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nos seus
Os denodados nautas catarir,enses Elíe

zer BragHa, De-c ío Couto, �ur3lio Sabino, .Joa ..

qulrn Oliveira, Otávio Aguiar e Orlando Cunha,
rnerecer-anJ, ôntern5 a consagr"ação popular,
recompensadora da furta titanica ern qu� se

ernpenhararr par�a honrar a nossa terra eeno ..

brecer a nossa gente.

TA
,'� Retomou, ôntem, pelo [iaouatiá, á esta capital a Embaixa-
da do Reme, presidida pelo jovem acadermco Léo de Oliveira e

composta dos ses. Eduardo Cabral, secretario: Alberto Moritz, técni
co e dos desportistas Aurelio 5abino, Joaquim Oliveira, Otavio
Aguiar, Orlando Cunha, Decio Couto, Eliezer Braglia e João Ma
tos, que vem de representar, com invulgar brilhantismo, Santa Cata- _"""''''''''''''';m,�.... _ k , ....".,.LU

rina no Campeonato Brasileiro realizado. ha dias, 113S aguas baianas,
onde conquistou colocação invejavel, arrebatando o titulo raáximo do
remo brasileiro. Proprietario e Diretor Responsavei ..JAiRO CALLADO

Franqueado á visitação pública, o navio em que viajavam _

os valorosos rowers catarinenses.partirarn do Mira-mar rumo ao Ita- Aj�O II I Floríanopolls, Segunda-feira 8 de Junho de 1936 I NUMEr�O
quatiá o iate Audás e a lancha da Cost�ira, conduzindo o repre,en-

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

tante do Govêrno do Estado, cap. Ernesto Nunes; membros da Câ
mara Municipal de Floriancpolis, imprensa local e associados dos
clubes náuticos da cidade, que trariam os nossos destacados conter

râneos á terra, onde o povo ansiava por aplaudir-lhes o grande feito
e agradecer-lhes a extraosdinaria conquista, que tanto nos honra e

envaidece. Nesse ínterim a massa popular avolumava se, cada vez

mais, na Ponte Municipal, enquanto tocavam as bandas musicais dd

Força Pública do Estado e do 14 B. C. e i�úmeros foguetes e lo-

a-
'"

guetões alçavam o ar, espoucando com estronao. I ��
A cidade regortiva de entusiasmo e festa, esbanjava-se a,

;o._ -

,

.

alegria.
Em pouco tempo as embarcações desatracavarn de bordo con

duzindo os valentes nautas aos braços do povo nervoso de entusias
mo e satisfação.

Inúmeras embarcações, ioles embandeiradas, lanchinhas e

csnôa« acompanhavam o iate Aitdâs c a lancha da Co.teira, orgl- RIO, 7 - O «Diario Ofi-I art. 12, ç, 6., letra b) com o
I Iegrafica, ao governador e á A excelente peça teatral-

<-1'

....'indo, de improviso, um surfc'!endente, e. �indo prcsti.to �ariQho. cial-, de õnte.n, publica o, fund1âmento acima invocado, Assembléla J .eglsl�tiva do Onde estás felicidader, de
Desembarcados no fVma-mal, verifica-se o pnmeiro contac-j seguinte decreto, com data reso: ve: Estado d i Maranhão. Luís Iglesias, dará inicio a

\ to dos destemidos remadores catarinenses com o povo de Floriano- de 5 do corrente, sob n. 881, Aít. l '

- E' decretada a Art. 5' - Revogam-se as retumbante temporada que
polis, que delira vivendo-os e a Santa Catarina, a gloriosil terra dos determinando a intervenção intervenção federal no Esta- disposições em contrario. marcará época em nossa Ca-
barriga-verdes. Gentis senhorinhas, torcedoras de) Clube 1';a itico Ria- federal no Maranhão: do do Maranhão, nos termos 5 de junho de 1936. pitaI.
chuelo, cobriram de petalas de Ilôres os bravos roweres, enquanto - -Decreta a intervenção do art. 12, § 3', letra a, § (as.) Getulio V{/rgas Dentre o excelente elenco
o povo, na loucura do seu entusiasmo, conduzia-os, em triunfo, nos federal no Maranhão, nos 6', letra b e § 8', da Cons- Vicente 7!áo. , que íntegra a festejada Com-
ombros. termos do art. 12, § 6', le- titulção da Republica. P iQ cesta ra panhia Nacional de Comé-

Eles bem que o mereciam, pois que, a vitória brilhantemen- tra b, da Constituição. Art. 2' - fica interrom- RIO, 7 - O deputado dias, destaca-se o consagrado
te alcançada, durante as exigentes provas do grande certame nautico, O presidente da Republica, p.do temporarlameute o exer- rnaranhense, sr. Uno Macha- artista Armando Braga, queconferiu-lhes, além do titulo de campeões nacionais do remo, a su- considerando que a Assem- cicio da autoridade do atual do, falará segunda-feira, na ocupa, após Procopío' Ferrei
prema honra de representar o Brasil nas próximas Olimpiadas de bléia Legislativa do .vlara governador do Estado (ar.t. Câmara, protestando contra ra, o logar de melhor comico
Berlim, onde acorre pressurosa de louros a mocidade do mundo. nhão, nos termos do art. 12, 13, 34', da mesma Consti- a intervenção, declarando brasileiro.

Irão ao estranjeiro, e o Brasil será perfeitamente representa' § 3' da Constituição da Re tuição), até que a autOridade,' que «lá não é Adis-Ababa ... "
do, porque os nautas conterrâneos são bravos e indomito� pela sua publica, solicitou a interven- competente se pronuncie, afi- Iracema de Alencar, pro-
energia e pela pujança [ouçã dos seus músculos de aço. ção federal, afim de ser rnan- nal, sobre sua responsabili./Contra o ln- prietaria e artista de grande

Seguidos de incalculavtl massa popular, os campeões bra- tido O decreto de acusa-ão dade (art. 64 da Constitui- t r;; B. valor, dispensa referencias
sileiros rumaram, entre grandes aplausos, para o Java-Jornal, local contra o governador do Ês-IÇãO do e.staco) e em casol e�ra.DSma por já ser sobejamente re

onde seriam recepcionados ohcialmcnte, tendi) de uma das sacadas, tado, que importa no �f.asta-I de . condenação até que seja Como o define o de- conhecido o seu merito artir
após a devida apresentação dos bravos remadores ao povo, discursa- rnento de�te do exercicro do

j el�l�o. e empossado o seu putadc catar i n�nse
tico.

do, lindamente: o vibrante jornalista Jáu Guedes, diretor do Diario seu cargo,
". _ . 'Suo;:,ütu,:o., . dr. Df niz Junior Acompanhado do jornalís-Oficial, em nome da Liga Nautica; o professor Odilon Fernandes e que ti solicitação fOI re-/ Art....I· - E nomeado 1J1- SÃO PAULO 7-5 b _ ta conterrâneo e incentin-

o dr. José Ferreira Bastos, que respondeu, aos oradores que o prece- gularrnente instruida, inclusi- terventor federal no Estado
b

'

F ld demos que se es ora na acu a e dor do teatro nacional, �r.deram, em nome dos remadores barriga-verdes vitoriosos. ve atestado de legitirnidade ] do Maranhão. (l major RO-, d D'
,

d �'t I
I d

.

b C
.

d d
:'! irerto esta capl a um mo- Osvalo Mélo, deu-nos hoje, oTerminadas as primeiras nomenagens, os esportistas dis- dos representantes do Legrs- erto arnl.lro ( i� Me;1 onça, '

1 f d D praze d sua "t
punham-se a volver às suas residencia�. seguidos do povo, quando lativo Estadual de aCôl'd) aue as::u':11irá o exercicio do' vlment� em am� o avor a .e-

J'
r a VIS! a

.

o sr.

"t c E� t·! I b d
mocracla e contr.ano ao lutegrahs- alme Fontes, secretáno da

encontraram, passeiando"na Praça 15 de Novembro,'o sr. dr. Nerêu com o que precel ua o ano Xi.:CU IVO oca o servan o
I d C h'

.

d d E d b f
.

d 12 § 8 ,j C' t't'"
.

I' t ço-' . mo. Ouvllnos a guns estu antes ompan la, que nos disse,
mos, governa or o sta o, que a raçou, e uSlvamente, ca a um I

-

�céi A 'tons, I uAlçaol; _ ::r 115 r�d' JS qu( vle:e�t � (jue declararam que vão pedir ao da grande alegria e ansied,-,-.

per si, enquanto ouv:am-se palmas e aplausos da grande massa po- �ue a ar �?e .pe aç�1) d�' �.���, I' as pel� .mm 1
Ministro da Justiçli a cassação do de de Iracema de Alencarpular. loc,tl, pela m;:lIona dos seus I

a Justl\a e Negoclos. lote'l re istro da A ão late ralista Bra- em vi:sitar Florianopolis.Outras homenagens, expressivas do júbilo catarÍnense, serão membros, cOllcedell «h2beas- nores.
I ·r ç g

lealizadas durante esta semana. corpus» ao presiriente da I Art. 4' - O presente de-j s_l_el_ra_. _

-O vaioroso Clube Nalltico America, de Blumenau, Assembléia Legh:latlva, af.i::1[ ereto entrará em vigor ime-.

O f àcompareceu as homenagens prestada', cuja digna embaixada era de que este assuma o eX0r- diatamente e o seu texto,' n 5 az 17n opresidida pelo sr. João Medeiros, gerente das importantes Industrias icio da� funções. de gover- será comunicado, por 'lia te-I"::' 11::..Garcia. " l;ador. ate que_seja decreta-,
Ad' ,. Ia.

�a. a�mtervençal) federal so- Acor. O entre
I InveiiClonlces propaladas!1Clt::'ua pela mesma Assem-

O P R M e o" t·
·

bléia;
'.l _

• • ..' na es ranJ81ra
.

que a SllUêçao deanorma- governo ml!iil I RIO-7-0 gabinete do tv1inistro da Justiça notificou á
llJad,e .-:m que se encor!tra <

. ?
I inpren�a a prop6sito da campanl1J. policial contra o comlmismo.

O r?r:2nc�o E�;tado, aCJ_nsclha ne I (O. j Relere-se n03 boatos egpa1h ,j)f. no c 'ra ljf:ir\.Í,q,,:e assoalham
'1 t:l1ediata d'�aetaçao da i 17.000 pess6as acbim-se presas, inciusive 5 OJO iflulnerl::s e que

BELO HORIZONTE, 7-Um telegrama de Uber-' med'd�. reclamada pela As·- RIO, 2 - Noticias de bôa os rrêsos �ão impos:iibilitadus de lJualquer movimento !-,or estarem

andia informa que o Partido Popular Progressista apostou semblew; fontes informam que se prucessa amarrados em barras de ferro e sujp.itos a suplícios indescritiveis.
ii contos contra cem, com seu rival do Partido F.:epubli- que compete ao presidcn - nn entendimento rara a co!abora� A leferid<1. nota afirma que estão prêsos atualment'! apenas
ano Mineiro, como ganha, á as eleíções de amanhã. te da Repubíica decretar a �ão do P,RM .. com o governo 1638 p:::ssô ,s, inclusiv(! 10 mulheres, terminando pc,' declarar que a

, A quantia foi depositada num banco, se'ndo lavrada mtervenção quando solicita- mineiro e, possivelmente, depois, 1 policia tem agido dentlO da lei, sem usar de procetiSOS violentos nc
Illa escritura ào áto. da pelo Legislativo local (cit. com o governo da Republica. campan!1a tenaz contra os inimiios da ó;dt>'�,

i.Fdl�

ligações politicas.Sem quaisquer

Companhia de
Comédias Iras
cerna de Alen-

car

int rvenção fede
I n Maranhão

Deverá estrear na próxi
ma quarta-feira, no Cine
teatro Rex, a conhecida e

apla udida Companha Nacio
nal de Comédias Iracema de
Alencar.r

aposta eleitoral

i
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xtremo
r;'J11 �2��!;;:'j 7ás-d�:S C��:�� �i1i�����e��aCal�\��t�:iâ�1A· G A E Tlnanha de on�lo, sábado 6 de junho, que declarasse al����������������������������������I�������������guerra ac Japão. 1- A V O Z P O -O

O govêrno da China do Sul mandará imediatamente �����.������������������.�����-�����������--����-
uma e�pedição de 2QO.000 soldados contra os japoneses, FLORIANOPOLIS, Segunda-feira 8 de junho de 1936

os quais ocupam atualmente uma grande area no Norte
da China.

Apreendidas �. Gª��la
12 mil caixas ,!e fosforos Desportivade uma fabrica cei", REDATOR- ÃCIOLI VASCONCELOS

o

A declaração de guerra
LONDRES, 7 - Segundo informação enviada pelo

representante da -Exchange Telegrap'i- em Hong-Kong,
ÍOl ordenada a mobilização dos exercitas de Kwantung e

Kwangsi, seguindo-se a declaração de guerra do govêrno
do Cantão ao do Japão,

o

•

rlnense
PORTO ALEGRE, 5- -O fisco federal apreendeu na

vizinha cidade de S. Leopoldo. 1 2.00 caixas de fosforos fabricadas
em He�val, no Estado de Santa Catarina, das quais 75010 estavam

estampilhadas com sêlos falsos.
Os fosforos eram marca Sarandy, da fabrica Tranquilo de

Carli.

terceiro go
vernador

--.,-�.,

RIO, 7-Comunicam de São Luís que a Côrte de
Apelação resolveu designar o novo presidente da Assem
bléia, sr. Tarquinio Lopes, para governador do Estado.

O terceiro! Mas, senhores, isso já é deboche! Já é
mesmo acinte aos poderes da Uniãol

Sonolência
invencivel

kJolegio
Coração

d� Jesus

flELMITOU

Preguiça e sonolência após as

N. PI
. .

bati d' refeições são sinais quasi certes
as u times sa atmas proce I� d di tã diíicil d

1 C I
.

e iges ao I ICI, causa a por
aas no o eglO Sagrado Coração I

•

f"
.

d id lorid
.

d b
. . ,

msu iciencia e aCI o c on rico

I

e J:sus, � ttv�ram os primeiros I no suco gastrico. Ha pessêas
.t rJar"s as alunas. A

t ti - f
Ef3COLA NORMAL PRI- que por. es � mo I�O sao orç�-

!\!'ARU\-l' '

.. _ E
.

das a uorrmr m:-Ia hora apos
.�

. ano. rnes�ma o almoço e o Jantar. Outras,
·.._j()erlert, Angela RotoIo, Dirce I' d I'" f d
'. ,_. C 1- "

.

a em a sono encra, so rem e
• < ... I, .aro ma Bruggemann e varias pertubações decorrentes da

Ll:i"i::\ Cé'rr,,;Of .

_ . H'
t

d:. B'd
mesma causa, tais como fraque'

,

170.:-. eron ma fi a, za, palidês, desanimo, enxaque
[\',ar '1; GU1ITl,rãf>s, [urerna Soa-

cas ventre crescido inepetên-
le�,}.oland� Ico��s ,e Zita _Silvól. cia: prisão de ventre: De tempo

.

J arLO:.-:-L lc.wea. BlIrbl, �,r� a tempo são vitimas de verdadei
minda Mul:e.r, M�rt� Cordélia

ras indigestões com vomitos e de
G0n,,:,s, :\

Clélia Zélnm: e Íolanda jeções liquidas como se tivessem
r;"errcira Mel", sido vitimas de uma intoxicação
CURSO P�fLlMINAR- alimentar.

A causa, entretanto, reside na

falta de acido cloridrico, indispen
savel para a normal degestão dos
albuminoides, que por isto se pu�
trelazem, tornando-se toxicos.

Para combater a sonolência, a

preguiça e todas as demais desor:
dens acima assinaladas, recomen-
da-se o uso do poderoso digestivo Em Minas
Acidol-Pepsina da Casa Bayer
que se toma no meio das releic ões a minoria parla-
com adrniravel proveito.' mentar

O
�

"'_�- RIO,7-Seguiu para Bar-
CINE IMPERIAL, ás 5, 7

ESCOLA MODELO-4o. esignaçôes bacena, onde assistirá o plei- 8 30 horas, Corageme leal-
ano:-Leatrice Moellrnann, Laila Foram designados para exer- to [mineiro, hoje, especial- dade
r.., yesleben, Alete Alves, Ligia cerem, interinamente, os cargos de mente convidado pelo P. R. .

Silva e Ilec Lima. auxiliares da Secretaria do Instituto M., O sr. João Neves da Fon-

li '\ iel Oliveira e Sli� de Educação desta Capital, ser' toural leader da mabría par-
h CIN�TRE�t' às 6d,3D.e, 8,30

J
. .

0-1'
-

CIG VIonda no Departam"r.to de Edu- lamentar. oras, JVO Ti mo o jazz.
va, osé de lVeHa e ar os a- �

cação, os sr. Hilario Bleyer e O sr. João Ne�es vai hos�
Orlando Mota Espe·zim. pedar�se na GrallJa das Mar�
--�---�----- rfaridas, propriedade do sr.
Co r'yt:-r� O ba n- Virgilio de Mélo Franco, si-

dltlsmO tuada nas imediações daque�
MACEIO', 7-Está anuncia- Ia cidade mineira.

....." "_.__.�._._. .__ _ da a partida do chefe de poli� Para Ubl viajaram ante-
Dr Pedro de Mour� Ferro. cia para o sertão, afim de encabe� ôntem, C:lm O mesmo obje-

Advogado 'çar a camfanha COlltra o bandi� tívo, os srs. Batista Luzardo
Rua Trdjano n. 1 (sobrado) tisrno. e Acurcio Torres.
�.....-:

gue-se trazer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desinfectados, evitando-se,
assim, males presentes e fu
turos.

o Snr. tem sempre o cu i
dado de tr�zer limpas as

suas mãos. E justo. As mãos

sujas, além de desagrada
veis, são perigosas á saúde.

Mas reflicta que não são
HELMITOL toma-se facil-

ap�nas as suas mãos que �e
aujarn ; estas o Snr. as ve;

no interior do seu corpo
ha tambem orgãos que se suo

jam; estes o Snr. não "vê",
mas "sente" que estão

sujos.
O seu apparelho renal, por
exemplo, accumula impu re
zas que prejudicam seria
mente a sua saúde.

mente, como uma limonada,
dissolvendo os comprimidos
em agua com assuoar,

nandes.
3' ano:-Clotilde Kraemer,

r�cí Fernandes Duarte, MarÍ Bor
ja. Carmen Moellmann e Sonia
r,ioellmann.

CARTAZES
DODIA

t ano:-Janí F. Duarte, Zulma
Silva, Norma T.de Souza e Bea�
triz R. MoelImann.
2' ano:-M. de Lourdes Va

lente, Célia Lobo de Figueiredo,
M. de Lourdes Damerau, Ana
Rita C. Machado e Marília Fer-

Fazendo uso de HELMITOL
da Casa "Bayer", conse-

2' a120: -- Jaír Juarte, Anésia
'vVam1i:: e I v� Pauli,
/' ano:-Bernadete Garofallis,

Emilia L. da Cunha e Terezinha
da Luz COl�eiro.

CINE ODEON. ás 5, 6, 3[4
e 8, 30 horas, em ultimas exibições,
Estudantes.

CINE ROYAL, ás 7, 30 ho
ras. a magnifica película de Eddie
Cantor - Cai, cai, balão, que
tanto sucesso alcançou ontem nesta

cidade.

,

Pintacuda, notavel volante ita
liano, manteve a dianteira até a

190 volta, quando se quebrou o

BERLIM, 7 _ Nas provas de diferencial do seu carro, in posa.
'0aca Davis realizadas hoje nes - bilitando-o de prosseguir. Pinta

ta capital o tenista alemão Hen- cuda estava distanciado do se

kel, derrotou o argentino Zappa gundo colocado com 11 diferença
pelos scores de 6 xl, 6 x 1 e de 5 minutos, quando se deu o aci

6 x 3. dente.
Hellé Ni ze, volante Irancêsa,

lutou até o fim, motivo porque
foi aclamadissima pelo povo.Í]

Manoel Tellé, brasileiro, que
era o segundo colocado, até ocor

rer o acidente com Pintacuda,
passou para a dianteira, perma
necendo assim diversas voltas, mas,
míelizmente, devido a necesridade

A redação esportiva de A GA� de abastecer a sua barata de ga
ZETA, em colaboração com a zolina, perdeu 2 minutos. Enquan'
da nOS8a conlreira .REPUBLI- to os outros abateceram seus caro

CA, e graças as gentilezas do lOS sórnente duas vezes o fa"r.oso
(lOSSO distinto conterrâneo sr. José volante! brasileiro Teffé foi força
'Filomeno, poude informar o po- do a fazê-lo três vezes, G> que
vo desta capital, ôntern, pela ma- retardou muito a sua esplendida
nhã, o desenrolar da sensacional corrida .

corrida automobilistica Circuito da O resultado final foi o seguinte:
Gavea. As 25 voltas perigosiesi � 10 lugar:-Cappoli (argentino)
mas daquele trajeto foram feitas, em 3 horas e 57 minutos.
felizmente, sem um desastre pessôa 20 lugar:-Carú (argentino)
a lamentar. J, em 3 horas, e 57 'e 5", portan-

��_ ..���-�-

to, 5 segundos de diferênça.
Dr.Artur Pereira 30 lugar:--ManoeJ TeHé (bra

e O I ive ira sileiro) em 3 horas e 58 minutos.
4" lugar: - Marques Porto

(brasileiro) .

TENIS

Automobi
lismo

o circuito: da
Gavea

CUnlca médica di erlan
ças e adultos

FutebolConsultas diariameule das

4 horas em dianie I Cariocas e gaúches
empataram

PORTO ALEGRE, 8-
No jôgo de Campeonato Brasilei�
ro de Futeból, realizado aqui,
ôntem, os cariocas empataram
com gaúchos de 3x3.

Os selecionados estavam assim

organizados:
CARIOCAS" Panelo.

Nariz" e Italia
Afomo-Zarzur-Oscarino

Osvaldo-Carvalho Leite-Feitiço
Leonidas e Palesko

GAUCHOS
Penha, Miro e Luís Luz

Risada-Nestor-Sardinha II
Sorro-Russinho-Cardeal

Fogo-TomMix
Arbitrou êsse grande embate.'.:

o desporti:ta Solon Ribeiro, jui7
da Federaçãú Metropolitana de

Desportos, e um dos mais afama�
dos juizes da Capital da P..epu-

_blica.

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

osCur de esp�eialilação em

Bactroriologia no Lab. de
Saude púhlica_ do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci�

daçãO de diagnosticos
;.

,

ISITEM" CAPIT
padronadas roupas pC:Ud crianças, possuindo

La"!
_--

variad iss imo
�::�egantes e lindamente

e abundante- stock
Af'tigos para homens na casa A CAPITAL, ruanas duas esqu�nas da

OSCA.R

_' ..

� ... '. _.

,
"

Conse!helro Mafra com a Tlsjano

CARDOSO.
\

-_
-_

.'
.... ' �

.--

,ro � -, l' _. /'
,

,r-'. o'(,.{"
/
I
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----===--�G�Gl�O•••� • ����_�SOBRE A DIREÇÃO DC'_ PROPRIETARIO i

� • RUA FELIPE SCH�\1IDT N. 1 •

Companhia "Aliança da Baia" ! I... FLORIANOPOLlS e��1
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• ��G.�$��e�O$�30ee$�
�, '! ttEa= CIft A·')
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• '9� '!J#. iii ...nsaruup.. �
� � - ���i� ?" ,{!"p)� j1�l � .:\l�� ���

PR!MEIRA de...) Brasil �� �1·)""�<4-j�N T!l!)rc;t��'�;

ii � Siga o nosso conselho: =I�
I

MANDE FAZER UM PROjE'TO, COM U
ESPEC'FICAÇOES E COM ESSES DO.
CUMEi\J10S PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONS"l RurORFS DE CONFIAI--JÇA��.

�'''' Confie a execucão de seu projétolpentes, Sub-Agente:; e Reguhu1ar�i de !4vari38 �el\i� lodu8 os Estados I fá um bom arquitéto.
- - ,

�., Brasil, na Uruguai e nas prll11llpais praças e$�nngeirf'., D Joinvile-Xavier Schenk
ESTAMOS EM ÚTIMJ-\S CONDIÇÕES PARA Lages-Hossan:h Neves

Agentes em Ftorianopolts :

I
' Laguna-F,,"_,cu, Chagas Ma-

! Cam pos Lobo & Cía. �
I

NOS

LEN;;�:G�R::S�E::�COS Mafra-p:�';i"o Claudio
� • " Nova Trento-João José Arche
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 f� Orleans-Edg.; Mato;G TELEFONE N. 1.083 E�D. TFLEGRAFICO ALLIAfvÇA ;;, Treska J r. & Motta Porto União- Herninio Milel
�

E'
"

L � II fCRMADOS PELA LJNIY.ERSIDADE DO RIO Rio do Sul-Aristides Melo

� scrltóros em aguna e ltaiai G DE JANEIRO I Sãojosé-jJsi.'2osta Vaz
W

i �� �<� ��i
�. Francisco-Guaracy Goerresen

� Sub-Agentes em B umenau e Lage'� �� �:;:t Rua Felipe Schrnídt n. 2 :m: S��Joaquím-JOão Palma
� �� ��' I s: Tljucas-Osvdld Ramos

,

, ••G --.-----,.�------� .�i)��.e.����@.O--------.G ; 'Iubarão. -jOialiJUÍm FélMQQ

G��ê.e,�G O' ••����§���.�

I =
. �

I Agene!. oderna d� PU·' �

blicações, com séde em São Paulo=
�

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente, n. 112

• G

lorlel08 proprlol, trlijs vezes

por semana, todas as segun
das, ter�118 e IElxtas-fblras,

Formidaveis

Extração com global de cr'stal.

A • -náX I i ()� lisura i'; honestidade, pois, OI soro

tal08 Ião presenciado. pelo povo. I
__

__ .•••• __ .... ,o :� _j

'M

FUNDADA EM 1870

Seguros, Terrestres e Maritimo
G I ncontestavelmente a
'J

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEIT AEM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUNI iDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:�03$540
í 3..496:912$949

2.4j:5.044:063$157
4.183:406$606

�D"_"""[""P"·NI"""'I'i""!!ltIIS""""WMlm""A'-S> aR:�-!;�ie:; r
.

" Redator-Secretario:,

"

Oslyn Costa

Clinica e pro- Especialista N40 será devolvido o �rllSin(ll
I 1

� publicado 4Iu não,tese gera em mo atias O conusiio expresso em arti-
da bôca da bôca tO de coilaboração, mesmo so-li�

(JONSULTORIO: Extração se:m clÔT citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso por parte
., Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$Oac
fRIMESTRE l2$00f1
MES 4$Ocm
NUM. AVULSO $2\1&
ATRAZADO $3�

A COI respondencla, bem com.

os valores relativos aos 00-

nuncios e assinaturas. devem
ser enviados ao Diretor-GE
rente Jairo CaHado.

Redaçio, Admniltraçl�
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 5l
Fone, 1.656

Agenlel-·carr.apondentel
Porto Alegre - Dr. AI'Ionttl

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-jaime Wendbausefi
Anitapolis-Anibal Pa0U
L\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau=- �,Jlartinianl) Hilaria
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas=-Pedro Torres

Cruzcíro=-Osveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves'

Caminha

Especialidades em: APERI : JVOS E
SAl.GADOS

Fornece COMIDA A DOMIC IUO A PRE
���-� ÇOS MODICOS.
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I �ccacio !Vk-I
I feira t

" 1 rua I
n. 70. - J_ J.,,,,

Dr. Fulvio Aduc ,.

J"U";!I)l .-,
..C� r \. �_. \_

Rua João Pin.o,
(sobrado)

(I

Das J () ás 12 e da ') i 4 a-

---

\ �r. Pedro �® f:ei.!ra �erro I

I Dr, Aderbal
da Silva
J\dvogado

:\l1a Co'", vr.. L j C (�Ob .)

j___::ne,
1631 <

129o___j
Médicos

lor. Ricardc I
I'Gottsrnann I
Ex -chcíe ?& c)i'llicfÀ do Hospi ,

I tal de t\lümberg, (Profess(,l
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeeialllla em cirurgIa

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e d, 5 1 o ás I 2 e

das 15 ás i 6 1:2 horas.

TELe"-' 1 "r\

5
,

.. .c.J:'. ,LO I

RESJD2r1UA-Rua Este-.I
I

ves ):':d'cJ N., 26 ,Ir ",-;'� 1 13
I J_'� ,_.__

o _I _

I Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
'B�ões-Ginecologia - V ias

urinarias

C, INSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

1(·L

_Jornal��Java

FLORIAN0PO�IS

'Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -. Fone. 1.360
- _.

I � �; ?RlMEíR,; r, UNI::O ]ORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas trans.r.issões díar.as: pela manhã e á noite

A nunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas e

ma iores lucros

(_

Dr. Carlos Corrêa � .
.

o ".
•

I

" 1 -. "no,
ia "'I (11 àe

� dr�
...

"", �T�p.n
-

') ut> 1":11.? 1'0.
-

à'� , Cl fl�5
,.... IlI:"' P o

I') • o '17 ')0_
a Cc' C ;., o ..

: de ::-;.0 To o
1 � 110 HO'3\J,dJl I Prisão de ventre?

I'

" :J.Parios - Moléstias de
Senhoras e

Moles.ias de cranças �, ... I

(1 d"
so-

I (

(Soe. Coe; . Lcsp. Lida.) I: : c'
"

.� ,c
-

�d) fi. 16

t aixa Postal, 43

m� eh!;" d�� �r ;iitl1iti�.;e
MG;1I�O �i) H�s�it�i

(1
-------

(C. t • j rle eT -ci .li, ação em

m 1" .»

, ,J� ;0:','<, Of"S)
A:,[,>c> ILl ) : c .uidad,
até ás 8 1 I::: da manha
e á �arde-- Ccnsrltorio :

f\, 1\!!TA G ft RIBALDI, 49

•
I

• \' .t e c; i I
�'

...(; (:

Pu �-cr C�)' � r: \ � "(L (.'".:::.\
u
�

_ � .... ._ . .,� "'-'

Granulado e comprimidos
Laboratouos Raul Leite

c fJ t n 1(.. J, -:
,

1 " e r
r

�C') _�I)

(.� C:', :t1�de
" L. r ; \:'31T05

I
.._� d

!�C
, I

11
I

t=>fl JAHDO 05
.

RioSEGUil�TES JUROS:

I
__ '_. .�

Clmica Médica - Doenças
de crianças

Cousutt.-R. jO&0 Pil1t�, 13
Te!p[oue, ].)95

Consultas:
das I 5 horas em diante

,I; L �
I N/I /�. I I f. o !:

� _ � l:iI o.J �_ '_ J '-.c j I
(> (� 5!:. S I. .�. '

IIII _ ( Po,ito,p-=J.� I: .l .,
t;

i I;_ ..---==-"�-=_..._J "

I�
ç •

'A ,"
� '.j

... fi! lo..

j ',.:'AR

m
Estp '')rcd�_l :'(,) ací'1r

,nOV:.��H"\ler te �1 -..

veJ')da rrc, .,_; p �(�

fés e rest.aL!
ta cidade

CAFE' COMERCIO, r

GLORIA, CAFE' NATAL,
METROPOL.

Este produto é recc

médicos d'esta cidade co:

ccnstltuintes naturais dos ;

" .

,'- !II

bôas

••

'

.• rI<.': .' ��

,'I..
"lI)) I,\,

.
V. 5.' ." inOlhricn;: O seu

I nc li,' �,O para trifàsic»

I O 1 ': ro I enrolamento? Dese-

I i ,I r(: .- (�'.l'ikjl.1�r aparelho

1-

,i.
L '�O': .

; o (.'I
I'

ACHAR-SE·A A VENDA
CORRENTE AN ,-

USA" II"',...· n

I;.�mas e 1:�,,�'I65 rJ�

LIVRARIA�
RECEBIDAS

Dante Vivo-- por Giovani Papil:i
Terras Devoít:tas-por Ruy C 'De ;_:!
Historia Pop. do Rio G. do �J.I --;: l-
As Pantéras-por Lois W"IOtl

l

Cancioneiro da Revolução de 1 ;��:::. -.-
'.

"

Fontes compendíadas de Leg. ;__,
ln "

SEMANALMENTE RE::�" _:.

NOV!;: \[ � !
... _õ...;

:
;

��&lWWç�,;Z;;<-':;'- ��.,j.?:li=?"_'__�-:�,_.;.,-;;",-,:::,:::
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.:I§.
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I
I
U

'1�
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Antonio ��av�e�
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A GAZETA Florianopolis-8 - 6-1936
_-

Cf8pmie..,J,!e., Imt!'lãe.�pF.�M.Ga zeram constr�ir sítlos prol�-ICDntinuam!iA U'Itõii' Iftll. = íW"J""",;,�illig�
tores subterraneos aos quais

, Apea��ão ,N1U!TA�, V,E�ES lA' ,FO- alguns humoristas' francê.sesl OS roubosT Rf\M publicadas as medidas deram o nome de ratoeiras
da celebre Venus de Milo, humanas de luxo Uma delas I C f

.

1 I aque foi o mais alto padrão foi construída a i O metros de d ontlnua lmp aFclav� a I.ar; o-

d b I
A

f
'. os ga unos em onanopo IS.a e es� em!�ma., profundidade, sob a rua d'Au- Diariamente são registrados rouHabeas-corpus da comarca . Nlas,. �ss� tlpO-- pode-se bervilliers, em pleno Paris. bos de maior ou menor impor-de Biguassú, impetrante drs. dlzer-:-Ja calJ. de moda. Sua armação é toda de tancia e entretanto nada se fazI d A· Z I' HOJe em dia num concur- .

nto armado de
.,

..

'

vens e raujo e
.

u miro . '. aç i e cune -, para sustar as atividades dos de-Soncini e paciente Pedro Shu- so, sena escolhida de prefe- 80 cts. de espessura. Tem b d I' t. . . . sa usa os me lan es.
reitzer. Relator o sr. des. rencia uma Jovem mais esguia ela capacidade para 1.000 A' d ônt I di.

b lt 10 a, on em, em peno 18,Presidente. e mais es e a.
. I pessoas e conta com todos' da residencia do sr. Juvenal CostaNegada a ordem irnpetra-] Oamos/, por.tanto, hOJe� ás, os adiantamentos modernos, á rua jeronimo Coelho, fora�da por não estar prescrito ° p-ossas l�ltoréllS as medidas como sejam: compressores de roubados três casacos.

crime. Vencidos os srs. des. de uma Jovem que, Enumdre- ar, de mameira que a pres- A ocorrencia foi mencionada
Presidente e Carneiro Ri- ce�te conc�rso nos. sta os sãs, e depositas de o�i.gen�o, I á Policia Central.Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- beiro. Unidos, fOI escolhica C0l1.10

para a constante purlíicação
ções de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par- Habeas-corpus da comarca sendo uma moderna_ Venfl�: da atrnosféra; além de estar Palscio dasticular)-que possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi-I de FlorianopoJis impetrante Altura, 1 m71; Peso, !JS qUI- dotada de portas e janelas D. _
ca sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu-] dr. Eugenio Fig�eiredo Con- los; Pes�oço, 22 1[2 cms.; especiais, aparelhos que rc- Ivea·soes
ções de encargo de família e outras que regulamento permite, venham dessa e paciente Mario de B�sto, 8::1 cms.; Puls?, 14; gistram a marcha dos aviões Os proprietarios da frequenta.a ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao Paiva. Relator o sr. des. Pre- Cintura, 65 cms., Quadris, 91; e que acusam as condições da casa de recreio á Praça 15lançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta- siderite. Coxas, 53 cn-s.; P�rnas, 32 respiratorlas da atmosféra de Novembro-e-Palar.io das Di
res, incidindo ainda na multa de 30 ou 50010, ou ainda três vezes Convertido o julgamento cms.,; !ornozel_o, 14 cms. exterior? versões, hê menagearão os bravo
o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi- em diligencia, afim de serem

.

AI tem as leitoras as lI1e- remadores catarinenser, em diaduais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres- avocados os autos originais. didas que emprestara':1 tal ACREDITA-SE QUE TQ- que será previamente marcado,
1 centar a sua dedaração acompanhada dos documentos que provem I Mandado de segurança n. encant? e form.osura á Jove.m DO o sangue do corpo passe oferecendo-lhes um valioso mimo.,,_,
I o seu prejuizo.

. 13, da comarca de joinvile, que foi escolhida num CCK1- pelo coração uma vez cada
requerente Hans Joanes Sch- curso entre tantas outras. minuto.
neider. Relator o sr. des. Ur- Comparem com as suas,
bano Sales. para ver si estão longe dela. CALCULA-Sr: QUE NO
A Côrte julgou-se incorn- fundo do lago Utab, nos Es- Serão vendidos em leilão, no dia

petente para tomar conheci- AFIM DE EVlTAR QUE, tados Unidos da America do 10, ás 19 horas, á Rua Anita
menta do pedido. nas guerras vindouras mor- Norte, ha mais de Garibaldi 53, superiores e finos
Apelação crime n. 5.415, ram durante os ataques aé- 400.000.000 de .oneladas de moveis de «Pau setim amarelho>,

da comarca de Hamonia, ape- reos mulheres, velhos e cre- sal. para quarto. sala de jantar, sala de
Art. I 82-São passiveis do imposto de renda os venci- Jante a Justiça e apelado Dio- atiças, asfixiados pelas bom- visita, todos guarnecidos com espe-

mentos de todos 05 membros da Magistratura da União, dos nisio Inocencio do Nascirnen- bas, deletérias ou queima- CAFE' BOM SO' NO lhos de cristal, ovaes.
Estados, do DIstrito Federal e do Territorio do Acre, lJem como to. Relator o sr. des. Sil vei- dos pelos explosivos incen- ..JAVA Tapêtes quadros e miudezas,
os do funcionalismo publico dos Estados e dos municipios, (De- ra. Nunes. diários, os governos da maio- Parça 15 de Novembro A casa está aberta todo o dia
ereto no. 19.723) Mandado O réo a novo ría dos países europeus fi- Antonio Paschoal do Leilão.

julgamento, por não ter sido ��e$Ulnl�--------G=---=--------GGe.e••t)ALTERAÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE I observado no julgamento ° I � •13 DE JANEIRO m: 1936

i��:re���p��oa lei n. 60 dO: Antes de se inscrever em I.,Art.9-No Imposto de Renda. a Farte complementar pro-: Apelação crime n. 5.407, � �
gressivaserá cobrada de acôrdocom a seguinte tabela: dacornarca 'de Mafra, ape- �.>' ilI!i1f'�li$ emnO'llftlza da.'i.\ surte;m.s·,ne"- O

lante a Justiça e apelado Her- � 'i>U lHlI!II Qru r II � � II� Ir 11-
�

cilio Artur. I�elator o sr. des. � 9U11te p r ime i ro = o
Gustavo Piza. D �
Dado provimento a apela- � Ha quantos anos funciona a Sociedade? �

ção, para mandar o réo a � Quantos premias já pagou neste Estado? ��
n0VO julgamento, por crime � A quem foram entregues os premias? �J
de homicídio culposo. � Onde residem os contemplados? G
Agravo n. 814, da comarca t� A rua e o numero da casa? '"

de Laguna, agravante Pedro � Onde se acham os retratos dos felizardos? �)
Felisberto Pereira e agrava- Onde se acham os re-cibos das premias entreguesdos o expolio de Felisberto Oferece assistencia médica gratuita ?
Pereira Vargas e sjmulher. Distribue prernlos Extraordinarios?
Relator o sr. des. Medeiros Quantos sorteios mensais?
Filho. Qual aconrribuiçãa?Foi dado provimento ao

Art. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome cole· agravo, para anular o pro
tivo, as de capital e ip-du�tria, as em comandita e as firmas indivi- cesso desde as folhas 14 em

Iduai�, cujo ca�ital excede!' de 50:000$000, ou cuja� ven�as mero �iante: Venc�do: os sr�. d�s.
cantIs, ou recelta bruta ex,:eder<!m dt! 300:000$000, deveI ao pagar .....arnelro klbelro, Sllvelra l-
o imposto �elo lucro liquido, .de ac8rd.o com o, resp�ctivo halarç�,: Nunes e Ta vares Sobrinho. Ificando equIparadas para o efelt') da tributação as SOCiedades anom-

,

-

mas. Preclsam�,se

EDITAL

IMPOSTO DE F�EI'JDA
Súmula dos julgamentos da

PARA CIENCIA DOS CONT[�lBUINTES DESTE ESTA- sessão de 2 do corrente
DJ, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

Art. 7 8 -.- Todas as pessôas fisicas ou jurídicas que por si
ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratificações,
bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, dlvidendos,
lucros, alugueis e luvas, prestarão inlormeções á Secção do Imposto de
1<. -nda, anexa a 8e1egacia Fiscal.

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

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

Art. 17 j-As Emprezas que pagarem juros de debentu
res e obrigações ao porta�or, descontarão sempre independente de
saber a quem são p"gos esses juros a taxa de 8{00. Quanto aos

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

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

Leilão

Até
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

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:000$000

e 20:000$000
30:[00$000
60:000$000
90.000$000

1 20:000$000
I 50;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:000$000

isenta
0,5°10
1°ln
3°10
SOlo
7010
901"

� 2010
13010
14°10

15,5010
16,80010

18010

e

e

e

e

Entre
Entre
Entre
'Entre

! Entre
Entre
Acima de

e

e

e

e

e

e

E'

"CREDITO UTUO PREDIAL"

Carlos Conceição
Chefe da Secção

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

Deseja concertar o sebias Nacionais e Extra·

seu rádio? Procure o geiras só NO

sr. Botlzon, á rua Felippe CAfE ,JAVA
Schimidt n. 20, que será ple- Praça 15 de Novembro
namente satisfeito. Antonio Pascheal

De cosinheiras, arrumadei
ras, copeiras, pagens para co

locações, imediatas e garanticlas
em ótimas casas de famili:H. 'Pro
curem a Agência de· Empre- I[[OS Domésticos. Rua Consea
lheiro Mafra, n. 31-TelefoDel� I Preml·C' no valor de Rs. 5:175$ �
1561' II� �

� lo Premias " 30$ �

Conferen� = lo " ,,:: :: :: 10$ :Claranl f�j� •
� E muitas ísenções �J

RIO-5-0ntem mesmo,após

I
� �

seu deseonbarque, o sr. Mauricio � I' ,
fIG

�:r��s; :v:r.dJ��:aJ��e�o�,ferfe:b �� ���a�lilltaieVOS! InSCreVei-VaSa =
:ujas ordens age no f,entido di! � t��J
falada pacificação das forças [O' -I �i�.. ��
1" :!Ul�?����� l.�� '*�"-��e.��._:ltlcas naCIOnaiS. �.)���'�i'qs------------l;!i��-----------U?t0@:.'" :'i.S�:: "ú�;"

DECRETO N. 21.033 -DE 8 DE FEVEREIRO DE 1�32
Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidarle pre

vido pelo Codigo Comerci31, pela Lei de falencias e por quaisquer
outras leis terá efeito jurídico ou administrativo si não estiver assina
do por atuario, perito contarlor, contador ou guarda-livros devida
n>ente registrado na Superintendencia do Ensino Comerei:!!. de
acôrdo com o art. 53 do Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de
J 931.

Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacionl'll no Estado de Santa
Catarina.

Em I . de Junho de 1936.

IS OE JUNI-IO
Furmidavel sorteio
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c/It. �GBJ 7&·e'
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoai

L����:c� �rJC#�":.��*ii*i I' t,4�� feir;3 ESTRE'IA 4A. feira ��� IS a
_______

A:iIUEf{SARI05 Dr. Haroldo Pedernei;a;
"<-

A VOZ DO POVO
------------------------

Foi ..�ganizada a cDm�s·
sãD de controle e rece

pção em Florianapolis

"raid" autemebl-

----- --_----------------

Dep. �oberto Oliveira

Monlevideu··Rio
Partirá amanhã para o oeste

catarinense ') nosso distinto con

terrâneo sr, dr.. Haroldo Peder
neiras, operoso diretor de Estra
das de Rodagem.

ca. Passos Maia
Estiveram reunidos. sabado último, no Club XII de Agos

to, várias pessôas de destaque nos nossos meios sociais e desportivos
O sr. Arturo V. Visca, delegado do Centro Automobilista dei
Uruguaí, patrocinador do rald Montevideu-Rio de [xneiro, expcz
as condições e regulamentos estabelecidos para o raid.

Foram constituidas, nesta capital, as seguintes comissões:
Comissão de Honra: - Presidente, dr. Nerêu Ramos,

governador do Estado; membros: dr. Manoel Pedro da Silveira,
Estão se habilitando para ca- Secretário do Interior e Justiça; Aítamiro Guimarães, Presidente

sar: - Teodorico Timóteo de Si- da Assembléia Legislativa Estadual; dr. Celso Fausto de Souza,
queira e d. Nilza Coelho, soltei- Secretário da Fazenda; dr. �:Iaribalte Gaivão, Secret!rio da Segu
ros, naturais des,te Estado e resi- rança Pública; Olivio Januário de Amorim, Prefeito da Capital;
dentes nesta capital. Tenente Coronel Cantidio Régis, Comandante da Força Pública, e

fALEl'lmEHT,05
Antonio Tavares d'Amaral. consul de Portugal.

Comissão de recepção e controle: - Presidente h 0::10-

rário, dr. Ivo d' �quilt), Secretário da Viação e Obras Públicas;
Presidente, dr. Haroldo Pederneiras; lo. Vice Presidente, Ernesto
Riggenbach; 20. Vice Pre�ià,-nte, Coronel JuanGaozo Fernandez;

no lo. Secretário, Batista Pereira; 20. Secretário, Narbal Viegas; 10 .

Tesoureiro, Reinaldo Moellmann; 20. Tesoureiro, Oscar Bottaro;
-nembros: Arão Bonifacio de Sena, JOSI! do Vale Pereira, Fritz Poet
thast, Henrique Riggenbach, Laercio Viega-, Acelon Souza, Rubem
Ramos, Colombo Sabino, Eduardo Horn, Raul Wendha\Jsen, Vasco
Gondin, Jáu Guedes, Jairo Calado, José de Dimz, Tito Carvalho,
Arão Cunha, João Hahn, Alberto Ebert, Tom Wíldl, Edmundo
Simone, Osvaldo Machado, José F. Glavan, Radium Gan:o, Her
minio di lvronaco. Jaime Linhares, Teofilo BotelhC', Antonio Au
gusto Lehmkuhl, Joaquim Vaz, João Meireles Junior, Mario No
ceti e Rarael Linhares.

Retornará amanhã para o pros
pero rnunicipio de Cruzeiro, onde
exerce com proíiciencia o cargo
de prefeito, .

o sr. ceI. Manoel
dos Passos Maia.

HflB1LITA�Ao

Faleceu á rua Campos Novos,
a menina Maria da Gloria, filha
do sr. Enêas Moreira, artista.
O cadaver foi sepultado

cemiterio de Itacoeobí,

UI5ITA!3

Ludwig Schlich

"anta
A ..fP� ,

t�.7 r a ,,'"1 C�0 Na-

ELENCO:
IRACEMA DE ALENCAR - ARMANDO BRAGA

Noroh Fontes -Judith Vargas
Lili Ferreira - Maria Martins
Cardoso Galvãc-: Artur Costa
Camilo Bastos- José Braga
Fontes Filho - Armando Macedo
Dario Cardoso-Vitor Medeiros

Mosquito--conhecido ponto e marcador brasileiro

Festeja hoje, o seu aniversario Inatalicio a veneranda senhora d. Deu-nos hoje o prazer de sua

Candida Born de Souza. visita, demorando-se em agra
davel palestra, o sr. Ludwig Sch-

Fez anos ontem a galante me- lich, que vindo da Embaixada
nina Doris Mirian,

.

dileta filha

I
Alemã, �o R.io de Janeiro, acaba

do sr. professor Henrique Brügge- de ser investido no cargo de
mann. secretário do consulado da nobre

nação germanica nesta capital.
Renovamos nossos agradeci

mentos pela diferência dispensada
a este jornal.

Requereu inscrição na Ordem A opinião dos par"

Assembléia geral dos Advogados do Brasil, na lamentares sôbre o A
secção deste Estado e Sub-secção Integralismo

Realizar-se-á amanhã, 9
da Capital, o advogado dr. Hei- aura

do corrente, ás 18 horas, ses-
ar Blum. RIO, 7-Os "Diarios Associa-

são de assembléia geral da Assoe i açoa-o
dos" ouviram os parlamentares sô-

F. C. D., para preenchimento
bre o Integralismo.

dos cargos de sub-secretário,
O sr. Levi Carneiro declarou

Cornercial e
.

I
tesoureiro, sub-tesoureiro e que o nosso povo é vicera mente

diretor técnico, vagos com a Industrial de Encontra-se em Florianopolis o inimigo de regimens de força e

j enuncia dos srs. NelsonMaia J O i nV i le nosso distinto conterrâneo sr. ca- arbitro. O sr. Diniz junior disse

Machado, Teodoro Ligocki, .. ..

pitão Pedro Kuss, operoso e de- que o Integralismo não é como PARIS, 7 _ As vendas ViENA,7 - Os informes

Gilberto Cabral e tenente FOI. eleita a nova. diretoria d.a dicado prefeito municipal de Ma- pensam, uma liberal democracia d dot di acêrca da mobilização italia-
f d d

.
. . .' e ouro em OIS las, exce- ..

Aldo Fernandes. . Assoc�aç�o Comercial e �.dustnal ra, on. e a.ca�a e co.nqulstar mas sIm uma SOCIal democracIa, deram a 350 milhõés de na COinCidem com 05 de Inns-

Os representantes dos c1u- �e .10lnvlle, que ficou assIm cons- e��re';Slva vltona no pleito mu- fundada no sufra�io univenal. O francos. �ru.ck, segílndo os quais os

bes, quando não f,('jam os htulda:. .

mClpa). sr. Souza Leão ?lSSe ser contra Um trem especial. depois Itaha�os ordenaram a eva-

respectivos presidentes, de-
. Presl�ente, Arnaldo M. Douat: OUTROS �RRTEm

todos os extremlsnlos, moas o Bra- do fechamento dos bancos, qua�ao d� todas as eosc?las
verão apresentar, por escrito, vlce-p,r�sldente, Max K:lIer; I jámais praticou a lIberai, de partiu rapidamente, le"Jando eo frentmo .nas pro�lmlda-
suas credenciais, que os ha-' secret�r�o, Le�nardo Memert; 2- Dr. Evaristo D. Pern�ta mocracla. um carregaf!lento de 371

des da fronteira �ustnaca, o

bilitem a tomar parte nas de- secreta�lO, GUIlherme �rban: I'
Seguiu poua Curitíba o sr. dr. EXMA. SNRA. caixas, avaliadas em 320 que deverá ser feito até 10

liberações a serem tomadas. tef,Qu�elfo, Te�doro Stem; 2 te-
Evaristo Daví Pernela, que exer- milhões de 'francos, destina- do corre�te. .

Não terão direito de votar soureIrO, Fredenco Hubener.
ceu as funções de Diretor Regio-

V.S. já conhece a Agência do a CherbUJ-go. onde espe- lid
Outrosim, �f!l mUItas .I�c��

os representantes dos clubes CONSELHO CONSULTI- nd' dos Correios e TeJegrafos
Catarinense de Empregos? Recen- rava um rebocador que con- doa�es fro�teI�Iça� os, oficIa IS

que não se a�harem q,uites VO E DELIBERATIVO: A- desta capital.
temente, instalada nesta cidade, duziu a preciosa carga para .

stado Maior It�hano, no

�om. a tesourana da F. C. D., fon&o M. Schmalz, Alberto Bor- consegue com rapidez e dando as bordo do navio alemão �entJd:J de consegUIrem alo-

mtermamente a cargo do sr. nschein e Oswalào Schlemm. Seguiu .hoj� para �llritíba o melhores referências qualquer em- «Deutschland», que rumava la�entos para bas trdopas que

!1.garJito Veloso. sr. SebastIão de Carvalho Costa, pregada doméstica com caderneta
para Nova York.

ara0 as Tano ras e _verão,
;.... pi'psidpntf.' da Federa- CONSELHO FISCAL: Ro- recentemente nomeado gerente da de condúta. ordenaram a construçao de

'A p,. ('- o,f,_j interme-I bert) Ma·quall. Julio Mantt:urel e Caixa de Ap '\sentadorias e Pen- Consulte-nos pelo telefone n. Dr Pedro de Moura Ferro. quarteis provlsorios e requi-

l1i() que [()Jo� os ciubes fi-j OIto Schlemm. sões dOS Comerciarios, neste Es-j'561. Advogado sUaram terrer.os onde serã'.v

Hactos se façam representar. Gratos pela comunica!;ão. tado, Rua Conselheiro Mafra. � 1. Rua Trcljano n. 1 (sobrado) levantados os permanentes.

cional de

ONTEM NO ESTRANJEIRO

Comedias

0.3 qual faz parte o àtor

" Negus declarou ao ministro inglês das Relações Exteriores
que não tenciona tomar parte pessôalmente nas discussões de Genebra.

• Tomou posse de presidente do Corsêlho da França o

sr. Leon Blum.

� ELOS l'LUBE!5

Lira Tenis Clabe r .

ARMANDO BRAGA

com

�� peça em 4 átos, que foi representada
r � R'o ne Janeiro 120 vezes seguldas: Assinalou-se ontem, a passagem

da data aniversaria natalícia do
estimado conterrâneo, sr. Roberto
Oliveira, conceituado comerciante
estabelecido nesta praça e depu
tado liberal á Assembléia Legis
lativa •

Procedeu-se ontem, em assem- .. CW onsta que o primeiro ministro Benito Mussolini e o cban-
bléia geral, li eleição para o pre- I � h hni dA· - d

.

h
h. d d 2

'

ce er oc use mgg a ustna, estao preparan o o camm o para a
enc imento o cargo e

•

vice- volta do principe Otto de Habsburg ao trôno da Au.tria,
presidente do Lira T-nis Clube,"
sendo eleito o decano dos asso-

I " Os governos da Grã-Bre .enha e dos Estados Unidos con

ciados, sr, Pedro Gevaerd. 'cordaram, de um modo nã� formal, em agirem conjuntamente no

Hoje a tarde, terão inicio a caso em que a França abandone o padrão-ouro, o que visa evitar

ornamentação dos salões do Lira e tanto quanto possível, excessivas flutuações.
os ensaios de musica e danças A o_") b d d dei p'

.

I
. � rvece eram ar em e eixar o arazuar o ex-presidente

que cor:t ftarã? o

d
cXlgen�e }:Iro- r'a Republica sr. Eduardo Schaerer e os poli�icos srs.: Mario Oe

g�almda e besdtP.]OS , � reumão so finis, Miguel Bellario, Cayetano Carvalho, Elisco da R05a e Ar�
era e sa a o proximo. naldo Valdovinos.

ESTA'S
FELICIDADE ,•

E. "

(fAZEm nH05 HOJE:

Atenção!
a exma, sra. d. Francelina

dos Santos Pereira, esp05a do
sr, Manuel Custodio Pereira;

a exma. sra. d. Aurora Gar
cia Andrade, esposa do sr. Fran
cisco Antonio de Andrade.

venda de A mobilização
do Exército ita �

liano

A Emprcza do Cine Rex, contratando a excelente
Companhia Nacional de Comedias «IRACEMA DE ALEN
CAR», para uma temporada de 5 únlcos espetaculos, quer
oferecer á Capital, uma oportunidade feliz de poder aplau- rHE6Rm UH5

dir a altistas legitimamente nacionais e que tê:n recebido Pedro
fortes aplauscs em todas as principais e cultas platéias
do país.

Iracema de Alencar e Armando Braga, são dois
nomes consagrados no palco nacional e toda a imprensa
luasileira, tem, justamente, enaltecido seu grande valor
artistico.

Kuss

nlJ

França
350 milhões de fran-l Preparam-se aloja
cos destinados a mentes nas frontei-

Nova Vork ras com a Austria

--- ----_ .,-��".--

Federação Ca ...

tarinense de
Desportos

Ordem das
Advogadas

�. '

.' \
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