
eiro de Itapemirim, casada, do- Athayde e Joanna Ferreira
No- na Rocha, nascida a 4 de
1395, em Batatal, Estndo do Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, ca- neme.
Albino MartinSf dp -Lima •..—¦! rir,'.
Joaquim Paulino Damascenc mestiça, com dcmicilio eleitoral gueira, nascido a 24
abril
de
abril
de
casado, lavrador, com domicilio sado, carroceiro, cem domicilio
lho
de Jcsé Amoncip c AnnajíAlr ..
Nadyr -Ramcs Machado — fi- — filho de Josué Paulino Da- cm Cachceiro
de
1903,
eni
E.
Feíippe,
casada,
ISCO, em Benevente,'-casado, lade Itapemirim.
eleitcral eni Cachoeiro de Itàpe- . eleitoral cm Cachoeiro de Ita- lha de Pie Ramos e Jovita Vieira maisèrio
ves, nascido .a- 13 de íeyerciro. do ;
demestica, cohi domicilio eleito
e
Lúcia
Flerdelina
Felisberta
Davrador,
Gomes
—
das
Neves
com
dcmicilio
èíeitoral
mirim, -municipio do mesmo no- pemirim, munieipio do' mesmo Ramcs, nascida a 30 de
janeirc iriaseeno," nascido a 23 de setem- filha de Thectcnio Gemes Barbo- em Cachoeiro de Itapemirim, íal em S. Felippe, niunicipio d 1916,.,ein Faria Lemos, solteiro,
me.
lavrador, com domicilio eleitoral
de 1S12, em Victoria, neste Esta^ .bre dc 1887, cm S. JoséVde Além sa e
nome.
Cachoeiro de Itapemirim.'
municipio
'cóm
do mesmo nome.
qiaudemlra Christina
do
'Estado
Carly SanfAnna Costa—filha
em S.. Felippe, districto do.mur.,.
Jcsé Claudino da Silva — fi- dc, casado, dcmcstíèa,
Jcsé Quirino.de,Cliveira,"MiUr.
Araújo,
.dôí*. Farahyba;
do
Rió
nasclda:a*21
de
JaJcão
*Olivejrá,
de: março de
Rodrigues de Cliveira — ¦ho*
*'com
de Pc-rciries SanfAnna e Eduvir- lho de Avelino Romão da Silvo micilic eleitoral eiri Cachoeiro' dc lieirò, casado,
,c|g, Cachceiro de Itape-•;;.
dp
.nicipio
.'Jovindijli^ç-.'jIe
e
lavrador,
ini,.em
doBem Destino, Estado de filho de Pedro Rodrigues de oü'Quirinp.
"Gbveira,
mirim.
ges Leal Sanfnna, nascido a 4 e Maria Claudma da Silva, nas--! Itapemirim, municipio do" "mes- micilic eleitcral em Cachoeiro
de
.nns
Mi-ias Geraes, casada, domestica, veira e Paulina Maria da Con-- Maria
de
j
'l916,
de julho dc 1914, em São Felippe. cidò a 20 de agesto; daV 19,13, em, mo nome. Arquiminia.Fereira — filha de
cidç a 19 dè março de
Itapemirim, municipio do mes- com dcmicilio eleitoral em Ca- ceição, nascido a 20
em
'.Paulino
de janeiro
casada, domestica, com domicilio Caèhce-iro de Itapemirim, solteiro,
Calegario .-- filho de •mo nome..
•", ¦ .
cheeiro de Itapemirim, municinio do 1892, em Bicudo Grande, Es- C. José, das Torres,,.solteiro, cpm- ..Cjmillo Mariano,Pereira e Heleeleitoral pm é. Felippe,, districto err^rarie, cem dcmicilio eleitoral Peclro. Galegario c Cisira de Agos- • Lucinda Bueno
«Pereira; nascido a 27 de ouVelozo — filha do mesmo nome.
tado de Eão Paulo, casado, lavra- riierciáíite,f ,cprji,, dcmicilio .eleito* ^na
-;ein"cWchòèíro dè Itapemirim J^ibro de-, 19161 em Parahyba do
dc município de Cachoeiro do em Cachceiro.dc Itapemirim, mu- Unho., nascido a- 14 cie março, de de Carlos Ribeiro
Gelindo Agi! Darós — filho de- der, cem domicilio eleitoral em ral
da Fonseca e
'^ül,
Itapemirim.
cosadauidpmestica, com do1C16. cm Virgínia, neste Esiadó, Emerc-nciana Ribeiro da
nicipio do mesmo nome.
,.
Fonse- Jcão Darós e Mario Zocolloto, S. Felippe,, districto , do munici. município db mesmo nome, ¦'..'
"imeilio
Cândida Gomes de Souza — fi- , Jcsé Marques de Abneida. — fi-* , .solteiro, lavrador',* eom domicilio ca, nascida a 6 do
eleitcral em (3. Felippe,.Agostinhp^JR.i^íh-o,.,-..'
íilh.oide
outubro de nascido a,4 do setembro dc'1917, pio dc Cachceiro de Itapemirim. '
lha de Alipio Gomes e Euphenia ll;c de Francisco Marques de Al- eleitoral cm Cachoeirc- de Itape- 18E1, cm Bcmsuccesso,
Caclio-:-v
Estado de em Vargem Alta, nesto Estado,
Priores Maria , Martins, filha Antcnio José Ribeiro ,e| Sebastia- jdi^triotoidobmunicipiojdo
cli-o .de .Itapemirim. - *•¦ , -¦
Gemes, nascida a 18 de janeiro meida o Maria dos Anjos Mar- mirim, municipio do mesmo no- Minas Geraes, casada,
domestica, solteiro, lavrador, cem domicilio dc Quintino Jcsé Martins e Maria na Barbosa Ribeiro,' nascido a
cb 1895, em S. Felippe, neste Es- qurs. nascido a 1899. em Fadua. me.
15 de junho de 1899, em Mimoso, j Delphina Pessoli Altoé, íilha
cem domicilio eleitoral em Ca- eleitcral cm Vargem Alta, distri- da Penha, nascido a 15
de jutado, casada, doméstica, com do- Estado do Rio, casado, lavrador,
CUacilic Machado — filho de choeiro de Itapemirim,
lavrador, de Cezar Pessoli e Maria Costa,
municipio eto dc municipio de Cachoeiro da nho de 19C7, cm S. João do Mu- neste Estado, casado,
micilio eleitoral em São Felippe, çe-irí domicilio eleitoral em Ca- Theifcaldú Machado e Maria Jo- do mesmo nome.
cem
domicilie
eleitoral
em
S. Fe- nascida a 22 de janeiro de 1912,
Itapemirim.
quy, casada, domestica, cem dodistricto do municipio de Ca- cheeiro de Itapemirim. munici- sé da Conceição, nascido a 19
neste Estado,
Leccadia Almeida de Oliveira,
Germano Alves Ferreiro — íi- micilio eleitoral em S. Felippe. lippe, districto do municipio de cm Guarapary,
casada domestica, com domici-..'.
de janeirc do 1905, em Caran- filha dc Jcsé Abel
cheeiro de Itapemirim.
p:o dc mesmo nome.
lho de Zeferinc Alves Cabral e dislrieto do municipio de Ca- Cachceiro de Itapemirim.
de
Almeida
e
Caíharina V. andilli — filho de
Assumpto Maria Petre Vozzoler lio eleitoral em Virginio, municiJe-é Vicente Pereira — filho gela, Estado de Minas Geraes, Deolinda Francisco Medeiros.
Maria Alves Ferreira, nascido a choeiro de Itapemirim.
— filho dc Remigio Petre e Moria pib de Cachoeiro de Itapemirim.
Franoisco Wanderly e Luiza Wàii- rte Maneei Vicente Pereira e Iza- casado, operário, com domicilio
Leccadia Gemes de Moraes — 10 de maio de 1897, em Santo
Bênjamin de Ângelo — filho de
turvelina Magnago — filha de
tíer.V.y, nascida em 1896, em Vi- hei Mathias da Silva, nascido o eleitoral em Cachoeiro de Itape- filha de Francisco
Moreira Go- C-tiz, neste Estado, casado, lavra- Valentim De Ângelo e Therezza Famaguam, nascida a 17 de marJoaquim Magnago c Joanna Magc teria, neste Estacio, casada, do- 27 de julho dc 1900, em Guanhães, mirim, municipio do mesmo no- mes e Ido Mello
dc
1916,
ço
em
Mathilde,
neste
der,
Gomes, nascido
cem domicilio eleitoral cm Zampriolli. nascido a 6 de setemmestiça, com domicilio eleitoral Estado do Minas, solteiro, opera- ms.
Estado, casada, domestica, com nago, nascido o 24 de outubro'
a 4 dc julho de 1912, om Cacho- Ção Felippe, districto do munici- bro de 1916, em Virgínia,
neste
cm Cachoeiro
do 1916, em Alfredo Chaves, nesRitta Altcé — filha de Antônio eiro rte Itapemirim.
de Itapemirim. rie. com domicilio eleitoral em
casado, do- pio de Cachoeiro de Itapemirim. Estado, solteiro, lavrador, com domicilio eleiloral em Vargem
*
municipio do mesmo nome.
Cachceiro de Itapemirim, muni- Jcsé Altcé c Angela Aguzzi, nas- mestiça com domicilio eleitoral
Helena Danese — filha cie Pe- dcmicilio* eleitoral cm' Virginia, Alta, municipip çje ', Cachoeiro de te jEstado, solteira, domestica,
c-do-.a 23 de março de 1915, em cm Cachoeiro
Antônio Gemes omellas — fi- ripio do mesmo nome.
..' ;
,- , , ,,.,. cçni domicilio eleitoral em Cado • Itapemirim, droJDanjBsip e Elisa Scorpi, nas- districto do munieipio de Cacho- Itapemirim.
'
'
lho de Estevão Gomes Ornellas
—V.filho de choeiro de Itapemirim.'
Lcjrençc Froncisco Dias — fi- Virgínia; neste Estado, solteira, município ,do mesmo nome,
.Anfb.oio|,'vezzone
cidq a 24 de setembro de 1916, eiro de Itapemirim'.
'/Vjézzòne,
c Augusta de Jesus, nascido a 6 lho do Paulino Francisco Dias a domestica-; cem * domicílio' eleito'— filho
dc
Almeida
;jif.Carcli.ia
Vicente.
e
—
'Angelina
Luiza.
'—
Leovegildo
cm
Oetto,
Alves
Vargem Alfa, neste Estado,
filho de
dé Manoel Diu;,-de> Almeida ie'Al-"> '
de janeiro de 1893, em -Canlagal- Margarida dá Silva Dias, nasci-. ra! em Virgínia, nesta Estado.
fillm de háséida;.ij^Miqueliiia
Cloricio Alves e* Maria ¦ Laura, solteira*)-domestica, *còm demiei- Antônio-Miquelim
,30.j_jè outubro de.1905, '
'Ruth Fernandes
lo. Estndo do Rio, casado, iaVra- ao a 5 dc maio de, 1902, cm Came Mario Dé- cm Anchieta,,.neste Estado;i-oa-a minda' 'Giiiniarões ¦ 'de* 'Almeida, '
Borges'— fi- nascido a 22 de dezembro de 1903, lio eleitcral em Vargem Alta.
mu- zam, nascida o''25 desetémbio sario,
der, com domicilio' eleitoral ern p:s, Estado cio Rio, solteiro, lo- lha dc- Carlos Fernandes de Al- ein Mimoso,
demastíco,
com domicilio nascida a 23 de jlílho'de 1Ô16, emneste Estado, casado.* nicipio de Cachoeirc dc Itape- dc 1BC3 cm
meida
Vargem Alto. .casado, .eleitoral cm, S.' Feljppe, districto Duas fearrns, néste.Estadb, sóltei--:':
S. Felippe, districto do munici- vrader, cem domicilio
e
Francisca Fernandes [lavrádcr, cem domicilio eleitoral mirim.
eleitoral
demestica,. .cem domicilio eleito- do municipio
la_, i domèstiéa. ; cciii' 'domicilio' '
pio tíe Cachoeiro de itapemirim"; cm-Cechoeiro do Itapemirim, niu- Carneiro, nascida a 8'de agosto rm Cachceiro de Itapemirim, mu,,de,.
Izaürit'Reis' — fi!lía*de Avelino ral eiri Vargcàr
'.,.'..Cachoeiro ido
* eni S.Í' Felippe, distáUL I
Aita, niunicipio
áç 1912. enr Campos, Estado,' do ! nicipio do •.mesmo
Antcnio Agum — filho de Aíú nicipio dc mesmo neme.
IrapsiijirímV',
.
...
•>.«'
.
¦
,
,,
ç leiicrol-Cachceiro¦
•
Jcsé
'
¦
do: Síha e Amelia1 do Silvo dp cachcpii-c
nome;,ctp
Agüm e Palmeio Agum, nascido
jdc
Árisi-çleiès'
çlé Itapemiríin.
dp Itapemirim. ¦''
Luiz Fereira Lima — filho do Rio, viuva, domestica, com domi- ¦' , ,Iacy Caiado Pereira,'. filho de Grijó,-nascida â 25 de
•—':"
filha
Carvalho
março'do „', Aurélio. S-.m_r.rini — 'filha cie de.
eni 1916,. em S. Felippe, solteiro, ' Mimcri Josc Peneira e Ritta Dia.*».
.'.C.inCciça.o ¦'FilÊi.cii-.i — filha 'dé'"'
Maripel','c|.e Çaryo-lho.q.Alzilia
iiípnoSFiléúcii-ó'.. e' Anntidb 'Jè-:''
lavrador, com domicilio eleito- Crrnciro .nascido o m lt-30,' em'
'7;dé"dèzeÍübfo*
: ¦
ral em..S.. Felippe, districto «o Cachoeiro de Itapemirim, casado,
,5.1'jS.' liasciçlá tt"
'Estndo "cio dè
município de Cachceiro de Ita- carpinteire^
Rió
j.Ç|)2i ém Fidbttrgp,
'domestica,,.
çom. dcin_i.iI\o..elçj-:
rie! Jçiiiçir.o,.. .;pasad£i,
pemirim.
tri-al em ,Caehoeiro. cie-ItapemiAurora , do Espirito Santo'" — , iim.' municipio rio mesmo nome. i
1'víu 'io^pirilio clcitóraí"eip"è!,''Fé-'"„'
filha dt* Eugenio Braga ria Silva
Luiza Athayde.— filho de João
[iibpe.K.d^-ljriclp ,.do.., municipiibv,cie,,"
'•• '.'-¦'¦¦..'¦
'
•
"¦¦'•,¦
Bahíense e Maria Melio Bahipn- Ccrrêa c Francisca Maria da
.ihsmM.-r.
- ¦ u-m".-* ¦¦•.¦'. -• f.--."- -*¦•>.*>• •Gat.!i.9çírp,,-1de.,;Itaç_i:niriiiiI,'*,,.. ¦ ,
! "'-•>¦.'•
i "¦'•¦'!'
(^:i
/'".:•';''*-¦<''•
sc, nascida a 19 de fevereiro, de Ccncelção; nascida a .20 de nofi
Caries
Nespoiá í—, ilho, cio, An,-,. i
Miriri-- | ^(Comarca" da Capita!)
;-,¦: .-wv-io-_.<-:-,:.:¦--»;í.-woíí.a caioj.isií, oiuu-i 'Mo
tr'"fí''
¦¦¦'.<
"¦¦.,,'']..í'
1903. na Villa rio Iiapemirim.ca- vembro de 1916. em Cachoeiro dé
'L
N.esp;5j.,p)-;pa.thoirina,iNqKi)o- /
*
*: •bablno,*''-!^.;;:
- :-j iti !.:-. ¦¦¦¦:¦¦¦- :¦.,;¦'.«
¦
'¦'' ' * ' •¦' '**''"¦' '- •"«¦*''¦ : ¦
^¦-õ".
'—
sacia, domestica, com domicilio Itapemirim, sc .'"-ira; domestica,
.1;,.. nascido o 1 i de fevereiro do. -;
toral parn
Presidentes e Süp- | mencienados;' **c)
qüe ós'r~
da, eleição; e): — quedesignou
eleitoral cm São Felippe, muni- cem dcmicilio eleitora! em G;.
.ií.17,
em .Virírinia,;,.neste Estado,
dc
m-mlo
duvidas
e:questões qüe
deverii constituir' as meados sã o. obrigodos, sob tis pc- o. dio 30 ds novembro corrente,
plentés
cipio de Cachoeiro de Itnpemi- . choeiro de Itapemirim, municipio O doufor Eiiiiiierics Queiroz do diversas que'
porventura' tenham.- e dtóejein í-slt: ire, .lay!;r4or..cpm,,domicilio
Mesas
Receptoras do nas.cia Lei,,a, declarar,a existep-,
rim.
para unia reunião dos srs.'mem- esclarecidas'! i Dado '
rleitornl em Vargem Alto, muniValle, Juiz Eleitoral tia Pri- Zona, òs cidadãos cujos ' nomes cia dp
do mesmo nome.
e" passoclo
qualquer impedimento dos •bros das mczas receptoras
Augusto Machado da Silva —
meiro Zona do Eslado, com sé- constam do mappa obai.xo; b) — constantes íiojü l.°.o suas letras
Mario Ritta Moura — filha de
(pré- nesta cidade do • Vicloria'; Capital' rJpiç de Cachcpíro de itapemi•''ini
filho de Francisco Anocleto do Jcão rie Souza Moura c Mario
y. '.,¦'¦ ,.*',..Í,V.
dc ncsla, capilal, na forma da que o's cidadãos nomeados ficam do aii;. "1ÍI do mesmo Código; b> sid entes è supplentes) nesta ca- do Estado-do Espirito
Sahto,',ao
Nascimento e Maria Antonia de Ramos Nunes Moura-, nascida a • Lei, ele.
desde já convocados para consti- — que cs Presidentes das Mesas Pitai, ás_i3 horas no Edificio do lã ^^ZS" j Càrly Nogueua-Moraes — filho
]
dc Ap.gripino de Moraes e Polmy- ¦¦
Jesus, nascido a 8 de maio de 4 de agosto de 1916, em Conceituirem os referidas Mesas no dio Receptoras deverão nomear dois Fórum, afim de serem ,-dodo aos 1935.
Eü, Orozimbo " Sandoval,
1888. em Santa Angélica, neste ção do C.T-teilo,
FAZ saber: — oi) — que no- 15 de .dezembro próximo as seta Secretários communicando a este que
l'a de Moraes, nascida a 3 de feneste Estado,
desejarem,
os instrucçôes Escrivão Eleitoral o escrevi
e as- "¦-reiro "do 1914, eiri Sabino FesEstado, domestica, casada, com solteira, domestica, com domici- meou, nesta data, na formo do horas da manhã nos logares
jã Juizo as nomeações com o ante- necessárias
ao desempenho de signo, (a) Euripcdes
domicilio eleitoral em S. Felippe, lio eleitoral
Queiroz ão sêa, neste Estado, solteira, doem Cachoeiro
rie artigo III, § 3." do Código Elei- designados
e aqui
novamente cedencia, pelo menos de 72 horas suas fimcções
e para esclareci- Valle, Juiz Eleitoral da 1.-* Zona. mestiça,
municipio dc Cachceiro de Ita- Itapemirim, municipio do mescem domicilio eleitoral
em Cachoeiro de Itapemirim, mumo nome.
pemirim.
nicipio do mesnío nome.
Albercio Alves de Souza — fiMarciilano dos Soutos — f'lhc
Districtos
Sec.-ões
Locaes
Presidentes
Benedicto Francisca rie Arruda
1" supplente
lho de Antônio Alves de Souza de Florentino Alves rios Santo:,
st-ppleiiíc
— filha de Antônio Manoel
e Maria Alves de Assis, nascido e Domingas rios Santos, nascido
de
Arruda e Rachel Francisca das
a 22 de outubro de 1913, em São a 4 de outubro de 1911, em BarChocas,
nascido
Jcsé do Calçado, neste Estodo, ra do Itapemirim, neste Estado,
o 10 tie agosto
Victoria
| Edificio do Fórum
Manoel Pinlo Aleixo
i Dr. Aloysio Aderito de Menerie 1904, em' Santo Antônio
Antônio Velo
solteiro .lavrador, com domicilio casario, operário, com domicilio
do
zes
i
'"mbá.
I
casada; domestica;
eleitoral em Sõo Felippe, distri- eleitoral em Cachoeiro rie Itn;-e-com
| Corte de Appellação
Dr.
Edgard
0'Reilly
de
Souza
Dr.
Jones
Santos Neves
|
dcmicilio eleitoral em Cachoeiro
Gastão Rouboch
eto do Municipio
de Cachoeiro mirim, municipio do mesmo no| Congresso Legislativo
| Er. Arnulpho Mattos
dp Itapemirim,
José Ozorio de Miranda
| Dr. José C. Abneida Cousin
de Itapemirim.
munieipio' dó •
me.
| Jaiit.o Commercial
Anisio
Fernandes
Coelho
I
* i 'V, .¦.•¦•
mesmo neme: ¦¦'Oscar Borboso.
| Cel. Herminio H. Cavalcanti,
Amelia Muniz Soares — íilha
Maria Cordeiro da Silva — fi! Escolo Normal (Sala dir.)
Dr.
Archimimo
Martins de
Luiz
Edmundo
Maliseck
|
Alalyr
Di-'.
|
Darcy
de.
Mattos
Carvalho Citinnós —' "'
cie Pedro Eugênio Muniz c An* lha de Jcão Palito e Joanna PoMatto. s
li.lho rio Bernardo 'da Silva'cam-:'
I
'
na Ignez Muniz, nascida a 6 di* lito. nascida em 1906, e:.i camEscola Normal
(Sala esq.)
'
| Dr. Eurico Aguiar Salles
Ernesto Bastos.'.:'
i Dl'. AlcillO ROSO- ,;;
pes e Marietta' de Carvalho Camfevereiro de 1910, em Bom Jesus, p;s. Estado do Rio dé Janeiro,
Bibliotlieca Publica
Dra. Odette Furtado
Aristides Passos ;
| Alziro Nascimento
pes,! nascido-''Estado,
eiri s. Jcsé do Calneste Estado, casada, domestica,. casada, domestica, com domicilio
Prefeitura Municipal
Dr. José Maria Pacheco..
I
Dr.'
Manoel Moreira Camargo
çrtdq, neste
,Monoel Augusto silveira
cem domicilio eleitoral em São' eleitoral em Cachoeiro de Itapeem 14 de seDl*. J.oaquim Figueiredo CorIvan de Oliveira
I Maj. Helvécio R. Besouphct
tembro de 1910, solteiro, domesFelippe, districto do municipio mirim, municipio do mesmo no.
Bolso do Café
tesy
lica, coni domicilio eleitoral em
de Cachoeiro de Itapemirim.
me.
10 Saúde Publica
Di*.; ¦ Alberto Sta nge ; ¦
Balbino da Silva Quintaes
Aphrodisio Éibeiro Coelho
Chchceirode Itapemirim, municiAntonia Ritta de SanfAnna —
.Margarida Machado — filha «le
11 Alfondego
Dr.- Sidney Pinheiro Lucas
Deocleciano Pereira de Aguiar
' 12 Delegacia'
pio do mesmo neme.
| Deocleciano Coelho
filha de Bernardino Jo:;é de Sanf Joaquim Antônio Machado
e
Fiscal
Dr. José
" Antônio
Pedro
Dr. Attila Bezerra Nunes
Fernandes
Silva Netto — filho de
| Eugenio Augusto Spuza",„
Anna e Ritta, de Lima, nascida a A.x.ina Gemes, nascido a 10 rie
Aboudib
19 de outubro de 1905, em S. Fe- .lulho de 1917. cin Virgínia, nesle
13 Juizo Federa 1
j Jcsé Lima da Silva e Leonor Mai Dr. Jesó Santos Neves '
João Vieira Simões
rio da Conceição, nascido
| Ascendino Rodrigues Freitas
lippe, neste Estado„. casada, do- Estado, solteira, domestica, com
1.4 Directoria de Agitas
o 8 c'**
Genesio Pimentel
i Dr. Waldomiro da 8. Santos
julho de 1913, em Boa Familia
| Euclydes 0'Reilly de Souza
mestiça, cem domicilio eleitoral domicilio eleitoral em Cachoeiro
-15 Instituto Histórico
Dr.
Antônio
Costa Gama
Dr. Lniz Matteoli
|
Amantino
Estado
B.
da
Silva
de Minas, solteiro,
j
Itapemirim, município cio
16 Grupo Gomes Cordim
em S. Felippe, municipio de Ca- de
i José F. .Lougon Jdnior
! Dr. Sebastião Sady Furtado
ro, cem domicilio eleitcral podeiI Oscar Lyra
mesmo nome.
choeiro dc Itapemirim.
em
Cachoeiro de Itapemirim,
!
Nazarètri Dutra MártiAj -- fiAlice Clapp Machado — filha
17 Faculdade de Pharmacia
muniDr.
José'
Sette
Vicente
de
Paulo
Dias
|
cipio do mesmo nome.
| Filogonio Pacheco
de Jcrgc Clapp e Faustina Clapp, lho rie Furlco Dutra Martins e
(S: A^it.0)
18 Grupo Escolar
José Bittencourt
| Prof. Domingos U. Lopes Ri| José de Oliveira
nascida a 20 de Junho de 1911, Thereza Martins cie Jesus, nnsAldo Prates Figueira —
beiro
fühà
I
Carapina
em Angustura, Estado de Minas eido a 25 de abril dc 1912, em
de Manoel Moreira Prates
19 Escola Publica
Antônio Pinto de Queiroz
Luiz Martinelli
o Arinj
Carlos
R.
M.
Pereira
|
|
da
Geraes. casada, domestica, com Caehoeiió de Itapemirim, st.i-.-iP.
20 Escola Publica
Queimado
Prates,
nascida
Anthero José da Roso
a 8 de noI Mariano dos C. Trindade
| Domicio Coitinho Monjardim
vembro de 1908, em
domicilio eleitoral em Cachoeiro ro, lavrador, com domicilio eleii
Cochoeiro
de Itapemirim, casada,
cie Itapemirim, municipio do toral em Cachoeiro de Itai," :«¦ i domestirim municipio do mesmo non.c.
co, com dcmicilio eleitoral
mesmo nome.
em
V.
—
Velha
21
|
fiGrupo
Ferreira
Escolar
(•¦achoeiro
Vianna
Noemia
Ernani Souza
(Ala esq.)
Aida des Santos — filha de
Francsco Paula B. Chagas
de Itapemirim, municiAmérico B. da Silveira
22 | Grupo Escoclaír (Ala dir.)
Walfredo . Targino da Costa
Juvenal dos Santos e Margarida lha de Boancncrges Ferreira Vipio
do
mesmo
Tanego Piratininga- de Barros
nome.
Gilberto Siqueira Rangel
Argollas
" -t *
23 | Escola Publica (sala dir.)
Thomaz Ceglias Abade
des Santos, nascida a 17 dc anna e Maria Ferreiro Vianna,
Manoel Messias Leite
Felicio Bernardinelli
2-1 | Escolo Publica (sala esq.)
Dr. Pedro 0'Reilly de Souza
agesto tío 1913, cm Cachoeiro de nascida a 17 rie novembro dc
Teimo Correia da Silva
Izaura Ferrei-» — filha de João
Luiz de O. Coitinho
Barra do Jucú
25 | Escola Publica
José Martins de Calazans
Itapemirim. solteira, domestica, 1916, cm Vianna, nesle Estado,
Pedro dos Santos Valladares
Ferreira Júnior e Maria Ferreira,
Flodoaldo Coitinho
cem dcmicillo eleitoral em Ca- stjltdra, domestica, çom domicinascido o 21 de abril de 190s!
choeiro de Itapemirim, município lio eleitoral cm
cm Santa Cruz,
neste Estado]
distriYirginla
I
do mesmo nome.
solteira, domestica, com domiciCariacica
26
Prefeitura (andar sup.)
municipio de Cochoeiro
do
etc
Idalio
Felicio
Benedicto Monteiro
José Américo Ferraz
Álvaro Rodrigues Soares — filio eleitoral em S. Felippe, dis- ¦
27
Prefeitura (andar inf.)
João Coitinho Gomes
José Furtado de Paiva
Obede Emerich
lho de Anthero Eoores e Carlota dc Itapemirim. —
tricto do municipio de Cachoei28
Cartório
Eleitoral
filha
dc
OcDr.
Dario de. Oliveira
C.dacilia Silva
Olderico Ferraz
José Francisco Rodrigues
Rodrigues Scares. nascido a 22
ro de Itapemirim.
29
Escola
Publica (D. Dulce)
'maio
RodriIsael Fraga do Espirito Santo
Arcchiticlinio Ferreira Leitão
Oswaldo Ale. Brandão
de
de 1915 em Cachoeiro tocilio Silvo e Benedicla
Itaquary
30
Escola Publica (Ala dir.)
Mario Rozetti
Antônio Lopes de Carvalho
Manoel Gomes Vieira
de Itapsmlrim, solteiro, operário, gues, nascida a 1 de setembro de
, Gessé da Silva Santos — filha
31
Escola Publica (Ala esq.)
Clemente Copelettl
Maneei Joaquim Ferreira
Acrisio Roberto Costa
cem domicilio eleitoral em Ca- 1911. em Dores de Macahu'. Fsde Raphaei Antônio e Philomerio
Rio,
casada,
domestica
tado
choeiro vde Itapemirim, municina Boghi, nascido a 24 de maio
com domicilio eleitora*, cm Capio do iriesn*o nome.
de 1908, em Conrturú,. neste EsAltamite" Silvo Pinto — filho cheeiro de Itapemirim, municiSerra
32
I Prefeitura (Andar sup.)
tado, casada, domestica, com doj Prof. Claudlcnsr Ribeiro
Amadeu P, Santanna
| Abdélo Eduardo Reinoldi
dc Daniel da Silva Pinto c Pní- pio do mesmo nome.
i Prefeitura (Andar inf.)
33.
micilio eleitoral em Cachoeiro de
! Dr. César Santos Neves
—
Uney Everest Piovesan
da
José
Ccncelção
Thcmaz
Hermes
Carloni
j
tíenclana Martins, nascido a 3 de
34 j Grupo Escolar (sala sup.)
Itapemirim, município do mesmo
| Dr. Adoterivo de Freitas FerAry Gonçalves Pereira
| João Antunes dos Dores
setembro de 1916, em Cachoeiro filho de Thomaz José do Conceinome.
reira
Altair Motta e Silva
e
Balduina
AstrogVÍda
ria
GonPérsio
|
Nascimento
ção
de Itapemirim, solteiro, operário,
35 | Grupo Escolar (sala inf. dir.)
Nelson Pinto Costa
24
de
ccição,
nascido
a
de
abril
cem domicilio eleitoral em Ca3G j Grupo Escolar (sala inf. esq.)
Edith dc Carmo Netto — filha
Hermes Cury Carneiro
Liberdade, neste EstaAlberto M. Pisarro
! Cyro Penedo
Itapocú
choeiro de-Itapemirim. municipio 1910, em
37
de Alberto rio Carmo e Izabel Antônio Nunes Feu
Condido de Almeida Roque
| Caso de João Elpidio Ferreira
do,
solteiro,
cpcrorlr,
com
domiGentil
Mascarenhas
I
do mesmo nome.
Moura do Carmo, nascida a 31
cilio eleitoral em Cachoeiro de
Abrão Pormonhoni — filho de
de outubro de 1915, em Batatal,
It ar emirim. municipio do mesmo
José Pnmonhani e Angela AlpiEstado do Rio de Janeiro, casaneme.
I
38
Vianna
Prefeitura Municipal
nio. nascido a 1 de dezembro de
! José Vieira de Moraes
João Gobbi
da, domestica, com domicilio cieiAntenor H. de Almeida
José dos Santos - - filho de An39
Escola Publica (Sala esq.)
1885, em Guarapary, neste EstoManoel Siqueira Rocha
toral em Vargem Alta, municipio
I Dorival Brandão
Vicente
Carvalho
tenor Benedicto rios "Santos e
40
Escola Publica (Solo dir.)
do, casado, lavrador, com domi- Maria Pinheiro
Nilton Grijó
dc Cachoeiro de Itapemirim.
| Elisio Baptisto Grijó
Gracianl
G.
Silva
dos Santos, nas41
Cartório do Registro Civil
cilio eleitoral cm S. Felippe, mu- rido a 7 dç outubro
Francelisio Martins Jesus
j Mario Oliveira
Jcsé Domingos de Carvalho
de 1914; cm
Araçatiba
42
Escola Publica
nicipio de Cachoeiro de Itapemi- Cachceiro de Itapemirim.
João R. Azevedo Sobrinho
| Benedicto Coitinho Santos
Emilia Diogo — filha de AbeBenicio José des Santos
operorim.
tardo Diogo e Philcmena Gabriel.
rio, solteiro, com domicilio eleiArgemiro Pereira — filho de toral em Cachoeiro do
nascida a 2 dc julho de 1915, cm
ItapemiRcmão José Pereira e Honorata rim, municipio do mesmo nome.
Visto:
Batatal, Estado do Rio de JaneiConfere:
Mario ria Conceição, nascido ri
E. Valle
i-o. casada, domestica, com domiJosé Rr.manelli — filho de RnO. Sandoval
9 de outubro de 19C9, em Concei- chcl Cnpovlllo Rcmanelli. nasoido
cilio eleitoral em Vargem Alta,
municipio cie Cachoeiro rie Íta.-.V-?'.
ção do Castello, neste Estado, n 18 de agosto dp 1912, em Casolteiro, lavrador, com domicilio cheeiro de Itapemirim, solteiro,
pemirim.
(C.ntinua).
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i alto commercio de Fundão e influente politico naquelle munibiAnnlversáriou, ante-hontem, a pio.
ANN1VEBSABI0S

**

*
Fez annos ante-hontem o sr.
José Maria Soares, proprietário
da "Pensão Soares", què por essa
motivo offereceu um jantar aos
seus hospedes e amigos.
Fizeram annos hontem:
O sr. Moacyr Silva, tabeilião
de notas na cidade do Alegre;
—o menino Cid, filho do sr.
Florido Paulo dos Santos, delegado de policia em João Pessoa
e sua exma. esposa, d. Lúcia
Paulo dos Santos;
o estudante Guilherme Rocha.
Fazem annos hoje:
O sr. Antônio Pinto Lima.
commerciante em Victoria;
o sr. Josephino Silv2ira.
agricultor no municipio de Cariacica;
a professora Oarmen de Oliveira Ramcs.
NASCIMENTOS
E-stá augmentado, desde antehontem, o lar do dr. Dorio Silva,
conceituado cirurgião nesta capital e sua exma. esposa, d. Ada
Sonsghetti Silva, com o nas;imento ás uma menina que na pia
do baptismo receberá o noms> de
Zoé.

1
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VIAJANTES

*süa èxma.
£; Acompanhado de,.
chegou
hontsm
a esta cafcposa,
pitalUQ'.srl..,1Antonia JaSá. Feres,
conceituado
commerciante em
Domingos Martins, onda. é.influencia politica.. *
¦ Esteve hontem em Victoria o
cel. Antônio da Costa Munjz, do

Os salões do f Alvares .Cabral",
roviverfio, domingo próximo, as
suas deslumbrantes •¦ noites dansantes de 15 e 24 próximos passàdos.
Recebidas, sempre, com enthusiasmo e aguardadas com impaciência, as festas do elegante e
aristocrático cruzmaltino já iss
tornaram a grande preocrrupação
do nosso mundo social.
Para ellas se voltam, em êxtase
unisono de encantamento, todas
as attenções, suspensas num antegoso da sua feerie, des ssus perfumes estonteantes, dia embriaguez polychroma de suas flores.
O soroete dansante de domingo
é: promovido pelas professorandas
do Collegio
N. S. Auxiliadora
que concluíram o seu curso.
Será uma reunião extremamente chie, onde se.o-confundirã.o n
graça, a elegância,; o 1 sorriso brejeiró e-.a cortez amabüidads das
encantadoras demclsclles.áo. nosso "set".
A "Brazilian Jazz" enebará on
salões cem a maviosldáde de seus
sons o Clovis Cruz demanrtr-arn,
mais uma vez, a grande éspontaneidade de seu espirito cônirrositor.
Apesar de ser uma festa para
icuja realização a amável directoria do club cedeu a sua séde, os
associados do "Alvares" podsrão
frequental-a, mediante a apre-1
¦sentação. da. carteira'com o reci-;;
bo do mez corrente:
— Consta nos msios sociais e ê
esperado com alegria intensa, que
as professoras tjues' concluíram 0
curso de;Educação Physica pro|
movem para o próximo sabbado;
'
no m'eà«ó:'clttb?'iím' baileicoramemorativo desse a-ontecimento.
Naturalmente, terá o brilho e
encanto que tão bsm sabe traduzir a;-radiósa mocidade das nossas
'
escolas.

Ourso de ferias
Exame dc admissão ao Gymnasio do Espirilo
Santo. — aulas no clia 2 de Dezembro. — Horário —
Curso primário — S ás 11. — Curso de Admissão —
das 12 ás 3G - 2" época — 8 ás 11.
Externato Julia Penna

Serviç o Telegraphico
Os últimos âconteoimenfes bio raiz
O ENTERRAMENTO DAS VICTÍMAS DO MOVIMENTO
SEDICIOSO
RIO, 28 — 16,15 — Havas —
Realizou-se hoje, ás 10 horas, o
enterramento dos officiaes c Fra_
ças que combateram ao lado do
governo, estando presentes o presidente Getulio Vargas, todos os
ministros de Estado, altas patentes do Exercito' e da Marinha, commandanf.es e officialidades da Policia Militar c do
Corpo de Bombeiros e represenfa-nte-s dc todas as classes sociaes.
Sobre o túmulo dós mesmos foram depositadas innumeras corôas cim sentidas dedicalcrjas,
cl entre as quáes se destacavam
as óffcrcòidas pslo presidente dn
Ropüblira e pelos ministros da
Guerra c dá Marinha é chefe do
Policia;
O

'SANTOS'

REGRESSA AO
PORTO DE NATAL

CLAUDIONOR RIBEIRO
Director.
I
1

4--1

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, cem a sua Federação dos Clubs Agricolas Escolares,
vem realizando no Paiz uma obra
de elevada efficiencia pratica e
de sadio patriotismo.
Em vários rincões do Brasil, a
sua acção se tem consubstanciado, de maneira empolgante, na
multiplicação dos iclubs agricolas
. Juvenis e em conferências de
grande proveito para o meio rural. E não é só. Ao verbalismo
mais incandescente, ao theorismo
mais faítll dos que honram as
suas hestes, ella allia a acção
Í pratica, numa justeza admirável
de trabalho e de idéas.
E' verdade Insuspeitavel que a
orientação educacional do Brasil,
pela sua nefasta uniformidade,
sempre falhou nos ssus òbjectivos. O ensino é demasiadamente
theorico e urbanista, completamente divorciado das nossas necessldades o realidades mais prementes. E é essa orientação fa. talisía que levamos ás zonas campezinas, em flagrante desaccordo
com a uberdade das terras. E a
criança cresce, sem amor ás cousas da natureza, estranha ao seu
habitat, sendo mais parasita do
que produetor por obra e graça
de uma educação que lhe toldou
totalmente o espírito âA iniciatl-

RIO, 28 — 10.20 — Havas —
O ministro dfr. Marinha rece- O PRESIDENTE DA REPUBLICA FALA AOS JORNAES
bec um telegramma do Capitão
do Porto de Natal communicando que o vapor "Sanlos" ro-- RIO, 2K — Havas — O sr.
gressou ao porto daquella ca- Getulio Vargas, falando aos jnrpilai onde sc acha atracado. O «aes, declarou qve o
governo
telcgrcmma adeanfa que não ha Bentc-sr* justamente satisfeito penoticias dós rebeldes que toma- !a maneira ccmo a Nação inteira
ram o dito navio, presumindo-se apoiou a sua attii-ude para dcque tenham descmbavMdo em bcllar o movimento Ac hontem.
um ponto ç-r-jalqfèr dá costa.
O chefe da Nação atacou as
doutrinas extremistas c exaltou
as tradições do -Vivo brasileiro,
EM HOMENAGEM AOS
salientando a altitude do ExerMORTOS
cito na defesa da ordem consRIO, 28 —'16,30'^'Havns -- tiluida.
¦**'-> - •¦"' "¦' ini'.í
!iV>
O presidente-Getulio Vargas, em
i.-.t> -1--,,,,:,,.,
hemenag-m aòs mortos dn Escola ESTÃO SENDO TRANSPORTAde Aviação do 3o Regimento de
ijCGS PARA A ILHA DAS
Infantaria, determinou a suspen- , ,., ..'.. .
FLORES
são do exp-dieritenas repartições
,. RIC, 28 — Havas — Os' prepublicas;"
ses de hontem, que foram recoOS REVOLTOSC3' DO PIO
liiidos á Casa de Detenção csGRANDE DO NORTE ENTRE- tão sondo, transportados para' a
GAM-SÈ A'S AUTORIDAIlha das Flores, onde já se en•
DÉS LEGAES
cuntram 352.

RIC, 2S — 161,10 - Havas —
As ultimas noticias para aqui
(ransmittidas pelo Capitão
4GÍ-.1-G
do
Porlo de Natal adeanlam que
os revoltosoS cntreg*aram-sc ás
autoridades legaes após o regresso do "Santos".
,
I
MEDIDAS QUE SERÃO TOMAva. Mas um pugillo magnífico de
DA CONTRA OS EXTREpatriotas surgiu para dar combaMISTAS
te systhematico e sem tréguas a
esse mal terrível que nos assola,
RIO, 28 — 10,45 — Havas —
empobreça e ridiculariza em face
Os vespertinos noticiam que o
de outros povos progressistas, mas
m*. Getulio Vargas enviará 11 Caque não dispõem da extensão da mara
um projeeto dc lei deternossas possibilidades.
minando a demissão, do Exercito
Os clubs agricolas para a juc da Marinha, de todos os ofventude brasileira, que a alludida
fú'."aes (*i;c professem idéas cxSociedade vem patricticamente (realistas,
estendendo a medida
disseminando poi- todo o Paiz, já aos
funecionarios públicos civis.
attinge a proporções alviçareiras.
E isto nos enche de esperanças,
porque é o advento de uma educação melhor e mais proveitosa
ao futuro brilhante do Brasil.
E' sobejamente conhecido o valor dos clubs agricolas escolares.
São innumeraveis as suas vantagens. Entre outras, destacamos
as seguintes: Os clubs agricolas
escolares exeresm notável ascendencia na formação moral e physica da mocidade de ambos os sexos, que, no meio ruralvhão de
realiza'.- a pstsncralidado economica do Brasil. Elles transformam meninos e rapazes úteis &
communidade, cnsínando-lhss . a
tratar, com redobrado zelo e melhores methodos, do seu lar, das
fazendas e das granjas. Ensinamlhes a adquirir fortuna e propriedades cem o rendimento do seu
trabalho proveitoso. Desenvolvam dos á vida rural. Formam cidao espirito de cooperação, as ten- dãos dignos e felizes, laboriesose
dencias altruístas, vida metho- prudentes, numa palavra, tornam
dica, msios de adquirir saude, ha- a vida campezina niais attrarriibites nobres, desejos reconfortan- va. Nestes psriodos ligeiros, cretes.
Ensinam a perseverança, o mos ter íesumrdo todo o alcance
raciocínio e a executar com pro- da obra sublime que a 3ocíeiade
velto. Fazem tirar da terra os dos Amigos de Alberto Torres
proventos satisfatórios com a uti- está realizando para a grandeza
lizaçãa dos meios mais adequa- da Nação Brasileira.

Casa

Irmãos

EÜssa Landi
Paul Lukas
Nils Asther
..r-"-'.1"-"^
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PARA DETERMINAR AS ME- condiscle de todas as pessoas
que
OIDAS DE EXCEPÇÃO ESTI- lir*.jam para o interior.
PULADAS PARA O ESTADO DE
SITIO
O EMBAIXADOR DO PERU,'
NáO ABANDONOU A SE'DE
RIO, 28 — 16,50 — Havas — O DA EMBAIXADA, DURANTE
O
presidente da Rüpublica nomeou
CONFLICTO
uma commissão encarregada do
determinar as medidas dc exceRIO, 28 — Hnvas — O empção estipuladas para o estado
fcaixador
do Peru, apezar da sé'Çf.'fde sitio.
?•
de da Embaixada estar localisada na zona ondo se originou
1
A HOMENAGEM DA CÂMARA a lueta contra os communistas,
AOS MORTOS
não abandonou a Embaixada e
nem hasteou a bandeira do seu
RIO, 28 — 17 hs. ¦— Havas - Paiz, embora instado
para o
O deputado Pedro Aleixo reque- fazer.
"da
reu hoje o levantamento
sssAffirmcu qus "todos correm os
são em homenaegm. aos cfíicia?s mesmos perigos c não
queremos
mortos em defesa do governo, fazer cxcspçpss neste transe
do
tendo o sr. João Neves, em 110- der c sfflições,".
mo da maioria, se associado á
A Embaixada foi attingida
homenagem, dizendo que se*curpor
muitos projsctís.
vava, reverente, rendendo
um
preito dc saudado áqúèãies qr.r
("ofenderam as instituições consHOMENAGENS PRESTADAS
títuidas c a ordem material. A
ACS QUE TOMBARAM EM
sessão foi suspensa.
DEFESA DA LEGALIDADE

A SITUAÇÃO NO PAIZ

E' EXIGIDD SALVO

CONDU-

CTC TARA f.E SAHIR DC RIO
RIO, 28 — Havas, — A Centrai do Brasil está exiginda salve

abrindo, consequentemente, possibilidades de um maior e mais
intenso 'intercâmbio com os mercados italianos.
-.
Mas, ante estas probal»!H<Udps,
quo se nós offerecem, -de uma
maior expansão econômica oâo
devemos esquecer das cur^Bs^sdos nossos msreados internos, ,em
face das grandes compras , qu»
continuem a nos faze'r-os mçr-'
cados mediterrâneos. Em um páiz
grande produetor de assucar, como somos, o povo tem ss encontrado por vezes varias, a braços
com a icriss dos píeços, pela entrada nas uzinas produetoras dos
açambarcadores
inescrupulosos,
como suecedeu no governo Was-,
hington, em que capitães'paulisr
tas forçaram a alta vertiginosa,
do assusaV, com grande sacrificio das nossas populações. O momento se offerece opportuno para
o surto da ganância, pela ssgurança das transacções com as
praças estrangeiras. Já se estão
fazendo sentir os effeitos de taes
negociações na alta de alguns
produetos, como a banha e o xarque, como uma advertência aos
pederes públicos da nação, para
em
qus não entremos também
uma phase de* dif ficuldades.
O governo federal deve, assim,
adoptar medidas no sentido de
regular as vendas para o exte"ríor,
limitando-as de accordo com
as nossas condições rde capacida-,
de prodüctora, de rnodd.que o
nosso povo não venha a soffrer as
conseqüências damnosas. dos- profilcurs, do gênero dos que enriqueceram. do dia para a noite durante a gue'rra européa, sem proveito para a, fortuna publi ea.
Um outro ponto, que o momento colloca acs olhos do governo para uma solução mais consentanea com os nossos interesses, é o que diz com a politica
alfandegária italiana applieada
ao café brasileiro. Como se sabs,
os impostos ali para o nosso pvincipal produeto de exportação são
prohibitivos.
A opportunidade se mostra
azada pava um sincero entendimento com o governo daquelle
reino, de modo qüe o nosso café
possa encontra1;* fácil aerresso ao
consumo pelo povo •italiano.
í

EXAMES DE USGENCIA A QUALQUER HORA
(20 — M)

Vias nrinarias — Moléstias de senhoras — Partos,
Iíemcrrhoidas e Varizes

Cirurgião da Santa Casa do Misericórdia
¦ji

rsOCURANDO EVITAR O
ATAQUE ABYSSINTO

C

ULTIMO iCOiMTiFUNICADO
ITALIANO

ROMA, 2B — Havas — Diz
p Gcinmunlcado 57, do Ministerio da Imprensa e Propaganda:
"O Commando Supremo
das
tropas, rus cpeí,im na África
Cricntal, tílegíapha annunciando
que no sector do primeiro corpo do Exercito a columna do
general Mariotti proseguiu na
'
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CIRURGIA

Consultório: —- Praça da Independência, 7
Consultas diariamente das 14 ás 18 horas
Residência: — Telephone, C. 703 ou Jueutuquara, 4

sua acção de saneamento sobro
03 flanccs oriehtães do grando
planalto, cmqijnnto outras unidades completam o reforço da
linha MákallúrColó. A aviação
effectüoii reconhecimentos sobre
o região cl: Quorum".
I

*

fí

Dl Alexandre Fipelredo

C COMMANDO SUPREMO DAS
TROPAS ITALIANAS, QUE
Cr.ERAMj NA ÁFRICA
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A Italia acaba de realiza*: uma
grande encommsnda de assucar
acs nossos mercados produetores,
em um total de um milhão e
quinhentas mil saccas.. Além desse
gênero.ds primeira e índisnensavel necessidade, outros produetos
vêem sendo adquiridos pela poderosa nação . nisditerranea nes
mercados brasileiros,; como sejam
a banha, carnes congeladas, não
falando nas compras ds carvão
das minas dè São Jeronymo,
qus
entram assim em uma phase nova
de maior aetividade produtora.
Conssrvando-se abertos cs nossos portes ao commercio italiano,
na hora justa em qúe quasi'to*ios'
os povos se organizaram em frente única, para àpplícari á. Italia
as saneções econômicas do pacto
das nações, o Brasil passa a figurrar como o principal celeiro de
abastecimento daquelle paiz.
O acto, pelo qual o nosso governo se recusou a formar na linha dos que, para evitar o proseguimento da lueta armada que
ora se fere em território af-doano,
se uniram para a pratica daquellas saneções, foi medida de muitipla sabedoria.
Nelle ficaram
perfeitamente rssnlvados os nessos sentimentos de fraternidade
universal; o nosso espirito.de;coherenclã diplomática, na fidélidade da resolução quo nes nortirou a retirada da Assembléa de
Genebra; .a nossa lealdade1^o
'que, aUravás/idos
ipb'vo Italiano
tempos lia sido um dos mais efficientes collabórado^es-do nossoao lado da grando
progresso,
mãé-patria lusitana.
Constituem esses motivos de
ordem moral as fontes puras,
onde a diplomacia brasileira, no
jogo franco da politica internacional, foi inspirar-se para nortear a sua condueta impeccavel
ante o violento conflicto, quo tão
intensa repercussão e tantas prececupações vem despertando por
toda parte,
j Fosto o problema da nossa intervsnção na elevada esplier.**, cm
que ss encontra, verifica-se que
a nossa attitude politica se concilia com cs nossos respeitáveis
interesses econômicos, estreitando
ainda mais as nossas relações
commerciaes com,um dos.maiores
centres ds consumo do mundo cr

EDIFÍCIO BO BANCO INGLÊS — 2.° andar
TELEPHONE 624
Das 13 ás 17 horas
Apparelhagcin completa, Heliodor Universal
Siemens - Reirniger - wercke nara radio diagnostico

ROMA, 28 — Havas —- Ahnuncia-se que está em vista do
acabamento a organização das
posições italianas na Frente do
Tigre, ds modo a afastar toda
e qualquer possibilidade de ataque do inimigo ás vias de cemmunicação. Bandos armados estão prestando ás autoridades italianas precioso auxilio devido ao
seu perüeito conhecimento
do
território.

RIO, 28 — Havas — o gevernador da Parahyba recebeu communicação dc sc achar assegurada a ordem cm toda o Estado
du Rie Grande do Norte, sende
esfa noticia, vinda dc João Pessea.
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UMA NOTA DO CHEFE DE

V DE ABSOLUTA CALMA A
SITUAÇÃO DO RIO GRANDE
DO NORTE
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ROMA, 23 — Havas — O marachai Badcgiio assumiu, hcje, o
commando supremo dns foi-ças
italianas em cpsrações na Afrien C.iental.

RIO, 28 — Havas — O capitão Felintc MJuIler, chefe de poHcia, distribuiu uma nota, pondo do sobre aviso a população
contra os boatos propalados por
telephcnemos e nos quaes se procurava fazer crer se acharem as
unidades das ferças armadas atacando umas as outras. O intuito
desses trrlcphonemas seria o do
alarmar a população. O cap.
rhefe de policia aífirmou estar
a ordem publica perfritftmentc
garantida.
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INSTITUTO KADIOLOGICO

RIO, 28 — 17,55 — Havas —
Noticias de vários pentos do Pai*:
[Mlcantam quo reina inteira or•lem. Mesmo no Rio Grande ilr
Norte de honlem para liojc nada
sc verificeu dc anormal, o mes1110 acontecendo
cm
Fcrnambnco.

POLICIA

DO

RIO. 28 — Havas' — o senarior Wlademiro'. Magalhães,. lender do Governo,
em discurso
proferido, manifestou-se- favoravel ao votov do senador
Acel
Chcrmont, di?rcndo que homonnnssim.
cos
brasileiros
geava.
transyiados dos seus deveres. pedindo ainda fossem
nomeadas
oornmissõès para cumprimento c
congratular-se com o sr. Getulio
Vargas pela victoria conseguida,
o representar o Senado no enterro dos officiaes lego listas.
Salientou a significativa
victoria - do Governo, diseiido que
as revolucionários eram uns intoxicados pelas leituras commuiiisías.

RIO, 23 — Havas — A Bolsa
dè Titulos suspendeu a sua sossão em hemen-tscm aos mortos
cm defesn do poder constituído;
Abel
No Senado falou o sr.
Chcrmont quo
requereu
fesse
inserido em acta um roto' do
.pezar pila merte dos officiaes
e praças de. ambos os lados, dizendo não acreditar quo officiaes

O RIÓ ESTA' CALMO
RIO, 23 — 17,50 — Havas —
A situação da cidade é de absoluta calma, estando tudo nor•nalisado.

como Agildo Barata
e outros
que luetaram pela revolução de
bom
ao
1D30 queiram menos
Brasil do que os que combateram
a legalidade.
Alguns senadores protestaram
vivamente. Com a palavra o senador Nero Macedo declarou não
poder se comparar o movimento
civico dc 930 com o movimento
ccmmunista actual.
Não negEva, porem o seu voto
de homenagem e pezar a todos
os que tombaram na lueta, por
outros motives que rãc os allegados pelo senador Chcrmont.
A FALA DO LEADER
GOVERNO

f
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VIOTORIA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO _ 6» feira, 29 de novembro de 1935

Os Hes ãéés Escflta
(Collaboração do Serviço
de Cooperação e Extensão
Cultural — Departamento do
Ensino Publico. — Victoria.
— E. E. Santo) '

m

Orftio Official d0 Estado

•'

-.-'¦*; V
Prefeito Licinio Loureiro — R2tornou hontem ao seu município
o'-Br, Licinio Loureiro, opsroso
prefeito ds Santa Thereza.
'
*
Por esse motivo a distineta an- V Para Cachoeiro de Itapemirim
riiversariante foi muito cumpri- viaja, hoje, o acadêmico Atair
mentaôa, reunindo eni sua resi- Cagnin.'
dencia muitas pessoas amigas e
offerecendo-lhes farta mesa de
SORVETE DANSANTE
doces e licores.
prendada senhorita Hebe Motta
de Aiõuquerque, fino ornamento
da nossa alta'sociedade, e düeeta
filha dosr. oap. Paulo Cezar de
Albuquerque, alto funecionario da
' • "
Victoria - Minas. '

Nós e a Guerra
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mara
VOTADA UMA MOÇÃO DK
CONFIANÇA AO GOVERNO
FRANCEZ
PARIS, £3 — Havas — A Ca-

dos

Deputados

approvou,

em sua sessão de hoje, por 345

I

contra 225 votos, uma moção de
confiança ao governo.
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Sl Dr. Chefe de Policia
ao publico qmsm virtycfe de haver sido de
pelo Governo úã tabiica, o
estado de sitio para todo o território Nacional, todas
as pessoas qm -pfrètenderen
sara o
munir-se do
"Salvo sfado, c
necessário
ondueto". Â hefatura de
licia attenderá aos
ressadóSi, das 12 ás 17
ras, diária

%'•

kíoria, 26 de Novembro de 1935.
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REVISTAS E JORNAES NACIONAES E EXTRANGEIROS
8. V. deseja tomar ou reformar a sua assi-rnatura cm
Revistas ou Jornaes nacionaes
ou extrangeiros sem alteração
do preço, procure MIRABEAU
BASTOS. — Rua l." de Março n. 4G — Sala S — Teleph.
410.

CKEFE DO EXPEDIENTE
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