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pelo bem col tiv i s o
� l

pronun
�nterpretand(:> o ser�)·�::�roo clos que pro

duzem, cor1ciamarnos9 ;::�I I\/arnente, sr.

governador, proteger- os> prAodu�c.or·es de
mate, contra os irlsaciaveis �� ganancio
sos exportador-es é ser-vir abnegada
mente a sua terr�'3. Conscio do de\/,er Si cum
prir' V. S., o paladir\o desterneroso e titânico,
saberá defender tU

neDS que aBniejam, de

õa'
RIO, 9-Palestra ouvida por um jornalista bisbilho

teiro, na sala de café da Câmara dos Deputados:
O sr. João Carlos Machado, encontrando-se com o

deputado catarinense Díniz Junior, indagou-lhe: ",

- «Que historia é essa de mobilização de forças ca

tarinenses na fronteira com o Rio Grande do SJl? .

O sr. Diniz Junior respondeu logo:
- «E' a prova da bôa vizinhança» -ouvindo-se ge-

rais gargalhadas de todos os presentes_. A Cia. �racenla'§����:J:]������"Raid Monle-IAs Eleições
500 contos: na valgSe,d0 Alencar as' � De binóculo �'llwidéO-R20 de Glineiras

-------,treia hoje n()
"'-����� ����� JSlIlewro

BELO HORIZONTE, 9

ln li Iher bonna Rex ,�!��C�������list�O Promovido pelo Centro jlulo- �rO�:rÊ�o :r�IC)s:P�:b::�� od:�O nosso público terá satisleitc mcoílisia de! Uruguay deverá pro-I' f J d
' pitão bnesto Dornelles, che'e de10Je, ina mente o seu esej..: Sl h

'

'd d' t 29 d N b,IJ ore, atravéz e uma reporta- ce er-se, en re e ovem ro Policia, declarou-aos que sezundoaplaudir Iracema de Alencar. 1 A M 6 d D b d �

gem escrita pe o sr. • ontenegro a e ezem co o corrente l : f -', bid d
.

Pj. r d
' In onnaçoes Ja rece 1 as os pnn-r onanopons que nunca elXOU de Oliveira. para este jornal. "des- ano, as imoortantes provas auto-

d I di I b '.. D" S
r cipais municípios do interior, ee ap au Ir, com o ca or neces- co nmos que o sr, ionísio ouza, rnobilisticas do grande raid sul-

.

6
'

J. t "DIARIO DA. TA'ODEtt pleit» municio.aI em todo o Estll-sano, os ons artistas, t1o]e, por represen ou o ,.'. f, , americano Monfevidéo-Rio de [a-Depois de prêso, o autor do certo, tarribem irá aplaudir Ira- no áto da reabertura do Hotel Cal-. I
do ').;;orreu em completa norma-

� das da Imperatriz e no almôsso que neito, ao qua concorrerão vo- lid'H:l,.c, não se tendo registado o

f t B d C
.

cerna de Alencar em siná] de foi oferecido ás altas autoridades e !antes de lama mundial e de qua-ur O no anca e omerc·o b f metor incidente.I tá uto á visita que ora nos azo á. imprensa, pelos arrendataríos da- si todos os paizes.
I nd u st r ia consegue

'

fug i r Tanto pela an<:ie,da?e que rei- ({uele estabelecbnento,
O I d"· 'I

ii'

I'
ria entre o nosso público, como Todos os representantes dos outros ongo e ltlel nercurso, num

I n d tod O O d � n h e I ro e a d d jornais da capital part cíparam da. total de 3,200 quilómetros, alta-eva O � :ela grand: proc�ra e entra as, referida h imenagem, exceptuando o vessando a mais diversa topogra-
dama e �egan te , I)reve�os pc..r.a h'1r�' no 1(ex, um do DIARIO DA TARDE: que almôssou fia, deverá ser coberto em 8� • dvs dias mais felizes de sua eXIS- antes. querendo com iSSO dar uma d' Ioi divi d' dtencia. demonstração delicada de que se

las apenas, e OI IVI l o em

S. PAULO, 9 - A filial do Banco do Comercio e ln- A frente do elegante conjunto envergonharia em tomar parte num °dito Aetapas, l' para
o ndecessarioB

' , )'. alem ágape oferecido ao Chefe do Poder escamo e a rmentação os condustria, em ragança, apresentou queixa a po icia contra o seu CjU� ora nos visita, temos, ...

f 1·1 Executivo de Santa Catarina e á im- correntes, abastecimentc de com-caixa Antonio Novaes Neto, o qual, sexta- eira ú tima apossanno- de Iracema de Alencar, Árman-
d d' d prensa. bustivel e reparos dos automóveis.

se de 500 contos, esapareceu, toman o rumo Ignora o. 10 BrãoiJa, o insuperavel galã co- O b 1
r r

íment dra O as. ra e convencrmen o e As etapas compreendem o se-Pondo-se em Lampo imediatamente, númerosos inspetores mico dos palcos nacionais. mastado.i,
.1 If I d I d f iti E d' 't A t

. I

IJ ,. C· I Tanto o áto lnauz"ral e<ta"a dj'S- guinte percurso, uias, e qui orne-Ofam ança os no enC3 ço o ugt IVO, • no la segu:n e, n amo ara sua estrela a la, 1 acc:-'� 1 �u o,

Novaes Neto era prêso em Santos, con-Juzindo urna valis'! onde ma de Alencl'lr escolheu a mimo- tancíado ào politica q:le b,1.sta resaI- tragem:
se encontrava intacta a avultada imporhncia e tendo pelo baço 5a cC'fiédia em 4 átos de Lu;,

tar que os ofertantes do almôsso. 1 a. etapa-29 de Novembro-
d

adversarios polltícQS d O situado- <'M'oflfevl·de'o- <1v.l..elo,- 4 �O Klms.,uma linda e elegante ama. :gleúas, Onde estás Felicidade? n1smo. U�l. UOI J

Entretanto, segundo estamos informados com seguranç;}, o que pelo seu enrêdo agraduvel e "Esqttecw-se O representante do 2a. etapa-30 de nQveClbro-
caixa desoneEto, em caminho para a delegacia regional daquela l�ve, peia sua literéttura, enfim, I D�A�=ü DA TARDE de que era h,om�m Melo_ Cachl)eira- 400 Klms;
cidade, conseguiu iludir a vigilancia do policial que o prendeu, peja sua SU'1ViJlde e enlevo esti d�< 'I_Uprensa e COlUO tal devem., em 3a. etapa� 1 de Dt'zernbro--

f,lgl' ....do novame'.lte Colfl a su'" bonita companheira e com os tenttl- f d d ') '[ ISGlendades como esta. apresentar-s�ICachoeira_'Pcrlo Alegrc--300.. ,� a a a ao millS amp o eXl o. , com isencão de ânimo.
•

dores 500 contos... O públi\'�o de Florianopo!i5 de I ..

'

, Klms;
O fáto, que não chegou n vir á publicidade, CáUSOIl �scan- mãús dadas com a esforç'lda em' IHi i] g� Iii!!� d te es IP 4a. etapa- 2 de DezemLro-

dalo e desapontament) no Gabinete de Investigações. cujas auto- preza do Cinema Re)�, está clt' Porto-Alegre-Lages-380 Klms.
ridades tomalam novas e ampla, prt)vldencias, para a captura de parabem! Velmos assistir pela pri: ��a�\l'ie;fa" Sil. etapa- 3 de Dezem-
Antonio Novaes e sua companheira dE' aventura. meira vez a grande atriz Iré.cema RlO, 9-Foi prêsa pela po- bro-Lages.Florianorolis;

de Alencar. lteia urJa senhora angariando do- 6a. etapa-4 de Dezembro,-

I r'ativ�s p\�a "Obra .d;:l Berço". Flonanopolis - Curil:ba - 460
----

O «nerço» não "vena» n:lda da Klms;
(�,ARTAZ F�'���S coléta dessa cavalhpra, metida

DO [J iA 19ora em máos le��óes.
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seu nto
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"�.' '" ( ii' Sam 'quaisquer politicas.

Proprietarlo e Diretor Besponsave: .JAIRO

Ilgações

Florianopolis, Quarta-feira 10 de Junho de 1936

C.ALI_D...DO

jNUMEHO 535III

e uma

pelo

e

Os bancarias 'Escola de
Aprendizes

Artifices
eleição
do, cónego
()Iirnpio

RIO-8-0 Superior Tribu
nJ, confirmou ontem, a decisão
do Tributtal Regional, julgando
improcedente o recurso interposto
pelo sr. Cesario de Melo, ..:ontra

::l reeleição do cónego Olímpio de
.\1e1o para a presidencia da Câ
mara Municipal.

recle.rf)srn 7 a. etapa-,S de Dezembro
Curitiba-São Poulo-460 Klms;

8a. etap'l-6 de Dezembro-
São Paulo 'Rio de Joneiro-S00
Klms.

RIO, 9 - O Síndícato dos
Bancarios enviou ao diretor. do CINE IMr>ERIAL, ás 7, 30

Departamento Nacional do Tra- Na secretaria da Escola de horas, - Cái, cái, balão.
bulho, um longo aLio, no qual, Aprcndiz�s Artifices acha-se aber
em face das rec!.:;,a,á;;õ � que dIZ ta a ln':llricula para preencbimento
estar recebendo, de qUê alguns das v3gas aos cursos prevccacio
bancos, eSi-'ecialmente estrangeiros, n",ij e profiSSIOnal daquele (stabe
estão inflingilldo as leis trabalhis· lecimento.
tos solicita, de acôrdo com u que

.

Os candidatos devem ter idade C!Nr, ROYAL, ás 7 e 8, 30
lhe faculta as leis, a :lomeflção de 10 a 16 anos, não sofrerem horas, Tempo de estudante.

de um fiscal do sindicato, pRfé!

I
de molestia colttagiosa, não terem

a comp�te�te fisca:izat;à) das ci- defeih)l) fjsicos e estarem vacina-l CINE ODEON, ás 6, 3? tê

as leiS. . dos. 8 horas, Uma grande exprclaüoa.

O grandicso raid atravessa to�

do o Uruguaí, os Estados brasi
leiros de Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paran:i, São Pau
lo e Distrito Federal.

l\os vepce dores serão distribui
dos vinte mil peSOd em premios,
cabendo dez mil ao primeiro co'

locado.

ClNE REX, à� 8 horas, êstri;� a

da Companhia Nacional de Come
diús Iracema de ..fllencar.

A APURAÇÃO EM BELO
HORIZONTE

B)::'LO I IOR�ZONTE, 9-
Com a presença de candidatos
de todos os partidos, iniciou-se no

Tribunal Regional Eleitoral a

apuração das eleições realizadas
do ningo. Foram abertas ôntem
duas urnas desta capital, dando o

seguiat<� resultado: 1 a. secção:
Frente Unica (P.R.), 146 votos;
P.R.M., 9 I; Integralistas, 36;
Colig,,-ção Popular Independente,
8, 2a; l'ecção: Frente Unica, 127;
P.R.M., 87; Integralistas, 36;
Coligação Popular, 11.

E' grande a ellpectativa deante
do r reôseguimento da apuração.

Politica &
Politicas

Foi reorganizado o dirdorio muni
cipal do Partido Liberal em ]arÀguá,.
que ficou assim constituido: Presiden
te. Valdemar Gr'lbba; vi", Célio Vi
eira; secretário. Nei Franco; tesou
reiro Emillv Ramos; membros, rdlrio
Tavares, Rodolfo Moser, José Bin
der. Adole Sant'na.

Romodel,ado
O gabinete
i·taliano

ROMA, 9- Noticia, obti
das em rirculos oficiais rodirmam
g'Je o sr. N1t:ssülini remodelou o

()·,,l-,:n"·eb-·r> ... \,.

O conde Ciano foi nom ,ado
minist;o dos Negocios ExteIioIe�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foramos às Caldas da Impera- A homenagem correu num am-

triz levados pela alça de nossa biente de simplicidade e cordiali
maquina fotografica gentilmente dade que bem lhe fez realçar o

convidada pelo espirita pratico e encanto, cheio de franqueza e sin
cavalheresco do sr. José Filomeno, ceridade.
para assistir a inauguração oficial A vitória dos Bar�J;,iga-verde!J
da estação de 1936, presidida pe· no Campeonato de Remo, na Baía,
lo sr. dr. Nerêu Ramos, Governa- cuja confirmação o sr. dr. r�over
dor do Estado. a quem os atuais nador do Estado recebeu ali trans
arrendatarios daquelas fontes ter- mitida desta Capital pelo telefone,
mais ofereciam um almoço; porem motivou grande animação e foi
o nosso colega Jairo Calado, ío- causa de intensa alegria.
lheando conosco os livros registro Deante das manifestações de
de !1ospedes e impressões, nos so- contentamenta que partira de to
licitou fizessemo� minunciosa re- dos, commais ou menos descrição
portagem a respeito da vida da- mas igualmente fortes, o nosso co

quele estabelecimento, colhendo ração de catarinense exultou, E
dados nesses livros, á:re�elia de registramos este fàto por não
seus proprietarios e poz

I
a nosso sabermos o que mais nos alegrou,

dispor alguns dias de hospedagem si a vitória de nossos rapazes gri·
ali. Aceitamos gostosamente a in- tando bem alto para o Brasil in
cumbencia e aqui estamos a dar teiro que Santa Catarina é ainda
conta de nosso recado. a terra dos valorosos e legenda
O ato inaugural da estação bal- rios Barriga-verdes, Icapal de

nearia de 1936 foi, ali, um ato' vencer tudo e tudo sacrificar r-a

todo si�boli�o, assim como aque- conquista honrosa de um posto
la pedrinha Jogada ao mar o lôra de vanguarda, ou si as maniles
na colocação da pedra Iudamen- tações de regosijo, naquela ale
tal do porto dos Ganchos,constou gria sã estuante de sinceridade,
da presença do sr. dr.Governndor que se assenhorou dos nossos di
do Estado, seus auxiliares de go" rigentes ali reunidos, demonstran
vêrno, autoridades estadoais e fe- do, á saciedade, que, como nós
derais,representantes da lmpreusa, outros, eles tambem se orgulha.n
outros convidados e hospedes do e se envaidecem de ter nascido nes

estabelecimento, que, após o ba- ta terra mal olhada por uns mal
nho inaugural, entretiveram-se em tratadas por outros e cobiçada
animad� pal�stra ao som de um por alguns; mas bendita por Deus,
-xplendido Jazz da nossa Força bem guardada pela memoria de
Pública., nossos heroicos antepassados e

Dentre os convidados notamos bem defendida pelo acendrado
os seguintes senhores: desernbarga- amôr de quantos aqui nasceram
dor �rico �orres, Presid.ente .10 ou plantaram o coração de que

A' srta. Maria J�/ia d� Costa, empreg�da.da firma Ro- Superior Tnbunal d� J�stlça; dr, nasceram 05 filhos, tambem guar
:n�no� & Irmãos, de F!onanopohs, com 10 contribuições, no, total M�noel Pedr? da Sllv�lfa, Secre- das de suas tradição, soldados de
irnsono de 45$000 e aposentada com 75$000 mensais; Jose Pu- tano do Interior e Justiça; dr. Ivo seu patrimottio e obreiros de seu

á erta, empregado de Oscar Cardo!O, tambem de Floriancpclis, com de Aquino, Secretario da Viação futuro, nos deixaram na convie-
os co- 13 ib

" . . .

d Ob P 'bl' d CI 'b"
. ,

b' I
contn UlÇÕr.S, que atingiram apenas a pequencl quantia e eras u icas: r. a1'1 alti ção ineludivel de que em Santa

o stacu d' 78$000 e aposentado com 100$000 mensais; Diamentino Cec- Gaivão, Secretario da Segurança Catarina, desde o povoléo até os
sua gran e con Parolin, empregado na Standard Oil, de Paranaguá, o qual, Pública; Altamiro Guimarães,Pre- seus mais altos dirigentes, lia o

tendo contribuído durante I 14 mêses com o total de 126$000, foi sidente da Assembléia Estadoal; desejo lÍltenso de vencer em todas
aposentado com a apreciaúe] itr.poriancia mensal de 147$666; fi· Major Soares dos Santos, Coman- as competições, elevando bem al
nalrnente, José 1?ibas da Silva, empregado da firma D. Ribas & dante do 14 B.e.; Tte.Cel, Can- to, por cima de todos os outro>

Cia., de Ponta Grossa.que logrou aposentar-se com 150$000 men- tidio Regis,Comandante da Força o nome glorioso de terra Barri'
sais, quando pagou somente o total de 126$000, correspondente 8 Pública; João Felipe Alcantara da ga.verde.
14 contribuições. Cunha, Presidente da Camara Distraimo-nos aqui do assunto

Eis aí, senhores comercíantes, um pequeno :ndice do quan· Municipal de Florianopolis; dr. da nossa reportagem para bem di
to póde e do muito que ainda�nos reserva o nosso benemérito Haroldo Pederneiras, Diretor de zer essa comunhão de sentimentos
Instituto.

.,

Estradas e. Obras ,Públicas;. Ma- entre o povo e seus dirigentes,
Nã?, é um Simples Jogo d�" pa.lavras para enltar a se�uran- noel. Ferreira de Melo, Ofir.lal de porque, será el� � barrl!ira em que

Aos de Ari PioU Capella, empregado do Sindicato Pa- ç � do que Ja deve estar na conClenCla de todos como obra Impe- Gabmete da sr. dr. Governad<J; estacara o espmto malevolo dos
honal dos Madeireiros, desta praça, falecido em 7 de Abril do ano l'eci.vel: E' a realidade da confJ�ista grandiosa. que se

... co�- José �e Oliveira Campos,D:lega- que procuram implatar a sizania

passado e tendo pago apenas 3 contribuições,num total de 13$500; solida em fatos, com o presllgm de nomes e a elJquencLQ do Fiscal do Tesouro NacIOnal; no sei(\ da familia catarinense
Pedro R(lmann, empregador de�ta praça, com 8 contribuições ao de numeroso dr. Salomé Pereira, Fiscal do Im- para, enfraquecendo-a, tirar o ma-

tempo de seu' falecimento, no irrisorio total de 48$000; Luis Piz- --0- posto de Consumo;Mauro Ramos, x;mo proveito e entravar"lhe o

zatto,'empregado da firma Marchioro & Cia .• desta praça, falecido Como sobejamente temos visto�, os fáto aí estão, e, com Jairo Calado, José de Diniz,Wal- progresso, com o sacrificio de
em 17 de Setembro último, havenào pago sómente 9 contribuições, eles, a certeza confortadora de qU'll o Instituto de Aposentado- mor Wendhausen,Dionisio Souza, uma população inteira.

na importancia de 94$500; João Augusto Carneiro de Olivei- ria e Pensões dos Comerciários, é uma organ�zação perfeita, Anto�io Bonn,N�y Garrido Mou· Voltemos á .. CaHas da Impe"
ra, funcionario do nosso Departamento, falecido em l' de Dezembro de utilidade incontestavel e vai realizando o seu alto programa. ra, Miguel Athenno, e outtos cu· ratriz, que tambem é motivo de
rl� 1935, tendo pago 110$08, correspondentes a 11 contribuições; -0- jos nomes nos escaparam. orgulho: são as melhores do Bra-
Car[f)s Prockmann, empregado da firma Guerra Rego & Cia., A Renda do Instituto, superiormente administrada por A' mesa do lauto almoço ofe- sil, .. as principais da A'llerica.
:1 -":,,, falecido em 7 de Junho de 1935, o qual pagou apena� 6 pessôas de conceito no alto comércio do p1ís, que por isso mesmo recido ao sr. dr. Nerêu Ramos, igualando as mais preconoladas
(,\}fI�Lb!1lçÕeS, num total de 115$jOu; Roberto Hein, empregado têm o maximo interesse no programa da �ua instituição, que está Governador do Estado, além do do Velho Mundo.
,_;� A ,IOf & Cia. Ltd .• desta, falecido em 26 de Deze'llbro do ano sob as vistils imediatas do Ministerio do Trabalho,-A Renda do homenageado e demais convida- Fpolis,-junho 1939.
findo, com o pagamento de 12 contribuições, na importancia total Instituto, repito, alem da aplicação em pensões e aposentadorias, dos, tomaram assento os srs. José
cie 180$000; Flavio Saboia, empregado da Standard Oíl, sito á destina-se à aquisição ou contrução de casas para os seus associa· Filomeno e Vitgilio Moura, res

Praça Tiradentes, com ape.na,; 7 contribuições,no valor de 117$000; dos, emprestimo pata os mesmos, assistência médica, cirúrgica, hos· pectivamente arre.ndatario e geren

Humberto Carnasciali, empregador muito conhecido nesta praça, pitalar, auxilio-maternidade, etc.-E por falar em Auxilio-Ma- te daquele modelar estabelecimen-
nae havia pago somente 7 contribuições, num total de 231 $000 ao ternidade, apraz-me fazer ciência aos interessados que êsse impor to. N d�:mno de '. ti takcímento; 1heodoro Sigwalt, emprtgado da firma tante serviço será iniciado no proximo mês de Junho, para o a�so- A Im\)rensa se fez�representar: Omea a
dest� praça Sgrillo, Castro & Cia. Ltd., falecido em l' de Setembro ciado que já tenha pago 18 contribuições. E no Rio, na Admi- A Gazeta pelo seu dir�tor Jairo
elo ano p_ findo, com 8 contribuições num total de 192$000; final-; nistração Central, já se cogita da crêação da Carteira Hípotecária Calado, O Estado por seu reda·

mente. Epaminondas Honorato de Oliveira, empregado da fir-I e de EmprestllDOs 805 Associados, com as providências sôbre cons- tor José de Diniz, Republica por

ma Carlos Hoepecke S,A., filial de São Francisco do Sul, Estado ftruções de casas, para satisfação de todos, que terão nessa medida seu auxiliarWalmor Wendhausen,
de Sta. Catarina, o qual fa�eceu em 9 de Maio de 1935, havendo I a _ reali:aç�o �e um dos maiores d:!sej03 do chefe de família: A e o Diario da '{;arde pelo seu

realizado apenas 4 contribUições. Casa Propna. ::olaborador Dionísio Souza.
........ .

Instituto de apnsen- R.!'prese�ta- Suspendeu
1 II

rao a B••a as paga-
i�sJft -

d tr -:
- ����r.rla e pensoes os SÃO SALVADOR, 9-Fo-

men as

____��_ ram escol?idos os �inistros Edu· por falta detroco
I�� ,,,:.. ",,�.:et ;;edJ!ll.

�

... til!
• ardo Espmdola, Pues Albuquer·

� �iJ} §' a I� � t; Iar lOS qUê e Pedro S�ntos, pela Côrte BELEM, 9-A delegacia dode Apelação da Baía, para re- Tesouro suspendeu pagamentos,--- presentá-Ia no Congresso de Di- f I d.

J d por a ta e trôcos. O funciona-
Palestra pronunctada pelo micro-

reito U iciário. lismo quer trocar de Estado.
fone da P R. B. 2, pelo sr. AI!
pio Mendes Sampaio, Secretario
da Diretoria Regional do �O. De
partamento

I

Por êste importante orgão de progresso e difusão do pensa
r ento, que é a P. R. B. 2, propagadora de todas as vozes que,
no y,sanã. se levantam para o alcance do exilo das bôas camas, o

-nst.tuto de .aposemadoria e pensões dos camerciarlos,
.

o, �rn dos mais obscuros de seus membros, vem pedir a benevo
.êuci, de todos para a singeleza de algumas palavras sôbre a óbra
""'JU'llenlal da novél instituição, que ha de passar á historia como
. n" .-];lS mais consideráveis conquistas da civilização hodierna.

Os trabalhadores do comércio,-nos diversos ramos que
comj.õern a enorme classe que tão eficientemente tem colaborado
para a grandeza do Brasil,-aspiralO ao direito justissimo de vêr
um dia justa compensação para o esfôrço do seu trabalho.

Se todos, mesmo os que não podem produzir, têm sua assis
tencia social, porque êsses obreiros do engrandecimento da patria
não haveriam de ter tambem, quando já incapazes pela velhice. ou

canudos nas malhas do inlortunio, e na maior parte com a respon·
sabilidade de família, o amparo cérlo a que fazem jús?

Grande conquista social a instituição de Aposentadorias
e pensões aos comerciartosi

Q'bra meritória, de alevantado alcance, que bem carateri
za a mentalidade superior que óra norteia os destinos do povo bra
sileiro.

Nóbilissima idéal
Sua realização, hoje concretizada em fátos, não poderia,

corno todos os empreendimentos de vulto, furtar-se, de início, á re

gra da critrca de uns e di) pessimismo de outros.
O instituto de aposentadoria e pensões

'nrr 'farios, Djf(-m, ,-" .enccndo com !;aJ�ardía êsses
"1':'. i" ' ,

r- ''l�\,O <jue c hao de levar, tr):"'1falmente, á
�t.. .{� ·!i�ar�.� ..

k-.,alr't ,'� s 0e"'lç()S, 0ficialmente, em lo. de Janeiro de
'9Yi, ",." tO(�O o terrivorio nacional, é de vêr que em tão pequeno
,,\;SO �e tempo já se fazem sentir os beneficios da utilissima insti
u;çàc

Nu Pai'iln1, por exemplo, cujo Departamento começou a fun
ci()I�, r. J?l�ticalUente, em Agosto do ano passado, esses beneficios se

i '�i�ira,.} � "Ib "'s r.1elbores auspicios, como vamos demonstrar:

\.

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

SENHORES OUVINTES

o GRAÍ'fDE
emedio

.,,-;_0'

------------------------�-----------------------
APOSENTADORIAS POR INVALlDEZ:

PEN:,ÕES A HEHDEIROS:
i

I

A �onlenegro de Oliveira

O sr. Governador do Estado,
nomeou o dr. Edison Silveira
Swin para exercer o cargo de
promotor públíco da Cemarca
de Campos Novos_

II
�.

Esegantes e li.ndarnente padronadas
e abundante stock

Artigos para homens na casa A CAPlTAL, nas duaR esqu�nas da rua Conselheiro Mafra com a TI ajano

I

I1\I
ri
I

ITEM "A CAPITAL."!
._---

roupas pcu'd crianças, possuindo variadissimo

OSCAR CARDOSO
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Blurnenau .. .Joinville Sê�o Francisco - Laguna
Mostruario perr("'H�r)ente em Cruzeiro do Sul

.

. Secção de Secç&lo deSeoção ,::te
. FAZENDAS:
Fazendas nac'onaes e cxtrange'ras para ternoe FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: art"s,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de. esplosão, Motores
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 1)(05,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

I
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaccuticos sorios, serviço mechaníco
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas Ilacionaes e exírangeiras Material eléctrico em geral �� Empreza Nacional de l�aveg:9ção "Hoepcke"--vaporee "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite Fv1aria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'A.rataoa" �=�VAV6VaVd.ar�������t����l�����������€gtt���:��·{��t�1��VaVà.v��1I.J��

I.•
r-;.orrn idave ís ::�I:�".!a�����::� �:••�:��� �....��.'�.das, ter��8 e IlIIxtas·fairas, �J;

• •
� Extração com globos da cr'sial. ��

2�1� A máX I. r10 lisura e honestidade, pois, os ser- J1j

�� IIID� silo .p�.:lad•• pelo PD:J i
f'l�
.���
'u

1;1{'�._K"i���..?I@J.���__ •
.
.•�-- �{l,i\I@,���... '��.�e4W'..�J;�;�"til, ·.�..,.z.:J����"__V �-- !'w����ru"k.��\':)t��··�.

-,

� Cozinha
r �

-----�����S!l.lr-'.f:!:6&�&l�� � _�SOBRc. A DIREÇÃO DO PROPRIETARIO ��------��<;f4Ii1'Wifuw'�����U!i:I)!?J � �.'

� e RUA FELIPE SCH:v11DT N. 1 ��

C h
i!l

"A I- d
' 11 , t� �ti fLORIANOPOLIS �

om.pafl Ia . I·�"��··· � ���' (�.G�� ��.�I Uli&yQ (Vj O��� (�
"".

.

*_I�"��""""�"""""""��� � ��� "'" �� �

;41 ���'�*��••����G���e�Fa""'UNCADA EM �e70 � ��
�'� � �'� IR JS. III � �
�;t: � �al cOnSlIl'Ulr -, �Seguros Terrestres e Marit�rr�o � <S =--�'Wl'" - -- @

PRIMEIRA cic B 'I!� G�J�� ��.;,�Incontest.avelmente a \_. rni.�S�; � Siga o nosso consG�lho: ftt}
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 I

w@ ���
RESERVAS MAIS DE 38.00C:GOO$OOO � 1\1ANDE FAZER UM PROjE.'TO, COM U
RECEIT /\EM 1934 18.17Q:403$540 ESPECIFICACOES E COM ESSES DO� IPROPRIEDADES IMOVEIS 13A96:912$949 CUMEN1CS PEÇA PREÇO A DOUS OURESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.0<14:063$157 TRES COl\!STRUrORFS DE C()NFIANÇASINISTROS PAG03 EM 193� 4.183:406,$606 tl

Confie a execucão de seu projéto
Allentelf Sub·Agentes e Reguladoras de �vt2idal �em á um bom arquitéto. ,.

-
.''>-

.•.. o-

B II U I I
.J oHlvile-Xav::r SchenkC:., rIS, no rugll'al e nas pr n� pail praças estnm[ieks-s. Lages-Hossani'.h NevesESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARAAgentes em Florianopol is : NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO Laguna-Franci�co Chagas Ma�

• chad�
� Campos Lobo &. eia. rtç� Precos modicas Mafra-Pompilío Claudio
:® • _, Nova Trento-João J05é Arche
�it Rua ConSt Iheiro 1V1afre, 35 (sobrado) Caixa" POSbiL Ui fj T k J & Orleans-Edg,.r Matos
� TELEfONE_N.l.083 END. TELEGf�AfICO ALLfAlvÇ.A • res a r,,· Motta PortoUnião- Herninio Ma.
� • FORMADOS PELA I UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul"-Atistides Melo
� Escrítóros em Lagunê� e i'tajai fi DE JANEIRO São José-Jost Sosta \)'az
G , • •. �

a. Francisco.Guaracy Goerrellea
e Sub-Agentes er:T.l Biurnenau e Lages • ��� Rua Felipe Schmidt n. 2 � 5�?Joaquím-João Palma
ti � �� 1 � Tljucas-O"v.::.ld Ramos

_GO••_••-----.-----��J���O.,.U Goe�S�&----::::::::,:::::::::-=.GQG.GÜ Thbarão-,-rc� Faruo

A GAZETA-"Floriãnopolis

Filiaes
l\/latri2::
em:

��••eo. o .G��$���é��

I Atentae bem! I
" �v,e�

�""j

�.ª'· �

· �

I AgencEa Moderna clil PUm Z
blicações, corn séde em São Paulo,

�,

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112 �

4WA9é

�D��[
..

"""N"M"F!!TIP'!5SF!'.!!IWWSW",I"-·A
...

'!'''S'"� !R��:p7jiH
I Redator-Secretariar

.�
• Oslyn CoMa

Clínica e pro- Especialista Nso será devol.nJQ o tr1�,.1
Publicado ç,u 000.

tese geral em molrstias O conueiio exprellO tm arIl-

I�
da bôca da bô.c ao

I
10 de coUaboração, mesmo wli-

<JONSULTORIO: Extrm;ão se:m d.Ôl' citada, não implica rtn respatr-
sabilidade ou endõsto por parle

. RUA p, COUTINHO 88 II ()ONSULTOUZO: tia Redação,

�,f'Í���--- �� � fRIMESTRE t2$O·
;...,.".... �..; ."� ��. AVUUIO 1� 8

li Café estau rante; ATRAZADO 3eJh

� A COI respondencla, bem co,,,.
� � , ,São �!l�dro " e os valores relativos aDI aft-

nuncios e assinaturas, devhn
ser enviados ao Diretor-Oe
rente Jairo CaUzdo.

Redaqlo, Admn!etrafão
e Oficinal

RUA CONS. MAFRAI 51
FOlie, 1.656

N.

Agenlel-correspondentes
lorto Alegra - Or. Ar'�'

Botttni
Curitiba-Petrarca CalIado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wem:llalilletl
Anitapolis-Anibal P/l"êil
l\ngelina-Armandc Sthmidt
Biguassú--Heitor Cllmpos
Blameeau=- rAartinian!l Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoir.has-Pcdro TOO'.
Cruzelro=-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedirro Rosa
Crescíu..�a - Dinorah Alves

Caminha

.�

Especialidades em: APERI: IVOS E
SAl.GAD OS

* *H Gli?

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
-- .aazmann

ÇOS MODIC03.
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A. (JAZErA- Plerlanapclís

A,dvoga.díOS

I Accacio Mo-I
"

tte � ra em sell escríp-

L.l' 'r c1f' advccaca á rua

Indica:

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
DIretor dt! Maternidade
Med!co �@ Hospífa:

Dr· Miguel
B(::>abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�I 13
Telefone, 1595

Comultas:
das I 5 horas em diante

Banco de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

I I'
I Capital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

PA6AHQO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'1. ala.
C(C. Aviso Prevíoôj. aja.
Prazo Fixo g.[. ala.

Tvpographfa, Estereotypfa
rncaOernaroê!o, Pautação. Tra
balhos em Alto Releuo etc. �
-

.

j_ Dr.ArrnlnloTavares I
Esp'Jcla!lsta em mo!esti2s de

GAFGANTA- NARIZ - OU-
.

':'" )S-- CABEÇA--PESCOÇO

I (E'L rrncõo pela E'ac:ulõaàe àe
me0'rina (\0 Universiàaàl?' õo

I
Rio àe "Janeiro. Ex-interno,
por .oncur-so, ào Hospital àl2
Pro .to 50.arro 12 ào AssIsten-

I cio .!ublira ào Rio ôe Tarrelrc,
Co,, alguns anos

õ

e pratira nos

"312 ulçoa especlcllzcõoe no Pro
fI" sor 5an50n, no Rio àe "Jo
r elro-vnc Pcticllnlca O� Botafa
'10" no Hospital àe 510 "João
Batista ào [.C1gôa e tIO Hospital
5affré·-6uinle).
Chefe de cIinica e cirur

gia .de ouvidos," garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria. Aparelhos de Radio?
Consultas diariamente no Só «Koerting, a melhor marca.

Hospital oe Fl,orianopolis. Não compre ou tIO aparelho sem

I RESIDENU� Hotel La I ouvir, antes, o afamado nKoerting".
�_orta-Fone part:cular 1246

I «lnstaladora de Florianopolis»
Rua Trajauo 11.

Preto

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

PunO.oa em tsse

Rua Felippe Schmidt n' 8
l'alxa pasta1229 Tel. auto 2004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Atenção!

.Java .Jorrre!

i I. -_. r�ní}j ç>' t277.-

I ::�!.it! c ():., t;:i I, 110.

Dr. Fulvio Aduccí
Advogado

João Pinto, no 18

(sobrado)

DF:' 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Rua

Yaurt da

Granja
Este produto acha-Sã

novamente lançado a

ver'\da noz; príncípaís ca- ,

fés e restaurantes des-/
ta cidade ICAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAPE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL '

METROPOL.
Este produto é recomendado pelos melhores

médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos nossos intestinos.

ACHAR-SE·A A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

'Praça 15 de Novembro, 26--sobrado - Fone. 1.3

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTAD

-

afainada
Zina

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I JVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima.
Historia Pop. do Rio G. do SUI-POI Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinario

Porto Alegre
Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco
Fontes compendíadas de Leg.

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES I

XAVIER
==D E==

AntonioXavier
LAVA - TINGE E REFORMA 'CHAPE'U3 PARA

HOMENS
•

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

Duas transmissões díarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Gratldes vendas,
ma iores lucros

Caixa Postal, 43
-c

FLORIANúPOLl�

I RUA BRUSQlJE N. 15
I
I

i·�@%�l�i���,---------
� Rt . ,._,
I� , .�ençao ... �

I iI T.-ansferíu·se para á rua Tiradentes
i I N. 8, a casa ,

[I
" A Preferida"

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico ern 'l'eral ...

�-------------------------------

Prisão de ventre?

Purgoteite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite Rio

I r:r. Pedro d. Moura ;•••0 I
Advogado

i(lfd Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
:...= Dr. Renato=
==8ar�osa== .

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atede eh.-

IIDados para o interior.

Rheingantz

-

o AZ DO!.
i:.. " ..

�WC__
_"

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

\

I
I
I
(

n w

Epilepticos

I Dr. Aderbal
da Silva
J\dvogado

'lua Cons. Mâfra, I O (sob.)

i Fones 1631 • 1290

J
Médicos

I Dr>. Ricardo
t-o,J..,.4--&--nann I

r .,,�,::,v

"

�... ',.,::::... . •• I
I Ex.chde da clinics do HOSPl)

jl tal de Nürnberg, (Professcr
lndórg Burkhardt e Professor

Er�in �reuter)
Eipec'alls�a em cirurgia

geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTOR IO--·Rua Tra
I ano N. 1 8 das I O ás 1 2 e

i das 1 5 ás 16 112 horas.

i TELEF. 1.285
I
rnr-cri r< f, .S!DENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

I Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -. Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

de capital
Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalivel para
a cura, da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal, ? 658 -

_Rio de Janeiro Brasil

Vende-se ou arrenda-:e, por longo prazo, em ,Floria
nopolis, o conhecido Café f-ESTAURANTE ESTRE·
LA. Tambem se faz iclentico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações san.tá
Las c·r..:.

O motivo da venda é üter o proprietário de se ieti
rar para tratamento de'! SWl saúde. Para informações diri

jam-se á Pa.ulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.

Florianopolis.

fiheingantz
LÃN5' PARA BORDAR

iiiiiiiiiiiiiiiiiíliiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 11llt m rival. Gral1de sortl
mente da cores firmes.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

I ALERTA! ...
�IIARCAS:

ALlCF., AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA
.\

I
-

Oficina

possuidores de radioSrs.
A' venda nas

casas

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, individuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala

I '
concertar, (TENDO INUTILISADO DIVERSOS APA
RELHOS). declaro que tal iudividuo� não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pessoalmente,

bôas

V. S. precisa modificar o seu

motor monoíásico para trifàsico
ou fazer novo enrolemento? Dese

ja concertar qualqaer apardho
elétrico)

Então, lembre-se que só a

« lnstaladora de Florianopolis» I a

única no genero poderá'atendê-lo,
com serviços garantidos e sob
preços modicos.

Rua Traiano I I.

�����������������e
.

�
�
I

está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,
senhoras e crianças.

A PREFERIOA

VERIFIQUEM SO' 9UE PECHINCHA' ... �
Casa A Preferida �

APReVEITEM ! �
RUA TIRADENTES N. a �

(AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIOSiE TELEGRAFOS) �
������----------------!�������O

O'

:�,,·_�3}.WiIfr
, .
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PARA CIENCIA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
D), FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

A CA�ETr[ orianopolis-t 0-6-11}36

jMulheras e
•

cr.anqas

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Parça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

IMPOSTO DE F�EI'JDA

SEGUNDO um documento
oficial, subscrito pelo minis
tro da Saúde Pública da
França, o número anual de PreC(Sa�11 ..Se
nascimentos nesse país, que
excedia de um milhão em De cosinheiras, arrumadei-
1872 desceu a 750.000 em ras, copeiras, pagens para co-

Art. 182-São passiveis do imposto de renda os. venci- 1930 e a 650,000 em 1 935, Íocações, imediatas e garantidas
mentes de todos os membros da Magistratura da União, dos ou, em cinco anos, ! 00,000 em ótimas casas de lamilias. 'Pro
Estados, do Distrito Federal e do Territorio do Acre, bem como nascimentos de menos. Um curem a Agência de Empre
os do funcionalismo publico dos Estados e dos municípios. (De- novo fator extremamente po- gos Domésticos. Rua Conse.-
ereto no. 19.723) deroso para isso concorreu: lheiro Mdra, n. 31-Teleloue

. ,'a diminuição rapida do nú- 1561'

ALTE�AÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE mero de casamentos, conse- -�.tJ-biÍj-t'l,-�-�1�-·,�'�-(�-21�-',''J-''ÍD-,,�-''''''-ft,-------
13 DE JANEIRO DE. 1 936

I quencia inevitável da dena- i��·íj"!l»�����talidade passada e, especial- ��
.

. Ar!. 9-bNdo dlmpos:odde Renda. a �arte tCbomlPlementar pro-, merdlte, Idga1d4o SeriáOd? da .guer-1 � A �"1 t��
gresslvasera co ra a e acor o com a segumte a ea: ra e .. oer mevItave e

fJ'1'w.�� ....v�

r:cva e importante redução do ,iisenta número de nascimentos, se �0,5°10 os jovens casais continuarem .!�1 (i!n (l ter poucos filhos. Ora, êies ��_30[0 I tendem-é indiscutivel---.a ter �5010 filhos cada vez menos, e mui- ��70{0 t0S, mesmo, não querem ter �9010 um único. O perigo para a �! 2°10 França é tanto mais forte- ,-

13010 continúa o documerlto-ouan-
14°10 co o número anual de ltasci-

15,50[0 rrentos na Alemanha já atin-
16,800[0 I ge o duplo do algarismo fran-

18010 I cês. A população do Reich
aumentoL' de 500.000 habi-

Art. 10-A partir de 1936, �as sociedades em nome cole- tantes em 1935, e a da Italia
tivo, as de capital e ir:dmtria, as em comandita: e as firmas indivi- de 400.000.
duais, cujo capital exceder de 50:000$0�O, ou cuja� vendas mer- E conclúe O ministro:-
ca�tís, ou receita bruta. e�cederem d� 300:000$000, d�velão pagar I «�ma F�ança que se despo- �,I�
o Imposto pelo lllcro hqmdo, .de acor�o com o, resp�ctJvo halançe:, i voa rapidamente, emquanto

lc,i"

ficando equiparadas para o efello da tnbutação as SOCIedades anom�' as nações prolífiras vizinhas "�mas. continuam a crescer, expõe-- \;w
se, evidentemente, a todos
os riscos que comporta, para
a sua existencia, uma tão í
progressiva _

e alarmante in-Iferioridade dcmografica».
I

MORREU recentemente em ISalzburgo, Ausiria, aos 76
anos de idade, o famoso di- •
piam ata barão Gicsi, que, mi- �:� I Prem ic' no valor de R 5.·17'5$ •nistro do então imperio aus- � S..tro-hungaro, apreStntoll em �� lo P rem ios " 30$ "23 de jlllho de 1914 o cele- �� fi

" " "

$ •bre ultimato à Servia. Tinha �� li O " "" " " I O •êle recebido ordem para re..., '� •tirar,.se de Belgcado dentro I��� E muitas ísenções O" ée 48 horas, se o ultimato I ti' e
·d 1I.J.

•

E t
pão fôsse aceito integralmel- t:� -W.I.BebI a��paClO,na\S e x ra'te. A 25 de julho, às 17 ho- �;� , r:;

b·�'I' I I ,
�

gelra: so NO
rase 55,0 primeiro m'n'stro iztj �í�a iil,aIIaVOS� Inscrevei-vos.'CAtE ..JAVA sérvio, Pachitch, chegou à ie- � •Praça 15 de Novembro

I
gação da Austria - HL:ngri2� � �,Antonio Pascheal I vandu a resposta do seu\�.����••e--------.D •••"OQ

EDITAL govêrno. O barão Gíesi per
correu rapidamente o doeu-

.
O SI3TEMA métrico deci-

menta e, vendo que o ulti-

-nal, creacio pela Revolução
mato só ernp arte era açeito,

íancêsa, não é adotado na
não perdeu tempo com con
versas: 10 minutos mais tarInglaterra. Existe aí todavia, de partia para Sernlin comurna associação organizada dto o o pessoal da legação,para promover a adopção do E

"

A 7 8 T daa as jiessô f··
.

·d·
. sistema, que .'1 quasí totalída-

ssa partida imediata es-
rt. _._ o as as pessoas isrcas ou Jun icas que por H CJ "

• t d,

d' d d 'f' de dos países hoje pratica.
ava e antemão preparada

ou corno representantes e terceiros pagarem or ena os, grati reações, � t d
b f

. .

divid d Ha POU'�O, O deputado ISl·-
como o a a operação diplo-oni icações, interesses, comissões, percentagens. Juros, lVI en os, "t - t· O b G·f d I d .doro Salmon membro da CA _ m_a rca. arão iesi, ali.;is,Íucros, alugueis e luvas, prestarão in ormeções á Secção o mposto e

r:
' ' a

nao se mostrava aborrecido
R:nda, anexa a Delegacia Fiscal. !,?ara do.s \....omuns! s:bmeteu por deixar B J d t 1

Art. 86-As informações do art. 78, serão punidas com a refenda associaçao uma
porque u

e grat o, a. v�z
t

. c mano an es o mInIS-
a multa de 500$000 a-5:0CO$000, propos a que, se aceita, re- tro da R

.

t' 1 f I .idvolucionara o regime: _ ,

ussia !!11a a eci o
U

. \,,1 mo subitam t I
-

Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- netario tradicional inglês. A t;o_hul1\yen e na egaçao aus-

cões de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par- proposta é para que, por ular a�ua:a e o r�mor p;>-
icular)-que possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi- ocasião da coroação de Edu, p . ::;�va o barao de �a-Idardo ViII no

,. ver assassinado o seu core-
ça sujeita a apresentaç�� de sua declaração, ainda que, �elas de u-

'.1
'

.

ano P:OXllTIO I ga. Durante a guerra, como

õ�s de. encargo de íamilia e outras que regulament.o p;rmIte,' �enham vindouro, �eJam cU.1had�s, representante do Bellplatz noa hcar Isentas; c�s.o não apre�en.te.a d�claração f�cara sujeito ao ,1:lOeda; deonickel de dez shl�-I grande quartel-general, êle
ançamento ex-oficio e perdera direito as deducaçoes regulamenta- íings, repr \..�entando O decl-1 criticou vivamente as opera
res, incidindo ainda na multa de 30 ou 50010, ou ainda três vezes �1O .do florim

..
Como ha. 10 ções militares dirigidas pelo

o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi- tlorins �um.a libra ester11l1�, marechal Conrad von Hetzen
\ duais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres- a expeneI�cla !orn�rá pOSSI- dorf com o qual b�igou e

. -" centar a sua declaração acompanhada dos documentos que provem -vel 2. declmahz�çAa� cornple- finaI'mente, aposentou-se
'

em
o seu prejuízo,

ta da moeda britânica. 1915 Pa tã• L ssou, en ao, a escre-
ver suas memorias. Em 1930'
aderiu ao partido nazista
austríaco.

Art. I 75-As Emprezas que pagarem juros ,de debentu
res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente de
aber a quem são pagos esses juros a taxa de 810i>. Quanto aos

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

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

Curso de e sj «eialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Públic:I do Rio de

r 1 I ;ir)

Executa analises para eluci
dação de dingnosticos

Dr, Artur Pereira
e Ohveira

ClínIca médica d'! crian
ças e adultos

Consultas diariameute das

4 horas em dianie

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Rr. ,iJência: 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.

Dr Pedro de Moura Ferro.
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

BUCAREST, 9 - Ocorreu
um grande desastre em consequên
cia do desmoronamento de um,

arquibancada ns 'lu"ll se éncon 4

travam 3.000 espe'adores, que
ass.stiam a uma parada de es

coteíros em honra dr) anirersa
rio da volta do rei rarol ao trô-

I no.
.

I'
No momento do acidente, lua

�ajestade p�ssBva em revista os

Jovens escoteiros.

O soberano seguiu imediatamen
te para o local, participando da
tarefa de socorrer as vitimas, e

concorrendo com a sua presença
para restabelecer a calma.
O total dos feridos eleva-se

a mais de setecentos, inclusive
trezentos em estado lisongeiro.

Receia -se que o total de mor
tos passe além de 25, de vez

que muitos feridos se acham em

estado gráve.

Leilão
Serão vendidos em leilão, no dia

10, ás 19 horas, á Rua Anita
GaribalJi 53, superiores e fino!
movei! de «Pau setim amarelho> ,

para quarto, sala de jantar, sala de
visita, todos guarnecidos com espe
lhos de cristal, ovaes.
Tapêtes quadros e miudezas.
A casa está aberta todo o dia

od Leil xo.

�------(j.GO.O:
inscrever em I

de. su�teiDS, per- :
primeira = •

•
•
G
o

I:

de
Até

r. Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

-�� Entre
""í"�,

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:GOO$000

se

e
empr-aeza

gUBlte
Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado �
A quem foram entregues os premias �
Onde residem os contemplados?
A rua e o numero da casa �
Onde se acham os retratos dos felizardos?
Onde se acham os recibos dos premies entregues
Oferece assistencia médica gratuitfl. �
Distribue premias Extraordinarios �
Quantos sorteios mensais?
Qual aconrribuição?

A UNICA que poderá responder satisfdtoriamellte a todas exige,lOias.
E:i

e

20000$000
30:000$000
60:000$000
90.000$000

1 20:000$000
150;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:00Q$000
500:000$000

e

e

e

e

e

e

Entre
Entre
Entre
Acima de

e

e

e

EDITO
DECRETO N. 21.033-DE 8 DE FEVEREIPO DE 1932

Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidarte 'pre
vi�.to pelo Codigo Comercial, pela Lei de falencias e por quaisquer
outras leis terá deito juridico ou administrativo si não estiver assina
do por atuario, perito contartor, contador ou guarda-livros devida
Illente registrado na Superintendencia do E�sino Comerci31. de
Ilc6rdo com o art. 53 do Decreto n. 20.15�, de 30 de Junho de
1931.

UT'UO P EDIAl"
I '

OEJUNHO
Formidavel

. -------------------------------�---��--'----------------------------------------------------------------------------

Secção do Imp01,to de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Naciontll no Estado de Santa
Catarina.

Em 1· de Junho de 1936.
Carlos Conceição
Chefe da Secção

Deseja concertar o

seu rádio? Procure o

sr. BOllzon, á rua Felippe
Schimidt n. 20, que será ple
namente satisfeito.

"', �

COR? RE
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-

,NA.O

sDrteio
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o
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àtor

sentada
eguldas:

DE �
•

. BRAGA

asileiro

t

a excelente
DE ALEN-
aculos, quer

o -

Encontram-se em exposí
ção, na montra da Confeita
ría Chiquinho, os troféos con

quistados pelos tenistas do
Lira Clube no periodo que
vai de 1926- 1936; isto é,
Jurante dez anos de lutas e

vitosias gloriosas para o des- II���������������������porto barriga-verde.:..:.: -

Não poderia a secção des- ONTEM NO ESTRANJEIRO
portiva do simpático clube
da colina encontrar melhor
oportunidade para expôr tão ., Um incendio destruiu um prédio de apartamentos em S:'1o

apreciavel número de taças Francisco. MorreralW seis homens queimados. Uma mulher saltou
e bronzes, que constitúem o pela janela, tendo sorte igual.

, .. justo orgulho dos tenistas de • Não mudou a situação em Shangai. Ha poucas probabi-
,

Retornara amanhã ao mUnICI- Florianopolis. lidades de se dar começo 4s hostilidades.
piO ,d� �afra, onde exerce c�m Assim achamos, porque, ., O jornalista mexicano Manoel Garcia foi vitima de um

prof�c�encla o cargo ��. prefeito quasi no mesmo momento, atentado por engano. Revolucionarios cubanos c�nfundiram-no com

m.�lclpaI, o n9�so distinto eon-I em que os bravos remado- o sr. areste Ferrara, ex-ministro do Estado de Cuba, Garcia saíu
erraneo sr, capitão Pedro Kuss., res catarinenses alcançavam ileso. "-_

A Empreza do Cine Rex, contratando tiOlV19D05 na Baía, o titulo maximo d� • As autoridades navais britânicas e americanas restringiram

Companhia Nacional de Comedias «IRACEMA C
. Remo; I1se Mayer Ribeiro, as licenças de desembarque dos tripulantes dos respectivos navios de

'::::.AR», para uma temporada de 5 únicos espet . ontra�ou, �upcIai cdm aNgr�- em S. Paulo, arrebatava para guerra ancorados em Cantão,

oferecer á Capital, uma oportunidade feliz de poder aplau

I f'Yhsa dsen
OflF

a
.

o an

N . apI, si 'J titulo de campeã bras i- ., Se não ficar sati;feito com a atitude da Inglaterra ou da

dir a altistas legitimamente nacionais e que tê:n recebido da, 1 sr"d ranCI!CO ap��
I
m- leira do Ténis. Liga, o Negus, segundo consta. seguirá para Roma, afim de entrar

tortos aplauscs em todas as principais e cultas platéias ustdna Jresé1 eRnte h·,estafca�lta , ,o São duas grandes vitorias, em negociações dirétas com Mmolini .
..J •

sr. r. os ac e, uncionano
gen

.

t tarí '* r d 'f" h
uo �ai�, _) D

"

d U'
umamen e ca annenses e .. L.lDprega ores e operanos ranceses c egaram a um acôrdo

d, l. A d B ã doí
oo ormmo a mão. -

ód ilencí is condi inacão d
Iracema e A encar e rman o raga, s o OIS que nao P em ser SI encia- quanto as con ições para a termmação e gréves,

nomes consagrados no palco nacional e toda a imprensa Ajustou nupcias com a grado- da�, p.o�q�anto llse �ayer Ri- " Eleva-se a i .705.042 o número dos desempregados na

brasileira, tem, justamente, enaltecido seu grande valor sa senhorinha Emilia filha do sr.
beiro IniCIOU a pratica do te- Inglaterra.

artístico. João Gomes, o sr. joão Medei- nis nos courts do Lira Clu- • Ad�ada a ,conferencia d�s Darda?elos.
ros, gerente do confrade' Dtario be.

. '

• MaIS ,de cmcoenta al?elas destruldas pelas enchentes na

da Tarde. a ténis, atualmente, no Bra- India. As colheitas e o gado ficaram destruidos. Mais de 15.000
sil se desenvolve com bas- pessoas estão sendo $ocorridas pelas autoridades.

HA61LITAÇAo tante vigor e rapidez, inte- (I O rei e a rainha da Italia passanm em revista 25.000

No Cartorio do Registr:> Ci- ressando vivamente os circu- soldados que durante uma hora marcharam ao longo da avenida do

vil da Capital estão se habilitan- los desportivos nacbnai�, Imperio, B:ldoglio e.,teve �r�sente.
.

do para casar:-Oscar Madeira das grandes e pequenas CI- � Vandervelde deCidiU abandonar os esforços para a formação
e Luci Dias; -e Reinald" Vi- da�es. do gabmete belga.
cente Buleão Viana e Noemia ,Floriano�olis acompanha o, • Repletos de feridos os hospitais de Bucarest, em consequen

Bandeira Bulcao Viana filha do ntmo dos Importantes cen- cla do desmoronamento de uma arquibancada no momento em que

sr. dr. Antonio Vicente' Bulcão tros civilizados; pois, ainda desfilavam os escoteiros.

Viana. no próximo sabado, numa • Capotou um avião qualldo tirava a carta topografica das
afirmação brilhante de que o il!las dos Açores. Os tripulantes saíram ilesos.

B b'd N'
.

E t
aristocratico desporto já ai- • Morreram 24 pessoas em co�sequencia do desmoronamento

e I a� aClOónaNlsOe x ra
cançou a sociedade floriano. de uma aruqibancada. Em Bucarest.

-

gelras S l't L' T' I' -. O 'd
'

é
'

I d
'

d
CAFE lAVA po I ana,

.

O Ira ems_ rea I- . rgamza o um comlt. elipeCla estma o a a�recadar fun-,..
rJ za a NOitada ,do Tam., que dos para a construção de uma vila' a ser doada a Badogho, na ltalia,G'

Praça 15 de Novembro será uma reunião de requin- • Prossegue de modo assustador, na França, a evasão do
.<

Antonio Paschüal tada elegancia. ouro.
----------"--------------------------------------�
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1\'5 8 horas em pu
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I cional de Comedia
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IRACEMA
Iile AL.EN_CA
Da qual. faz parte o

ARMANDO BRAGA

com
a peça em 4 átos, que foi repre
no Rio de Janeiro 120 vezes s

I .1
r: '

• I DE ESTA'S
FELICIDA

I
, '

ELENCO:
IRACEMA DE ALENCAR - ARMANDO

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

Mosquito-conhecido ponto e marcador br

Atenção!

PRECOS
Cadeiras númeradas
Cadeilas sem numero
28.. platéia

5l!!>OOO
4,$000
2$500

�1t- 'Gá-��-e'
Aniversaria-se hoje, a genti'l

senhorinha Custodia Costa.

I ra, às 18 horas, por ocasião da

m l-I Fede raç�o sessão do Conselho Diretor.

Catarinense Figueirense x

deDesoortos Iris

hOmenSEm sessão de assembléia ge- O campeão e o vice-campe-
Encontra-se neste cidade, em ral, realizada a 9 do corrente, Ao de 1935 medirão forças no

ob]éto de serviço, o destacado t
. I f' t t xim d min

os

p ranos pa ln
na qua Sd 17.�r�m represen ar o- pro o o go.

clinico patricio sr, dr. Alvarolvlélo, dos os clubes filiados, com excep- Será, de certo, um dos mais

Inspetor Regional da Febre Ama- r. defender ção a�enas do, Tamandaré, foi- sensacionais embates da presente
rela.

_ procedida a eleição para os car- temporada desportiva.

D P Canta0 gos no Conselho Diretor da Fe- Nos jôgos do campeonato do
r. tmentel Salgado LOND�ES, 9 _ O corres- deração Catarinense de Despor- ano passado, Iris e Figueirense

Chegado do visinho E�tado pondente do «Sun Times» em
tos. empataram, quer no turno, quer

do Paraná, onde exerce o car- Hong-Kong informa que, segun-
Por unanimidade, foram elei- no returno.

go de Chefe do Serviço de Fe- do noticias de Cantão, um comu-
tos: sub-secretário, professor Fla- Consta-nos que por ocasião do

bre Amarela, está entre nós, o nicado oficial declara que a mo-
vio Ferrari; tesoureiro, Pedro X,- maich será irradiado para. o es

sr. dr. Pimentel Salgado, abalisa- bilização das tropas de Kwan- vier; sub -tesoureiro, João José da tadio da FCD, onde será instala

do facultativo. tung já foi completada e que IIEs- Silva; diretor técnico, I\lberto Mo· do um aparelho receptor, o desen

tamos preparados para marchar ritz, que, por nosso intermedio, rolar do empolgante encontro que
OUTR05 PARTEm id d d 'f" P AI

rumo ao norte dentro de tres fão convi a os a tomar posse e se ven icara em orto egre:

Dr . .J'({.arinho L'Jho dias» .

seus cargos na proxima sexta·feio gaúchos x cariocas.

O marechal Chian--Kai· -Sher �
Viajou hoje para Joinvile o sr. ordenou o enviou de 300.000

desembargador Marinho Lobo, homens para as fronteiras dos I
membro da Côrte de Apelação. tres Estados ao norte de Cantão,

Capitão Pedro Kuss baseado no fáto de que as tro-

I pas de Kwantung avançam diré
tamente contr:a t') govêrno.

Noass Vida
AHIVERSARI05

Faz anos hoje (, jovem Gus
tavo Richard.

rHE6Am UH5

rnr. fi/varo Mélo

Bibliotéca "f" estabeledmenso, á Bibliotéca
" Prof F Iodo· bcolar ali recentemente crêada.

dO
•

C b I "
A sua diretoria ficou assim or-

aJ' a ra
I ganizada;Como uma justa e merecida Presidente-Oda Tolentino de

hor.üenagem dos professores e alu- Sousa, aluna do 4 ano;

nos do Grupo Escolar «Lauro Secretaria-Rosa Silva, do

Müller», desta Capital, foi dado Eduardo dos Santos, do 4' ano;

o nome do saudoso professor Bibliotecario- - Valter Mussi, do

Flodoardo Cabral, ex-diretor dês- 3. ano,
.--------------------

",-. I

C"l't�ST.A····.'�., � i:I_ ..

_______

� ,, C) � C) C) �
__

C) ,, C)
__

.

__

300

Palaci.o de Diversões
-

Familiares

o único

Clube Nos altos da Confeitaria Chiquinho.
Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Govêrno

Estadual.
Torneio «mosca», Interessante e sensacional

jôgo esportivo.
De hora e em hora saboroso café grátis,
Os jôgos são executados por graciosas senho

rinhas.

I

C�VA, AMARAVILHA DA "MARCA DAS MARAVI-
,

LHAS", COM MARTH� EGGERTH, llM MONUMt::'�TO ACABADO DA ARTE

MAIS f U:�A ELEVADA A' QUINTESSENCIA, 10_ PREMIO DO CONCURSO INTERNACIONAL DE VENEZA,

APL:\UDIDA POR jll/!f r '1"r-O�S ....

0-- ". ,,)')- , • ';j�"D' .J,'-\,. \"1'-1.. Iv t., L ';' - ..• ',0:... .. ,..I _>'1' .'1 llH EIRO SER,\: APR2.SENTADA AmaJlhã AO

NOSSO PU'BUCO PELOS CINES OOROADOS!

Trata-se de um dos maiores espetáculos desta Temporada.

Nêíe tomam parte ainda Phillip liolmes, Benita Hume e as orquestras reunidas do SCALA de Milão e do

AUGUSTarUUM de RQIlla,

\
,; )
, .

(

.... �

� .

\ 1'<.]/",,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




