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de erva-mate ,
•

153 Consorcias de Produtores
Estados de Santa Catarina,
Grosso, confederarn-se, numa magnifica uni
dade de vistas,com o nobre e humano propó
sito de desenvencHr'1aren.-se da t.eia rnalfada
cJa constituida pela ambição desmedida e
ir-refreavel d·os e)(por--tadores do "ouro verde".

de Mate dos
f::laraná e Mato

,.1;. ..

Recebemos a seguinte carta:
«Ilrno. sr. Jairo Callado, bril'iante e honrado diretor

de A Gazeta. Levamos a seu conhecimento que realizou
se na cidade de Rio Negro a assernbléa dos delegados
eleitores dos consorcias profissionais cooperativos dos
produtores de mate dos�três Estados, do Paraná, Santa �������"�"�-�������������.�L'��.����������������������
Catarina e Mato Grosso. rJ;:.\ V-O-Z' OC) POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Compareceram os prefeitos de Mafra e Rio Negro,
deputados Emilio Ritzmann e ceI. Severiano Maia, repre
sentantes dos dois Institutos do Mate.

Constituiram-se as seguintes organizações:
Federação dos Consorcias Profissionais Cooperatl Ias

dos Produtores de Mate do Estado de Santa Catarina,
com séde em Canoinhas, tendo corria presidente o sr. José
Pavão.

ldentica federação dos Consorcias do Pararia, tende
a sua séde em São Mateus e como presidente o sr. Ar
noldo Prohmann.

Confederação Nacional dos Consorcias Profissionais Ridiculariz8.ndo
Cooperativos dos Produtores de Mate do Brasil, ou abre' o almirante Durval

viadarnente, Confederação 90 Mate, está formada pelas I Melquiades

{�ua,s federações a�ima citadas (� mais pelo Consorcio pro'l t:ss:nado por SP.�ack�:••�a secç�()
Iissional Cooperativo dos Produtores de Mate do Ponta I Miei ofone., o Imparcial do RIO,

Porã que se filiou por procuração representando os pro-j publica
a seguinte notai

, "
. "o deputado catsrínznse Durval

dutores de ma�e de Mato Grosso, emquanto se constitue 'Melquiades. autor de um proiéto es-
a sua Federação. \ tabelecendo regras sõbre o modo de se

Do Rio Grande do Sul recebemos comunicação, do grafarem os nomes próprios, é tam

delegado técnico elo Ministerio da Agricultura, que oito bem de opinião que os n�l1:es corre�
consorcias identicos já se acham constituídos em toda a P?ndam ao sexo dos indll�duos, co�-

. _ ' bindo-se o uso. que se pode conSl-

regiao hervateíra daquele Estado e que dentro em breve derar abuso. de se enfeitarem mar-

farão a sua Federação de Estado para a consequente fi- manios com:os nomes dnlçorosos de

tíação á Confederação. Jt!r�d, Iovíta, Irací, �tc•.
Em Santa Catarina estão organizados e legalizados . .J� �ouve quem pilheriasse com a

J'á 23 consorcias organizad. s em vias de legalização 161 fn1Cl�tt:a d? coléga de banca�a do
. _' b sr. Díniz Iunier, lIilas a verdade e que,

e em orgaruzaçao 18.
,_, . para muita gente. tal providência de-

No Estado do Paraná, estao organizados e legaliza' ve ser tomada, até mesmo com efeito
dos 35 consórcios, organizados em via de legalizr ção 26 e rctroatívo.

em organização 33. ,E�tá entre os que assi:n pensam o

No Estado de Mato Grosso 1 e todo o Estado com-
mínístro fv'Iar'!_ues dos Reis.

,, E as razoes que s, excra, me

preenderá 4.
_" ,apr�sentoa ôntem, qC!J.niQ comentava-

Ao todo serao 153 consorcies, com um numero su- mos a idéia do deputado l'Yle1quiades.
perlor aI::> sacias, englobando, assim, desta fórma, todos são decisivas,

A'.s t di f' extremistas, na sua maior parte,os produtores de mate do Brasil, para a solução do seu .." rnaa ou :'0 I�,�.:on teu-me G

nroblerna económico. titular da p�sta da Vfação-estava cu. militares, soldados e marinheiros.
-

. '" ' no meu gabinete, a estudar um prc- Acrescentxva a denuncia que, ôn-A êsse Jornal que tem ,sido, o brilhante e U,l11CO de- cesso da maior relevancia, quando um tem mesmo, uma diligencia seria
fensor da classe que até hoje somente tem sofrido toda I ée meus auxiliares me apresentou um coroada de exito no referido bo- Foi detido o proprietario do
a sorte imerecida de perseguições e vexames, saúdo em cartão minúsculo e perfumado. em

.

' botequim José da Silva Carreira
nome de todos os hervateiros que se irmanam e se iden- que brilhava o nome de Iovíta não tequim.

, . tA' d 34 an s cesado
lembr

.

d ... , ta
<

,

I A' noit aquel autondade ar por ugues, e o"

tificarn debaixo da disciplina da ordem da orientação me rem ra mais e 'l}'e. ira anco-s .. , ,"
e � ii

. ," M' d OI'
'

R d
'

,
.

' '_'. 1 como mz pareceu ce uma senhora. gi1!1lZ0U duas turmas de investi- com
,

afia �, iveira
.

o ngues.
racHinal e sadIa !Jara a constru?ao de uma mdustr:a do dl$puz-me logo a r;:.�ebe-la+,. , gi1dÇJfCS e enviou-se ao local. Jose Martml1,o da SIlva, em-

Mate e fomellto da agro-pecualla de seus aSSOCiados, - E era um moc11lho - atªlho. Ar 1- d 1:
' . , ·�tegado na cozmha do Arsenal

b d 't"1 Q 1 'r f t
.

t
..

t "
.1 C ega os, <?s pO IClaIS, apos I

t-'

em como a SW:l assls encla SOCla, - ua mOCl1lll1. - CDU es ou o miniS ruo
1 I' d'- de Ma'in'la pardo de 27 anos

C f d ,,� t éd ',' á O [Nem
isso oca IZ<lrern o ponto as reumoer, I .'" : A'

'

A on e eraçao em sua S e provlsolla rua e· - ,

, '''1 f '1' � � J .Ih d' soltClfo, morador a rua ntomo

sembargador Mata 1877 Curitiba. �- SaudaC'õe.� cordiaif E vlbranao ('�e illa!gl\�çao. com a �on.orme -:leta ava a enuncI�, IBd' , 101 . d
-

-. _ '. f ; >,
'

) simples lembrança do fato; I fIberam o cêrco e enh aram, h- a aJas n, ',em casa e u�Pela COflfederaçao do Mate, \a.) OtavIO XaVIer R.auen, Era

.um
latagão de

qu.asi
2 m"tro"

I I. f
.

- sargento da Mannha tambem fOI
presidente.» de altura c:'.ndi�ato a fJID í?p.; �� :t�l::l:��n�:;agu: e:��arsea c���:� detido. Apresentav� ferimento

cà,rregê.dor no CaiS do Porto... ' produzido por bala de raspão no

1
travam.

iii -

-

rosto, liendo mandado ao Posto

P d· Il-aWipeaO T·,. t· resl'stenc'!a Central de AS5istencia. afim de
rocura orla RECJFE, 4-0 vespertino 1.0 elO, ----. ------

F
·

I A Cidade recebeu um telegra� e fuga SU�C IDIOI SCa �a do seu correspondente de
O «Diario Oficial» vem pu- Maceió informando de que, acos

blicando a lista dos contriLuintes sado pelos grupos volantes da po'

GENOVA, 4 - Pdo Con' intimados a �aldd os seus debi- lici0 al"gô:ma, Lampf':ão atravessou

te {Bianacamano, embarrou ho- tO$ com a hocuradoria Fiscal, o no :)ão Francisco em direção a

je com des�ino ao Rio de Janei- dentro do prazo de 60 dias. Sergipe.
lO a senhorita Jandi�a Vargas. E8sa div'ida refere' S� á Taxa Os grupos de Corisco e Luíf

Acompanha a ilustricima filha dú' de Hidromctro relativa ao 1o. Pedro entrdanl0 continuam aSS6-

ore:;idente Getulio Varga� a se�
\
semetre de 1936. 'cnda a H'glão de nlagoas com

�hora do adido comercial brasilei- ( Findo o prazo acima' será fei- [Jreendida entre eao dl� Assucar

IV, senhora Sparano. ta a cobrança executiva. e Sar.t'ana,

TA
Proprietario e Diretor Responsavel

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

III

..JAIRO CALLADO

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

"

CIVIS
..

pela policia
Cruz

emsurpreendidos
Osvaldo

As autoridades
Ruidosa

foram recebidas
dillgencia que põe ern

população local'

a bala-v
.

panlco a

RIO, 5-0 sr. Emilio Roma-1 Em dado momento c tiroteio che
no, che'e da Secção de Seguran gou a ser pavoroso. Enquanto isso,
ça Politica, teve denuncis , ônteru, os participantes da reunião iam
de que nos fundos de um bote- evadindo-se pelos fundos.
quim á rua Adelaide Badajó�,
n. 41, em Oswaldo Cruz, esta

vam se realizando reuniões de
o oroprieta ..

rio do bote··
qUIn-"l e ou

tros detidos

receber curativos,
A turma deteve ainda o solda

do do Departamento Central de
Aviação do E:lCercito) Andriani
dos Santos, residente á rua An
tonio Badajós n. 115.

Foram todos recolhidos á Cer.•
traI de Policia.

Outras dili
gencias

Mais tarde, o sr. Emilio Ro
mano foi, com as turmas. ao lo
cal. resultando inírutileras as di
ligencias efetuadas. Deante disso
regressou, deixando alguns investi
gadores encarregados da diligen
cia, considerada de capital impor
anCIa.

Embarcou

de um médico
S. PAULO, 4-0 médico

Carlos Farcondes de Moura,
de 36 anos, casado, domi
ciliado em Guarating1letá, na
residencia da Alameda San
tos, 458, ne�ta capital, onde
e�tava hospedado, suicídou
se desfechando um tiro no

peito.

a srta . ..Jandi
ra Vargas Evic1entementes ali se achavam

marinheiru� nacionais e fuzileiros
navais, sendo a poLeia �ecebicla
a bala. Procurando reagir, os po"
liciais empellharam suas armas,

fazendo algur:s disparos, mas nada
conseguiram, pois os do lado
oposto estavam n,uito mélis mu

"iciados. Só 11m fuzileiro foi vi:, ..

to disparar' mais de>, 12 tit05,

GUERRA!
CANTAO-4 .. -0 dr. Kan

Chi-Aho:J, ministro da� Rela�ões
Exteriores, declarou: "O sudeste
telegrafou ao govêrno central ins
tando no sentido de ser feita a

guerra e oferecida toda a reSI!

tencia ao Japão."

Rouitladas
IRINTA Tn�Je:lAlJi AS DE

CARVÃO
BERLIM, 4 - Foi desco

berttl um furto de carvi'l<) em pre·
juiz') da Both Line. Calcula-se
rfl) trinta too-::ladas I) Cllr vão ro\l·

b3.dQ. 0$ autores e$t�Q ptêSOi.

.1!4r- ....... ,.. _ __._._ .. _, ....... •

'.
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Anuncia-se que a Liga das Naçõe's aumen
tará a pressão sobre a �talla, cerceando, com
pletamente, as exportações f:)ara aquele pais.

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

Definida Agrava-se 'Que felizardo! c:::4t 6a��ld
"""

a situaç fio o conceituado Crédito Mutu o
..... maranhense Predial realizou. ôntem, mais um Desportl1vaa situação dos diaristas sorteio sendo contemplado com o

RIO-4-0 senador Clcde- premio maior no valor de .5:175$ �R�E�D�A�T�O�R��A�-�C�I�O�L�I�V�A�S�C�O�N�C�E=L�O=s�e contratadas mir Cardoso declarou á imprensa oprestamista Sebastião Andriani,
RIO 5 O id d O que a CA t d A I - d residente em TiJ·ucas. e possuidor•

- presi ente a referido decreto declara que
ar e e pe açao o

R bli b I M h d T da caderneta 110. I 2.151.
. epu rca aprovou as ta e as tais ficam renovados. até 31 de de. aran ão conce eu ao sr. ar-

como lhe foram apresentadas pe- zembro de 1936 c m as - quinio filho. presidente do Legis- M d
·

f
-

lo titular da pasta da Fazenda, em rações contantes 'da
o

fabeÍ:�u�. lativo, um hab",eas.cdorpuEs, adfim d� O I Icaçoes
cuja gestão se põe um termo a deste decreto os contratos que vi- assumir o governo o •.sta o, ate

I . Iessa situação de verdadeira bal- goraram até 31 d mê d _
a declaração da intervenção fede- nos a tos Pos-

burdia que era a despeza com o ço do corrente an:; b;m ec�:o ral'ba1i, acrescen.tando qf�e
a Côrte tos .do fas-

pessoal contratado da União. que não serão beneficiados com I
tam em tornará sem e elto,," man- CISmO

O abono a êsse pessoal entra- o aumento de que trata o art.
dado de segurança, concedido .re-

rá em vigor o partir de 10 de 50 os contratado d -

. centemente ao governador Aquiles PARIS-3-A Agencia Eco-s e remuneraçao J L' bô
.

d d
'

I'abril último. superior a 1 :500$000 mensais e
IS oa, �m virtu e as megu an- nornica e Financeira prevê que

O decreto ôntem assinado pe- r os observadores do Ministerio da dades nele encontradas. haverá na Italia importantes modi-
lo chefe da Nação estabelece, no Agricultura. hcações entre os altos funcionarios
seu art. 40, que o ministro da L e I- I a- o do partido, do govêrno e diploma-
Viação submeterá à aprovação do ticos e que o governador deRoma,
presidente da Republica, dentro sr. Bottai, passará a ocupar outro
de 30 dias da vigencia deste,de,-tPrecisam-se cargo de grande destaque.
ereto, urna nova tabela de distri-] Serão vendidos em leilão, no dia O conde Galenz) Ciano.gênro
buição da gratificação de que tra- r 10, ás 19 horas, á Rua Anita do sr. Mussolini, ocupará a pasta
tam os decretos ns. 24.760, de De cosinheiras, arrumadei- Garibaldi 53, superiores e finos dos Estranjeiros e os srs. Fulvio
J 4 de junho e 8, de 3 de agos- ras, copeiras, pagens para co- moveis de «Pau setim amarelho> , Suvich e Pompeo Aloisi, ainda
to, ambos de 1934. até o limite locações, imediatas e garantidas para quarto, sala de jantar, sala de segundo a mesma informação, se- PORTO ALEGRE- 5
de 3.500:000$000, atendendo em ótimas casas de familias. Pro· visita, todos guar-iecidos com espe- rão nomeados para importantes I Para o esperado embate de do
não só ao aumento ora concedi- curem a Agência de Empre- lhos de cristal, ovaes. embaixadas. mingo em disputa do Campeonato
do, como ainda á natureza dos gos Domésticos. Rua Conse· Tapêtes quadros e miudezas.
serviços atribuídos a cada um lheiro Mafra, n. 3 J -Teleíone A casa está aberta todo o dia
dos beneficiarios. 1561. do Leilão.
........ G--- •••e•••�
� .

! Antes de se inscrever em I
I uma empreza de. su�teias, per- I
I gUllte primeira = I
! Ha quantos 'anos funciona a Sociedade? O
:: Quantos premios já pagou neste Estado � !
� A quem foram entregues os premios � �

:: Onde residem os contemplados? :
.@1 A rua e o numero da casa ? �
� Onde se acham os retratos dos felizardos? �

Onde se acham os recibos dos premios entregues IOferece assistencia médica gratuita )
Distribue premios Extraor dinarios �

Quantos sorteios mensais?
Qual aconrribuição?

Futebol Brasileiro de Futeból entre os se

lecionados gaúcho e carioca, vigo
rará a seguinte tabela de preços:No jôgo realizado, em Joíl'lvile, Cadeiras numeradas co-

entre Caxias e o tearn da Liga locadas junto ao

Esporti va São Luís, coube a vi- gramado
tória a êste pela contagem de Pavilhão
2xl. Geral
-Teve lugar domingo último Colegiais Iardados.pra-

na Velha.em Blumenau, o encon-
ças de pret e me-

tro entre o combinado brusquense nores até 1 O anos 3$000
e o Vitória, ,daquela �idade: Os automoveis que desejaremEsta partida teve fases Imp?r- estacionar no campo fronteiro ao

tant.e�, ,demomt!ando um perfeito local do jôgo pagarão 3$000.
equilíbrio de forças: Ambos os

f Os jogadores cariocas estão em
contendores conseguiram fazer um completa fórma e ontem treina-

i:> • f
"

ponto e, por mais que se es orças- ram com muito ardor e entusias-
sem, não foi possível um desem-

mo.

pate.

13$000
8$00J
5$000

AUTOMOBILISMO

Circu ito da Gavea
RIO, 5 - Durante a corrida

da Gavea policiarão o local 1.720
homens superintendendo \) se' vi
ço da pista o sr. Edgar Estre'a,
inspetor geral do tráfego. O ser

viço de monitores ficará a cal go
-lo capitão Santa Rosa, do Exer
cito.

Para o policiamento do ��ir
cuito d. Gavea, a realizar-se do
mingo próximo, foram designado»
cento e cincoenta fiscais da lns
petoria do Tráfego, setecentos
cincoenta da policia do Distrito
Federal, sessenta cavalerianos, tre
zentos F.uardas civis, cem praças
e oitenta e cinco monitores do
Exercito, cem praças da mari
nha, três choque da policia espe"
cial e sessenta investigadores.

Esião inscritos para a grande
corrida de domingo próximo na

Gavea, sessenta e sete concorren

tes de diversas nacionalidade e

de ambos os sexos.

Ficou resolvido que sejam mon

tadas duas enfermarias, tendo ca

d. uma délas quatro leitos para
as operações urgentes, que sejam
necessarias fazer.

Haverá um serviço teleíonico
- diréto entre os posto onde se

contra a Analfabetismo encontra o dr. Corrêa do Lago.
\ dirigindo todo o serviço de socor-

_ • A •
ros e a referida sala de ope�a�Amanhã, as 20 horas, sob a presidência do sr. dr. Ne- cões que estará d t

�

A R d d E d I' d f" d A
'S a cargo e res

reu amos, governa or o sta o, rea tza-se, no e IICIO a ssem- cirurgiõesbléia Legislativa, a sessão. de encerramento do Congresso Cata�i- Ficou definitivamente assentado
nense �ontra o Analfabetismo, que será em homenagem especial entre os drs. Corrêa do Lago,
ao Instituto de Educação. chefe dos servi édi d

S d f, dI'· ervlços micos o
erão apresenta as, em orma e re atono, as conclusões Automovel CI be d B 'I A '

d di
, .

d I d d L
U o rasu, u

,

as I�ersas secções, assim como anuncia o o resu ta f) a campanna gusto CostalIat, diretor dos ser-

fInanceIra., , viços médicos hospitalares da As-
. . d�te .aman�, as ,17 hore, devN::! ser ,enviataj. aOSeh- sistencia Municipal, e Carlos Ga�

cr��on02 ar °dSSãO xecuhvd no

uí-so d ton,ba r�a e ipe f· ma, sub-diretor do Hospital de
mi t, '. ad

rm

eá �erem apura as, das Istas ,e ISU :cnção que O· Plonto Socorro, a instalação da
ram enVia as a v nas corporações esta capda. sala de operações e serviço de

Bebias Nacionais e Exír a I Desej�. �oncertar O �:n�����.de l'angue no Hospital
geiras só NO seu radio? Procure o

� _ �_

CAFE ..JAVA sr. BOllzon, á rua Felippe Dr. Pedro de Moura Ferro

Praça 15 de Novembro Schimid tn. 20, que será pIe I Advogado
Antonio Paschaal namente satisfeito. Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

INSTANTINAi

Farmidavel sorteio

Premio no valor de Rs.
Premios "

5:175$
30$
10$

NENSE

Quando ouvir alguem espirrar, diga
"Tnstantina!", em vez de "Saúde!", porque
Instantina significa Saúde quando uma pe·
ssôa começa a resfriar-se. Instantina é ultra

rapida contra resfriados, dôres e grippe.
AA&&4SM·**

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas exigencias
E' CONGRESSO CATARI-

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

IS DE .JUNHO

I
lo
lo
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�
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•
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•
•
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•
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E muitas isenções

Habilitaí-Yos! Inscrevei-vos!

.A.

DOR'? RESFRIADOS?

Q-U A R A I N-A
DEPRIME

--

CORAQAOo

\_ �.'."""""""
_-" .... - .,<-'. -I_' ,- _".' -._,_ .- .... � _ ._'.�- • �.,-
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l--;'orrnidavelS MY'�rIDe prollrll.1�1 tres 'l/CJ03

�!Ci' fimmma, t,,�t,':'5 as !;i@(;W',o
f!laili, t�s�;;:s� fi :t{!X��.s·So;5'a�,

�[)��I!I�Wlftl!MI_'MMA""tI'IWS�� CR:'rn!priINt
I '"I .' I

Redator-Secretario:
, " '

�. Osiyn COsta
-..:m'Ii:;W iM!:t��WMQê

�

� DR. SlPPEL I DR. MACHADO
I

COlab9raç!..:':

I Clínica e pro- Especialista' Nl10 será devolvido o QrikiMl
I �����tese gera em rrro lc stEas I O conueito expresso em arti-

I·
da bôca da bôc a

,gO
de collaboração, mesmo soli:

(JON§U:J...,'J'ORIo: Exb'a�fw !';('iU dôr cilada, não implica em tespon-

I>
1 sabilidade ou endõsso lJor PQTle.

RU X P COUTINHO 88 II (jOl\'�nv.a'ouIO:
.

-li. ti. I . �Ja Redação.

�J :_eL'
724

�."ú.1) _!!��� SCHMIDT � Jl'���'<í����"''1i'�';V<j!:;��

I

I

Especialidades em: APER I! lVOS E
SAl.GAD OS

'," :'�I
. ,.

.,!,.,.

'�.�,..)' \_

Fornece corvl1DA, A DOi\iIC IUO A I 'RE
�� ÇOS MODICOS.

Cozinha
S

.-

� OBRE A DIREÇ/\O DC' PROPHIETAFIO

RUA FELIPE SCl-I:\'lIDT N. t

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRe 24$Oog
fRIMESTRE 12$00i
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem comi}
os valores relativos aos 00-

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Canado.

Rldaçlo, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5i
Fone, 1.656

f,
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"to·' (,'4 Siga o nosso 'cc)nselho: �I I ri" .,« 'li/}

'II
�� MANDE FAZER UM PRO]E'TO, COM G

I ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO-

III CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU

I TRES CONSTRUrORFS DE CONFIANÇA
Confie a exscucào de seu projete

á um bom arqultéto,
ESTAMOS EM ÓTIMJ-\S CONDIÇÕE3 PARA
NOS CNCARf':EGAF; DESSE SEf<VIÇO

Agentel··correspondentas
.'orto Alegre - Dr. ArlDnio.J

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

o\laranguá-Jaime Wendhauseli
Aaitapolis-Anibal Pae.;
4ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumooau- �J1artiniunf) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Ofvaldo Per_
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alvea

Caminha
;-

I ncontestave!mente a

CAPITAL I<EALlZADO
RESEHV,":3 .\JVdS DE
RECEIT r.EM 1934
PROPRIt- IJADES IMOVEIS
RESPOl\SAB;LIDADES ASSUMrD,\S EM
SINISTROS PAGo.3 EM 1934

1934

9.000 ;OO�}��()OO
38.OOG:(;OO�30üo
18.1/(}:403:�54ü
13.--196:912$949

2.43.:5.0/.4:063$157
4.133:406:v606

A,u�nfes, 5th·Agentes e Re��s!&!i�ra� a;;e Ã"lr',';a� ("%11
�a Brasil, IH) Unsgz·ai e nas prin�iJiajlJ praças e��;r6lr gskz.s.

Agente� em Ftorlanopotts :

Jt� & Motta
PELA Ui,Jlvr RSID1\DE DO RIO

I)" J' '11 -'!DOL;::' h.\1.t.",.\.

.
'

JOinvile:::':"'Xa;ier Scheak
Lages-Hossandl Neves
Laguna-Franci�co Chagas Ma.

chad.
Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento-JOãO José Arche
Orleans_:'_Edgar Mato,
Porto União- Herrr.inio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São JOSé-José �osta Vaz
S. Francisco,Guaracy Goerre'en
São Joaquim-João Palma
Tijucas-Üsvuld Ramos
'Zubarão-.--]oaquim FalllCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A. QAZETA -florianopolis

I 17�-='� � .---�:-�=-���- r\t ó'- I
I

.

�
�-

- 'i. ("'A '1, .. ' I V 'êf; �� ...
I

te (ra f:r <;vI! ;'si'ri r,

Dr, Fulvio Aduccl
AJ'v()g2Vlo

I
--

fl
-

'):.J(! .nio,
�:,Ubl ado)

/I" 1 ;-

i ii � 1()é1s1�('dasí4 á:-.
li horas

I
------_._.- ..._----- -_.-

1,---
.....

------------i
•. .'

I
1 r. �·'!'1I1,.O UI MClíra Ferru]

-----,

R�I
I\dvogado

tua Com. Mafra, I O (sob.)
Funes I 63 I P. I 290

Médicos
,--

!Dr. Ricardo'/Go-t-tsrnann
I

Ex-chde da ,:-.Jjnicti do Hospn 1

lal de Nürnber�, (Professu:
Indólg Eurkhardt e Profesror

Erwin Kreuter)
Elpeclalis!a em cIrurgIa

geral

a!la cirurgia, gin.lecologia. (do
enças 0'lS �ellhoras) c partos,
Lirurgia do sislema &crvoso e

uperações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
"I) N, le J'lS 10 ás 12 e

das J 5 ás j 6 112 horas.

TELEF. 1.28S

I RFSiDEJ\CIA- �lta �ste-
i ves jumor ['\j. 2h

!1__ .

TELEF. 1.131
_

Dr. Caetano
.

Costa Jor.
C1ínicn cirt'lrgica -- Opera
ç Il�--llÍl1ewlügía - Vi�s

urinarias

_:(y\.!<-I.JLTAS
das 10 ás 12 horas

1
Rua João Plllto n. 13

felefone

,

l-
I'
, .

\

t
I

-.Jornal
[----"_.
_Java

, II III
- • '-r

'I Dr.Arrnin!o . avares

I EI1) c!aHsla em m!)l,�tl 18 t! .

: i' f. G;\NT,\- NAI<lZ - OU-
I

- "">. )S-- CABEÇA---PESCOÇI.
i / (F rrn c õo oel"! faruDoél? a,

meL- r iun no Univl"rsioo()rz ào

I
lA.ill

ó

e lan�Í; o, cx·inh!l"na
o or "-'lrt;r9'J, ()n Ho so ito l àr

_ I ')ro ,tn ::10 o f O " é'a fl5sish�n
. I �Ia Jublica do Rio OI" 'Jane-Ira.
ro o lqun s cmoa àl" pratica nos
'31" viÇD5 I"sp(>(iolizoé"05 no Pro
FI> 50r 5anson, no P:io àe 1a
, 'iro -nc Policlin co oe Botafa-

.
a .. no Hospi!01 OI? 5ãa 1030

i Bati,ta õo Luqó o e 110 Hospital
! l5affré--6uinll"),

: I ,Chefe dt� clínica e cirur-

: 1 gla de ouvidos, garganta,

I nariz, cabeça e pescoço
.::!o Hospital de Caridade

i ce Florianopolls.
I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hf)�pital de Florianopolis.

I f<F.�I[)ENUA Hotel Lal�ort�=�o�� part:cular 1246

(aixa Postal, 43

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

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras DevolL:tas-por Ruy Cilne Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-;;)o! Alcides Lima
As Pantéras- por Lois Wi!ton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apuíinario

Porlo Alegre
Fontes compcndiada:; de Leg. Soe. Brasil-por Djal

lO;} Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

rprara IS de Novembro, 26-'-sohrado - Fone. 1,360

?R1MEJR( j f, UN!CO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diar.as: pela manhã e á noite

A nunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.de� vendas e

ma iores lucros

�LORIAN('PQd,)

Prisão de ven tre ?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratoi .os Raul Leite Rio

fltie�ngali\tz
- -_._._�.

o AZ DOS

Chapéus
Procu.ern

I
I.-- ----------------

I [h.C'?rlosConêl' I

I -Pa-���------M-',!( �t���-s;� III :�:l'n h(tr:l S e �

I Molcstas de cranças �l (Soc, Coop, Iêcsp, LIda.)

i Olt'etor di} Maternidade � I Fh!3 Tra!ttno n. 16

á rt:;1 I Modico do HOfiJ.!ít�1 1, (Edificio proprio]

I \iis '(111(11' d�-, (luro Pr,!tl- (Cur,o d,. e-pecialização ern
I t! Capital 136:700$000

I
nde,lias de �enhora�)

I fi f<eserva 56:424$498

,11, 7(). -_ .. pI', ,I :;.. 1 �/7 .. - I Atende na Mak;-nid,'dc '11:1: RECEBE DEPOSITOS

I I até �,� 8 1 í2 da manhà

I_l_.·,�.-_,I·_"_!I,(._,�
•. ,,�,.I. 111 q. I, á t d c I I PABAHDO 05

- . " ,. I e �í ê-
. onsu torio .

'

A�!T!\ CM/mAI.!)I, 4D I ii
SEGUINTES JUROS:

--------------__ :l ele Limitada 5'1. ala.
'i ele. A vi�o Prcvíoôj, aja.
I Prazo FIXO g·t. aia.

------------ I ,

�----��------�

t'unOttlln 2m 1SSa i.
Rua Felippe Schmldt n: 8 �
l'-afxa postal tZg Tel. auto to04 I iCodigo Ribeiro End. Telg, IIC onw/t(),�: 1 �

dilo I:> hOI,IS cm diante SIMONE
. ;1

',. ,TVP,o"graphlo,' Eater�,otvp,
Ia li/encat'lernartlo, Pautação. Tro.

Al1V{)gado
_. ._____

-

_bal�09 em Alto �eie�_�!�._.. I
,d·.1 '1 raiano, n: I ·.ubrado r A":'t

_--
, i I

I ·lc.ltrl'Pnl> P' l54k I � er,ça0 5

i

---
_

aliI� -: ";-Reilato= I i Yau.t da
==Barbosa== I .

ADVOGAD� I Granja
Hua Trajano,,2 (sob.)

I

FO;:,:.d!:��;-:�I����;o��,.· II
I Dr Aderbal

da S dv.l

Banco de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

I
NO SEU

Fornacerl(""�r
��;:,�

,

I Epilepti cos
-. �

.
. ".-:"

Aparelhos de R",Jio �
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre OU!I o aparell fJ sem

ouvir, antes, o af I nado" f«( l rting".
«Instaladora I .. Florian( j olis»

Rua Trajano 11.

:' Ensino grt'.tllitamente. o i

I modo seguro e infalivel para
.

;; a cura da EPILEPSIA.

l �I'i.
Cal ta: para o dr. Buch:nann_

: Caixa Postal ! 658 -

,

Rio de Janeiro - Brasil

.'@W.IfJ'Ii?$fMlí'-ilIIljz'li�OlI!!l!M;zt'!I@

Rheingant;z
;-

---_

LÃN3 p, \RJ-\ BORD.\?

I PASCHDA1. SIMOP.:: S.

A'I·LIVRARIA MODERNA

ü'time empreqo

�,1ARCAS:

A' venda nas

casas

bôas

.de capitál

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

CLniLÜ M, dir 11 - Doen�as
de crianças

Consult.-R. joáO PI. te, 13
Teldcnf:, 1595

V, nde-se OU arrenda-ae, por longo pra �n, em Flc\ri,

nop Jis, o conhecido Café l'ESTAURAN .E ESi f.! E
L \. 'L.lfibcm se faz identico negocio com o E�THELA
i IOTL L, únic . :V1 i apital, com 39 quart .s sem pen-ao.

Mobiliar io LO[llj leia I ente novo, in t alações san.tá
fias etc.

Omnliv,) da v.nda é

ter o p-opierario de se i-ti
rar pvra tratarne.r o dê su \ saúde, Para mlormaçô-s diri

j:,m-se á Pr.U!O T. Po,;ito. pLlça 15 d.: Nov('mblO nO 24.
Florianopolis.

V. S. precisa modificar o ,pu

motor monofáslco para trifàsicJ
ou fazer nuyo enrolamento? De,e
ja concertar gualqu�r aparelho
elétrico?

Enlãl'l, lembre-se que 56 a

«Instaladora de Florianopohs», a

única no genero poderá atendê-lo,
com serviç.os garantidvs e sub
preços modicos.

Rua Trajano II.
I

I
) ----

I�Wl������ �������

I/I Atenção! · · � �
II� __o' �
�� �.;;�-Transferíu-se para á rua Tiradentes ""

N. S, a casa
U A Preferida"

onde continuará a atender a sua dist;nta freguezia e o

publico e,r 'Veral ...

Srs. possuidores de radio
TendI). che,F,do ao meu conhecr.nenlo qUf', :n,iividuo

sem e'r.rup 110, clizendo-�e meu aUlC:li"r em I�ADIO-TE'
CNICA e, em meu nOllle anda an�'lfiand" RADI03 pilla
concert;H, (TENDO lNUTILlSA)O DiVERSOS APA
RELHOS), decla o que tal iIJdiv.Ju.) não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico qu", SOffi_nte me re3pollsabilisaf i pelos
aparelh .. s que me forem entregu.!s pe soalmente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

A PREFERIDA

afainada
Zina

Est.-=- r,:>roduto ac�"'a-sa
novan1er te lançado a

ver'lcja fie!:,; príncípaís oa-/.c-' ,

.es e restaurantes des ..

ta cirlélde
CAFi:.: COMERCIO, BAR M!RAMAR, CAFE'

GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado peIrJS melhores
médicos d'esta cidad� como um dos melho�es re
constituintes Ilaturais dos IlGSSüS intestinos.

I esU fazendo uma v�rdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquij,.lção, em todos os artigos) em calçados para homens,
� stllhoras e crianças.

� VERIFIQU:�M 50' QUE PECHINCHA! ... �
� A Casa A Preferida �
� �
}� APROVEITEM ! �
� R�e,OJ.'�I��A�uf�:.ru��LEG�ÕS)a �
� �
;'s''4!l��t-��'�:::.:?�

.

�-�-��,.�""���:Yr.l.��� �:" �� ��, r . �;c.:.:� �;-�

RUA BRUSQLE N. 15

ACHAR-SE-Á A VENDA no DIA 8 DE AB�IL DO
CuRRENTE AN J E.\\ DIANTE

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.lVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

--

Oficina XAVIER
·==D E==

Antonio Xavier
LAVA- TINGE E REFORMh CHAPE'U,:; PARA

HOMENS
.

'i SERV!ÇO GAr'A'JTrDO - PREÇOS MODICOS
i -

.

,

Rua Cr;nselhelro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

,"; .,. .... -._-' ... ,.. -;..' . � -_' -.-- "
.

...� •
.

• ..! !
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NOVA YORK, 3-·O Go
vernador do Estado de New Jer.
sey, sr. Hoffmanfl, exonerou o

coronel Schwarzkopf, chefe de
policia do Estado, devido á ma

neira por que foi conduzido o

inquerito sobre o assassinia do
Já se foi o tempo em gue uma r Em nosso -país, ond � opera a menor Lindberg.

viagem pelas Americas era fun- linha mais extensa, a Panair não I O governador declarou que o

ção de semanas e até mesmo de I tem poupado esforços no sentid. II inq�erito foi «o mais confuso já
�esJês. Esse passado recente di-I

de _facilitar ii circüIaç.ão de perso- registrado nos anais da policia».
Iicultava sobremodo a vinculação nalidades representativa da cultu- Observa-se, por outro lado,
espiritual e material entre os po- Ta, da politica, do comercio e que é completo o desacôrdo t�n

vos do nosso Íiemislerio, gerando da industria dos países america- t:e. o governador e o�chefe de po-
Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- as incompreensões e as desconfian nos, não se restringindo apenas ao licia quanto á culpalidade de

ções de rendimentos, independente de multa, A pessôa fisica-(par- Ç1S que muitas vezes foram res- aparelhamento irnpecavel de suas Hauptmann, cuja execução foi
ticular)-que possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi- ponsa veis pelas desinteligencias en- linhas, ao conforto e pontualida- retardada pelo sr. Hoffmann.
ca sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu- tre nações americanas. de de suas aeronaves e á cortezia O coronel Kimberling, diretor

ções de encargo de familia e outras que regulamento permite, venham A navegação aérea, para a de seu pessôa] em contacto com o I
da �e.nitenciaria de Trenton, que

a ficar isentas: caso não apresente a declaração ficará sujeito ao qual não existem mares ne n rnon- público, mas interferindo até mes- presidiu � execução de Haupt
lançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta- tanhas, foi o fátor decisivo de mo UI) problema da hospedagem mann, fOi nomeado para suceder
res, incidindo ainda na multa de 30 ou 5001°, ou ainda três vezes I aproximação e intercambio eleti- dos viajantes nas estações de per-

ao chefe de polícia exonerado.
o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi- vos entre os paizes do Novo, noite pelo estimulo á construção
duais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres- Mundo. iançando sôbre as suas de hoteis conlortaveis ou remede
centar a sua declaração acompanhada dos documentos que provem fronteiras as pontes inviuveis que Íação dos hoteis já existentes,
o seu preJulzo. são as rotas das aeronaves. Es�a companhia foi a primeira a

Tadas as semanas os aviões construir estações flutuantes para

percorrem essas rotas, virihcando as quais' desembaicam metódica
com transporte de corresponden- mente os p'l.Ss�geiros de suas aero-

bdE Saltará da Cama Dispostocia e de personaFdades eminen- naves, rece en o com regosijo a

d d G Para Tudo .

tes, os elos que vincular') 34 pai- iniciativa o r. Cesar rilo de Louiseboular-ger, a conhc-
d R d J

o ligado deve destillar diariamente um

zes do continente de Colombo. otar o vro e aneiro com um litro de bilis nos intestinos. Se a bilis não cida costureira parisiense,
E h" d I d........ fiue normalmente, os alimentos não são

ra istória essa vin .. ulação aeroporto centr > cerno o o l..a- digeridos, apodrecendo nos intestinos e for- que muitas das nossas gen-
merece especial menção pelo va- labouço, ora em construção. In- :::��� �:�:v��e !a�ãr�s��c�� �e���ee:to� tis leitoras conhecerão de
lar de sua obra, o Pan Ameri- fluindo consideravelmente na vida envenenamento do organismo. V. S. sente- perto, das suas visitas áse triste e abatido; perde o interesse na

cano A rways Sy3tem, operador das cidades por onde escalam vida. I Cidade Luz, expôs ultima-
Ih

Com saes e outros laxantes, ou com pur-
da maior rêde de transportes aé· os seus apare os, a companhia gantes fortes, V.S. nada conseguirá. Tae. mente um magnifico vestido

d 1 'f
. remedias estimulam os intestinos sem tocar •

reos ) munno. tudo tem eito para propor- a causa. As famosas e efficazes Pilula. para a tarde, em crépe ma-

Realmeilte, quando estudamos cionar aos viajantes o con orto a �a�:oT!�!:�::..�'::!::�:s�ol�:r�n��a:u�: rocain preto, cuja descrição
a a.uacão dessa zrmde ernpreza que estão habituados nos zran- biliar e que fa�ão V.S. sentir-se disposto damos a Seguir, para que� oJ

f) para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com-
verificamos que ao par de suas des hotéis dos Estados Unidos, tudo. maravilhosas para activar a secreção assim se possa ter uma leve

d H d
do figado. Peça Pilulas CARTERS para e

atividades propriamente comercia- e, avana, o Mexico ou do Figado. Recuse as imitações. idéa do seu lindo conjunto.
is ela desenvolve um trabalho Rio de de Janeiro. O vestido era guarnecido
apreciavel de intercambio cultu- E o movimento de viagens de de tiras do tecido e de geor-
ral e sentimental, incluindo na figuras de relevo tem crescido gette nas cõres azul esbati"
sua propaganda pelos diversos ccntinsamente, aproximando pelo American Airways mostra em do e rosa queimado, eníeí-

isenta paizes, a revelação �:' espectas, conhecimento mutuo, pela recipro- suas montres aspectos e cousas tando O peito, até junto ao

0,5°10 fiagrantes, pensamentos, sentimen- cidade de interesses, os paises dc, Brasil. produtos de nossa arte I cinto dois grandes crisânte
I °10 tos e panoramas típicos dos de- do Novo Mundo. Em suas agen- popular tipica, provocando a cu· I mos. formava o cinto, uma

3010 mais povos, numa contribuição in" cias locllizadas nas grandes cida- riosidade em torno �e nossa vida, écharpe, feita de uma fita
S°lo tere!'sante para a compreensão des dos Estados Unidos, do Me- de nossas possibilidades, de nos- de 'Setim oleado, preto. As
70[0 re(.iproca e para a harmonia ge- xico, de Cuba, da Arg,;ntina, sos recursos, de nossa grándeza. mangas três quartos, no cór-
90ICl ral da Arnei'Íca. ,10 Chile, do Peru. etc., a Pan Eis um aspecto da contribui- te raglan, alargavam muito

! 2010

i
. ção apreciavl"'l da naVl gação ae- para baixo tendo três tiras

13010
. i rea para a harmo�ia continental viradas, nas côres, preto,

14010 , : e para o desenvo[vlmmto do nos- azul e rosa. A saia, tinha
15,5010 �. I so pais. ,Bastaria I"ste t!tu'o para um bico, em toda a voita e

16,80°10 ;� apon ar as nossas autondades a três babados do tecido, em
180100 i I convenicncia de um programa dp. forma. Por ultimo, uma ca-

II estirr u\o ao sistema d tri\nsporte ph ampla, dando· pelos joe-
Art. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome cole-

I � descoberto por Sanlo,. Dumont, lhos, 110 mesmo t�cido c;lo
tivo� as �e cap�tal e i�dustria, as em comandita e �s firmas indivi- � metodizando o nossos d :senvo!vi- vestido com três babados
duaIS, cUJO capItal excede� de 50:000$000, ou cUJa., vendas mer·

"1
rne1to aeronautico. de cada lado, na altura do,

cantís, ou receita blUta exceder,'!m de 300:000$000, deverão pagar I . meio do braço.
o imposto pelo lucro liquido, de acôrdo com o respectivo halanço,

!':,�do equiparadas para o efeito da tributação ás sociedades anoni- V IS"
Praia Clube Coque'iros

i,�,�A�G��,.,�..�A�_��-_E;:_T��.A. voz o o � «» �.4' �.-"''A---------------------------------------------- ���--���--�'�.,_.----���;.----����=--------------------
FLORJANOPOLIS, Sexta-feira 5 de junho de 1936

Confuso
o ptrGCeSSD
d(� Haupt

rnannEDITAL

Art. 7 8 _._ Todas as pessôas Iisicas ou juridicas que por si
ou como representantes de terceiros pagarem ordenados. gratificações,
bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, dividendos,
lucros, alugueis e luvas, prestarão informações á Secção do Ímposto de
R:nda, anexa a Delegacia Fiscal.

Art. 86-As informações do art. 78, serão punidas com

a multa de 500$000 a-5 :000$000.

flOR L NOBRE DE ALMEID 1\

li cOlltribu�ção da nave

gação Aerea , causa do
inlerCaHl11bio efeiávo Pan

ArM1e,�üc2nCJ

IMPOSTO DE REI'\IDA

PARA CIENClA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
DO, F t\ÇO PUBLICAR OS SEGUINTES AR TlGOS

DO REGULAMENTO

PONHA EM ACÇÃO A
BILlS DE SEU FIGADO
SEM CALOf�ELANOSArt. I 75-l\s Emprezas que pagarem juros de debentu

res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente de
saber a quem são pagos esses juros a taxa de 8100• Quanto 1),OS

dividendos de ações ao portador, a taxa a descontar pela mesma

forma será de 4010, independentemente do imposta pago pela So
ciedade.

Art. I 82",_São passiveis do imposto de renda' os venci
mentos de todos os membros da Magistratura da União, dos
Estados, do Distrito Federal e do Territorio do Acre, Lem como

os do funcionalismo publico dos Estados e dos rnunicipios. (De
creto no. 19.723)

ALTERAÇAo NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE
13 DE JANEIRO Df. 1936

Art. 9-No Imposto de Renda, a parte complementar pro

gressiva será cobrada de acôrdo com a seguinte tabela:

10:000$000
10:000$000
20:000$000
30:000$000
60:000$000
90:000$000
120:080$000
150:000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
50U:GOO$000

Até
:/,,\.... Entre

Entre
Entre
Entre
Entre

e 20:000$000
30:COO$000
60:000$000
90.000$000
120:000$000
1 50;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:000$000

e

e

e

e

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Acima de

e

e

e

e

e

e

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE FEVEREIPO DE 1932
Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidade pre

vido pelo Codigo Comerci3J, pela Lei de hlencias e por quaisquer I
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver as'sina- �
do por atuario, perito contartor, contador .ou guarda-livros devida-I �
mente registrado na Superintendencia do Ensino Comerci::tJ. de I

acôrdo com o art. 53 do Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de
) 931.

Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Naciollrll no Estado de Santa
Catarina.

E' ét marca mU'ldialmeníe conhecida c�m" a mais

satisfatoria, tarIto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da. e de perfeito rel1dimet�to, CIT. nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ond.as.

·�t
------------ .�

Consultorio: Rua João
Pinto n' 13

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crian
ças 8 adultos�

Consultas diariameute das

4 horas em dianle

FONE-1595

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOR.ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.�

osCur de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluc»

dação de diagnosticos

Um. linda
creação

De ordem do sr.Presidente, comunico que, por mo
tivo de força maior, ficou adiada, para dia ainda não de
t�rminado, a festa que um grupo de associados ia reali
zar nos salões do Clube 12 de Agosto, no dia 6 do cor

rente) em beneficio do Praia Clube Coqueiros.

Dr. Raimundo Santos
) o. Secretario

ADQUJRA-O E VERIFICAr�EIS QUE:

Em 1· de Junho de 1936.
E' QUAL�DADECarlos Conceição �

������������C�he�k�d�a�S���ç�ão��_���-��-�2�-�_-�7-P_.�.���������.�.�ª�*���=�'�����N�.�=���-�������.�.��-�����FLORIANOPO�IS�2 de Junho de 1936.

Elegantes e lindamente roupas PQ�'d crianças, possui�do variadissimo
e abundante stock

Artigos para homens na casa A CA PITAL.� nas duas esqu�nas da rua Conse!helro Mafra com a TI ajano
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Faz anos hoje, a exma. sra.

d ..Otilia Maneback, esposa do sr.

Ogê Maneback, guarda-mór da
Alfandega de São Francisco.

Proseguem animados os pre
parativos para a realização dia
treze do corrente, no Lira Tenis,
da original e atraente Noitada
ao 7enis.

Os promotores-que de passa
gem se diga-r-não têm medido
esforços na organização de tão

brilhante noitada, que fará época
em Florianopolis.
A venda de mesas para o Ies

do tivai tem corrido muito animada,
o que vem assegurar o sucesso da

fi- magnifica reunião social do pró
ximo dia 13 de junho.

Câmara
Municipal 'CURITIBA,4-Em consequencia da pavorosa explosão de ôntern á tarde, que

Reuniu-se ôntem, em ses- destruiu três casas, provocada na firma Adriano Paiva, morreram as seguintes pessôas:
são, a Câmara Municipal de doutorando de Medicina e jornalista Ciro Sans Duro, Sevéro Paiva, Bento Alves Con

Florianopolis, sob a presiden- ceição, João Deocledone Sobrinho, aeademieo Aniolino Paiva, menina Altair Paiva, es
eia do sr. João Alcantara da tando feridos grávemente Leopoldo Frenzel, Bruno Haír, Laura Paiva, Carlos Silva, o

Com a gentil senhorinha julie- Cunha. menino Alexandre e a menina Guiomar Paiva, O número de ferido se eleva a 18, al-

ta Napo,le�o, professora do Gru- Entre as diversas delibera- guns em estado muito grave.
po ArqUIdiocesano São José, con- ç?es mereceram r.ossa espe- N

tratou casamento o sr. João José cíal atenção, a designação Remoção dos escombros

Arêas, mecanico da Singer Se- das suas várias comissões Prossegue D trabalho de remoção dos escombros da exposição da casa Paiva.

wing Machina de Porto Alegre. internas que ficaram assim Acredita-se que outros corpos serão encontrados.
constituídas:
Comissão de Constituição, Trasladado para São Paulo o cadaver de uma vitima

L,egisl:1ção e Justiça: FI�ren- Partiu hoje para São Paulo o corpo embalsamado do academico de medicina

�o tT\a�O dai Cbosta, LUIS da Ciro Sans Duro, vítima da explosão de ôntem. Ciro Sans Duro fôra eleíto recentemente
os a reys e, en. e José B. bibliotecario da Associação Paranaense de Imprensa.

Salgado de Oliveira.
Comissão de Finanças, o- Suspensas as aulas da Faculdade de Medicina

çamento e Contas do Muni- A F ld
' . A

cipio: Dr Har ld P hes l.,
acu ade de Medicina suspendeu as aulas e tomou luto por tres dias em

Pede'rnei;as d�. gona��nM�: sinal �e pez�r pela tr�giea mórte .dos dois, academi�Js viti�ados ôntem na explosão do i

lo dr A ton' 1'0 V' � at B I deposito de ínílamaveís e explOSIVOS da firma Adriano Paiva.
, . n icen e u -

O t di d d'
-

del d f'
,

ção Viana Francisco Mota '

n em m�smo iversas casas e iversoes elx�ram e uncionar em sinal de

Espezim Ju�ior e dr. JOSé da pezar, pOlS que a Cidade permanece profundamente emocionada pelo desastre.

Costa Moellmann. Uma fam i I ia
Comissão de Educação,

Saúde Pública e Assistencia i n te ira
Social: Dr. Donato Mélo, dprofessor Luís S. Bezerra da envenena a
Trindade e dr. Ratrnundo da
Silva Santos.

Magnifico Comissão de Viação, Obras
, ". Públicas, Agricultura, Comer-
premia cio e lndustria: Dr. Haroldo

COnquistado Paranhos Pederneiras, Euge

por urna se-
nio .Luís Beir�o e Colombo

",-�,h
.

h Espmd?la_Sabino. ,

'. O r In a Comissão de Redação de
. .

Leis: Professor Luís S. Be-
RIO 5 Os �ossos m�los eSI�da�h5 zerra da Trindade, Luís da
devem s�nh�-se muito satisfeitos Costa Freysleben e José do
com a vitona �ue acabou de al- Vale Pereira.
can�ar. na pe,ssoa de uma de su- A Câmara designou uma
as fI�uras mais .destaca�as, a sta. comissão especial, composta
Sylvla de Queiroz Lima.

,
dos vereadores Eugenio Bei- R,J\RA.Em u� �oncurso p�omovldo rão, Luís Freysleben e Ger-

..,_..
pela UOIve�sldade Rohns, dos cino Silva, para representá
Estados Unidos, a qu;. conc�rre- la na recepção aos remado
ram estud�nte� de VarIOS paizee, res catarinenses,
coube a vitona aquela nossa pa
tricia que assim avocou para o

Brasil um titulo de orgulho, por
que dará ao estranjeiro uma im
pressão magnifica do nosso gráo
cultural.
O premio conquistado é uma i

viagem e estadia gratuita na grano
de nação de septemtrião cursan-

do no 'Rollins. Cartazes do dia
A sta. Sylvia de Queiroz Li

ma é filha do dr. Esperidião de
Queiroz Lima. médico e assistente
do Instituto dI;! Biologia Animal.

HOltlAnoS

Numerosos mórtas e feridas

flHIUERSARI09

Vitor Bach

Passa hoje o aniversario nata

licio do estimado conterrâneo sr.

Vitor Buch, representante comer

cial nesta praça e presidente do
Lira Tenis Clube.

PELOS CLUBES
Dr. Osmar Carneiro Ribeiro

Lira Tenis Clube
Festeja hoje o seu aniversario

natalicio o sr. dr. Osmar Carnei
ro Ribeiro, engenheiro da Estra
das de Ferro São Paulo-Ric
Grandf.

enaern BH05 HOJE:

a senhorinha Celina, filha
sr. José C. Koering:

a senhorinha Olga Lemos,
lha do sr, João Lemo••

ONTEM NO ESTRANJEIRO

Aniversariou-se ontem, o jo
vem Alcino Müllen da Silveira,
do comercio local.

fi As fôrças inglêsas na Palestina sóbem a 5 mil soldados.

!:
'\

fHE6Rm UH5

Dr . ./l/varo Damiani
Chegado de Ponta Grossa, en

contra-se, nesta cidade, acompa
nhado de sua exma. esposa, o

destacado patricio dr. Alvaro Da
miani, pintor festejado, escritor
c jornalista militante na imprensa
caneca.

O dr. Alvaro Damiani, que
•

5"; encontra em excursão pelo sul
do Brasil, deu-nos onlem, o pra
zei de sua visita; o que agradece
mos penhoradamente.
OUTRO!5 PARTEm

Para o norte seguiram: Jacin
to Gody, Adele Bauer, Germano
Carvalho, Elbano Steira, dr.
Antonio Machado, R'Jdo)fo Voi
dt, Mau G. Lucena, Eva Simões,
Maria Lembecker, Ermentina SiI
Vi e Hermes Bücheler.

S.PAULO-4--A Assisten
cia socorreu hoje a familia de
Zacarelli Costa, residente á rua

Ge.leral Dias, 49, composta de
cinco pessôas, que aoresentavam

sintomas de intoxicação depois de
terem ingerido café adoçado com

assucar adquirido na venda de
Alberto de tal situada nas proxi
midades.

.. Os amotinados em [erusalem arremessaram uma bomba
contra a delegacia de polícia de cidade de Nazareth, destruindo
as janelas.
• Recrudesce, na Pelonia, o movimento nacionalista,

• A direção do Quai D'Orsay está creando embaraços á

formação do gabinete francês do sr. Leon Blum.

O O ditador economico da Alemanha, sr. Hjalmar Scoacht,
declarou:

-«E' urna necessidade econornica éjue nos impele á uma po
litica colon'al>.

O assucar foi remetido para o

laboratorio de bromatologia do
Gabinete Médico Legal.

• Um porta-voz do exército japonês declarou que as inves

tigações oficiais que estão sendo levadas a efeito pelo govêrno ja
ponês, revelaram que «a dignidade do exército noponico foi afeta�
da». AI fôrças japonesas tomarão imediatamente medidas energicas .

extern\inar
O bandi
tismo

., Grande número de tropas partiram de Cantão, importan
te centro comercial da China, para a fronteira de Fukie, afim de �
secundar o movimento de independencia que ali irrompeu. ,,( \lJ......_.J

A DIRETORIA

A terra
tr-err-euCAFE' BOM SO' NO

..JAVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

S. SALVADOR, 5 - UI-
Senhoras e senhores de todas

timamente, entendeu um dos ban-
as condições e de todas idades do

dos de facinoras fazer uma exe-
Brasil! Desejem padroeiros do
casamento?

cursão na territorio baiano. Foi
I did Peçam informações, em envelo-

ma suce l o, porque a) seu en- f h d J 700
'

f
" pe ec a o rerneten o reis

centro OI um contigente coman- AI 'O' id d
d d I I I

i em se 05 postais. eseja-se I a e
a o pe o va oroso sargento na- - A " di
't d b

e pretenções, máxima iscre-

cdlol, ,que aDacou
o gttUPO

e an-

ção e todo o sigilo compromete-
o erros. eu-se o a aque na pro-

.

A I 95
. "

d d
'o

d M d
se a su a

ximida es o sino e ara" u· R D d C
°

158
b 1" E d d S

ua uque e aXlas ,

a, Imites com d sta o e er-
J' °1 E S C

°

°

d' d b d
OlDVI e, st. ta. ,atarma.

glpe, Ispersan o-se o an o, que
deixou morto Q celebre bandido Se

50Iil_rios!

Irão á Berlim
Banda ar.n

mada

Jubileu

8UENOS AIRES, 4- Na
localidade de Las Chacaras,
provincia de San Luís, re

gistraram-se esta madrugada
dez �igeiros tremores de terra,
sendo que um deles foi re

lativamente intenso. O exér
cito paz á disposição do go
vêrno as barracas que serão
destinadas á ailxiliar os ne

cessitados. Não ha vítimas a

,lamentar.
Navio rau·

bada

CINE IMPERIAL, às 7. 30
horas, A melodia perdura, uma

magnifica produção da United.

Cruzada ,

Nacional de
.Educação

A' Comi!são Executiva da C.

N.E. foi dirigido o seguinte ofi

cio, assinado por grande número

de professores:
"FLORIANOPOLIS-3 de

junho de 1936.
Exmos. S1S. presidente e demais

.

Membro� da Comiss50 Executiva RECIFE, 4 - As autonda-

da, Cruzada Nacional de Educa- Ides maritimas receberam co&nuni

ção em Santa Catarina. c�çãO de que o navio, de pesca Oi-

Oi professores abaixo assina- Tlpat, rouba�� do htor,al de es' CINE��EON, ás 7 e 8, 30

dos. solidarios com seus colegas panha, se dIrIge para Pernambu- horas, Pa�xao salva.dora, um

dirigentes da consulta endereçada c. �excelente filme da UOl'fersaI.

a essa Comissiio em 2 dêste, re

forçam a aludida consulta, pedin
do a sos. que se dignem informar:
lo.-Si a Cruzada Nacional de

Educação, de acardo com seu

titulo, tem por objetivo a edu

cação integral de seus alunos,
ou apenas a sua alfabetização.

2o.-No primeiro caso,si a C.N.
E. está disposta a facultar, em
suas escolas, o en!iino religioso,
nos termos dé.,>,1 constituições
f':'.deral e estadua1."

Sóbe, assir.o, a 62 o número

dos membros do magi:tp.rio cata

r!p�htc; qUI:: cedamaln da Cruzada I
Nac�;'nal de Educação uma res- I

posta �la.ra a essas questões im-l
portanbsslmas. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiii__1

CINE. R�X, ás 7, 30 horas,
um programa duplo - Az dos
azes, uma sensacional pellcula
avíatoria, e Quero ser umagran
de dama, com Kath von Nagy.

reno,

CINE ROYAL, ás 7, 30 fez retroce
horas, Um idilio em Paris. der a ca!""ava.

na eleitoral

na aviação co ...

mercial no

Brasil

RIO, 5 - As duas nada
doras paulistas, Scíla e Hele"
na, e uma carioca, Lig!a
Cordovil. ingressaram na C.
B. D., furmando com Piedade
a turma de 4xl00, que irá
a Berlim.

Devendo regressar domingo a esta capital a Embai
xada Catarinense de Remo, o Club Nautico Riachuelo con

vida os seus associados para tomarem partp. na festiva re

cepção aos rowers conterranêos, bem como todos os seus

remadores. antigos e novos, para, devidamente iniformizados,
tomarem parte no cortêio nautico que comboiará á terra os

"alorosos campeões brasileiros de remo.

Os que desejarem tomar parte nesta homenagem de
verão procurar o Diretor de galpão, Ue. Ladislaú Fischer,
que eslará em nossa séde, sabado, das 15 horas em diante.

Marcando mais um passo no

tavel no progresso da aviação
comercial entre nó�, o comandan"
te Heinz Puet:, que figura no

quadro de pilotos -da Síndicato
Condor .Ltdao, chegou a comple
tar, na sexta-feira passada, ...
1.500.000 (um milhão e meio)
quilometros pervoados durante sua

carreira aviatoria. Foi por ocasião

da '\tiagem regular entre Relem e

Kio de Janeiro que este az do
volante, a. bordo do possante trio

motor Curupira, constituiu este

memoravel feito, que o coloca en

tre os primeiros pilotos civis do
mundo inteiro, motivo porque foi
muito comprimentado, no momen'

to da chegada á Capital Fede

ral, pelos que vêm com interellse

o avanço vitorioso da aviaçao
comercial brasileira. O jubibeu

CONVITE

BELO HORIZONTE, 4-
Hoje a tarde, quando se dirigia a

Divino, distrito do municipio de
Ubá, uma caravana de propa

ganda eleitoral do Partido Repu'
blicano Mineiro, chefiada pel05
deputados Levindo Coelho e A
loisio Leite Guimarães, foi inti
mada a retroceder o caminho e

voltar a Ubá, pelo sr. Osorio
Dutra, suplente de delegado da
quele distrito, que se encontrava

acompanhado de um bando de
homens armados de Parabelum e

carabinas.

Bebias Nacionais e Extra
geiras só NO
C)AFE ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

EXMA. SNRA.
V.S. já conhece a Agnêcia'

Catarinense de Empregos? Recen
temente, instalada nesta �idade,
consegue com rapidez e dando as

meihores referências qualquer em·

pregada doméstica com caderneta
de condúta.

Consulte-nos pelo telefone n.

1561.
Rua Conseiheiro Mafra, 31.

deste experimentado pilotá de
monstra. mais uma vez, o alto
critério que prevaleceu na esco

lha dos colaboradores de SÍndi
cato Condor, el�mentt)� b"si-:os
de prestígio que desfrúta ent[l�

nós, aquela empreza ele aerona

ve�ação civil.l

Club Nautica Riachuela
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