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protesto a ltivo s:
. DA LIGA NAUTICA DE SANTA çATAr�INA f -'r,

Damos a seguir o telegrama dirigido pela Liga Nau- "'Li�',
tica de Santa Catarina á Confederação Brasileira de Des- i.�f �
portos, no Rio: ! cs \",_;

-Nã i concordamos. Protestamos energicamente con-l '

tra a nova resolução, oue causou, péssima impressão es-] �«W"""__=="""""'':::_'''''.::...�� .-"� .. c;"_��.""'.."....,."""""........."....�".........,,X<'lI-"
.

" ,,"!Ia #iit

t�belecAendo outras eli�il1é\tórias sob o, critério. da mélhor I f.�\ \�,(I" (:�"' ;�_: _�."'" f� r.' {i:�V. �:.)
_

-- Sern quaisq uer ligações politicas.
(las três., porquanto o oficio do sr. . LUlS Aranha, lido pelo
sr. Ariovisto Rego, no Congresso do Remo, na Baía, me- Proprietatíü E� O;;-(·:tór Responsav.st .JAiRO C.l.\LL_ADO
rece de nossa parte todo o acatamento dado o seu cunho A" fJ ,TC), 11 I lori.irv "'(dis, Sexta-íeira 12 de Junho de 1936
oficial. O mesmo determinava, categoricamente, que o Carn- ---- - - ------ - --- ._- ------ -------

_-- -----

peonato Brasileiro serviria como única eliminntoria olirn-] �i] [1,1 �; f�; 6r\ f'� r� .: (,];. �'n t .;jGr,i:� [:;m:; �
pica, uma vez que a vitória não deixasse dúvida. O que I
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aconteceu cem o parco a quatro, onde conquistamos o pri- 'I

I
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' ��:J
..

�j LJ fJ ü {�g\)� fi� '� n:$e
meiro log�r com a J11á�ima lisura.. . Fb;2no oL V •• l L', r a P";'

.

Reiteramos as Instruções pedidas em telegrama] xima Sr xtil.'feÍfél, O S: II maior Os aluno5 do G:n'l.,iu Cata-
anterior, ..'

.. I ,.' I - • - b
N

. -

d
'

arr nlecrmento art.stico c.os u timos n.icnse rect.uerao arnanna, sa a-

d br
assa gu(unElçal� a q.ua�,roA adguar a, sOdmente, �rdef'1 tempos. S' que nesse dia se 2pre- do, o 5. cartão quinzenal de com-

e em arque para ·er 1m, de c,<:,or o com a cela aç_áo do sen.ar., ao l:(. :0 públi:0 o c�'e-I [0r!c :.". lo e applics.ção. com as j
,

-
• •• 1 S '

doutor Gac�zer, quando da sessa..? solene de recepçao, na;bre r:ÔIO as o dos CUSSA- (, tas m'_,';5 de; ap.ov-itarn.uto
FORTALEZA, lI-A, (".':;ço S 1�0 rn urncipio Clt! ant

Confederação, da nossa delegaçao.. .' ,

j CO"-' DO D"'N'r , ,

.'
I. 'r:":�'

ena, correram calmas, tendo sido -elrilil, pela primeira vez neste E,t".

S
., '-'.__Il.q 2.,cOI (�.,,� Dl,eTc.é. d I'audações Lioa Nauti-a- b 'f' 'II

..' I .\ f durarão do o, uma mu her, para o cargo de Dref,;t?, municips]. Foi escolhi-
t» •

( te: no�, t.a.t J:; 4 .... 1H (J
.

1 0[- I\S I ilS m uor r s _

1 L

I nCOe rênc; � II r) 1
t, C

.

D
'

'1' J I J ,da d. Generosa Cruz, que presidirá 3. .s des(nos daquele municioio.
•

.

§ t;'l. ! i í \.10 e J ' j�';t', �)ão 1 au.c- e - meio GP! o;; sa j,\ u d� o ú:::rno_. .

c

't lA' 1 1 'ri d ' !
--------

Telegrama ha poucos dias publicado na irnprensa ." ��.H..50 ex.to.
. I

i a a .. 0 n ;é", ,l;v"n o lOdOS os a u- r�� � .� ft g" � �) !E:�ll ft
e assinad� _pelo representante da nossa, Liga j�nto á C.I

" ,.', ,l'� � '1(�s:;a :)�c:':t1: co. de _a I :os �:i;>��n�a�e�'�é!. j'm, as aulas L� �� � C � t!�j �.� � 'J'
1-', D., noticiava que o L. N. R. G. pleit.rava jl\nt0 80S

\,"1,. Cl)�afan' o,a'l h,'U"O,. r.odl4 J.dc)U,llO,iJ3 8, 3Aho-

noderes cebeder.ses a anulação das provas rediizac1as na 'lU. ?Jl'<i'll el� t�dé.\ parte do r�s_.__ _ _

__·_���"'tr�.....,._,�__ -���

Bal':1.
, ..• ,11'., (iI' !:'.1 , ,_ En')"ne \,(-' n .n. �..!!r.o-.;...> -1)j''''�c.!iiIl!!l''''!;;;� .� ftJ c

�

Por muito crédito q!le nos mei\;CC�:3e os:', cn,)'fã) ',�\O ,. '" 01 <li. <Çl', ó. /. '=fJ<-=i�'�!:) í":"i:�Gl � ri.;1.ic;:Jil�v''itn.i,..,�.!ilti'� .....

�J'�; tIa L�t�,�J

������ :�r����:i�ii�émos um momnto Gé Llwt l1, tão :'��, .�,;l;' ,:� !c' ,�:' :;em,',::,�,," i illl � €'�1f�i@ �@mJt'Ji;iJSsia

Em ,uma d�s reun��es preliminare� 'la �. B. D. �:I1,�' dé\ IlC5�a mocbta ,,:dl ar-l J' sAO PAULO--IO-A po-I RIO-lI-O �ap:tão Felinto

par'lse. �e�lberar sobr,e a rorma porq�e senam f�ltas a; LlI'<�� 'r'C.� \�. �
.. ,,,.!, R,O, 11-0 sr',Svuza_ CO�',lícia descobr;u o esconderijo da MÜl!f'f, chefe de Policia do Dis·

competIçoes, O sr. LUIs Aranha, presIdente do Conselho (_ � t__ '_ ;).)•.C.)" D..__, I?!J,� te,. llW� cornp:-ru"lI a s('�"ao oe Liga Comunista !r;teln:l.cion::.1 que tritv F .....d( 12.1, solicitou O comrari-

de Administração daquela entidad2; propoz que para efei·1 }h.l·r s -;;;.(\ p� Lyra 7<:í:ij')'lte:; eh C fwssão d:: FIn3.;,çn.s tinha um comité regIOnal em São cimento i.. Chefatura d� PÜbC:d,
tos olim'picos fossem escaladas as guarnições O'le ver.,'es-l L/u/;, dn Ln. \ 1l1l.CO C lWL['O, c'!, la L.à·'.â'a, r;'1o fêveluu ne',Lu!ll ?au10, cujo d legaJo era Ilcar do capitão Carlos Amore�i Oso-
sem as provas a �ere""'" r(l,all:zadcn.ls, na Baí.a.' ,I, J,'O,� P:L)6 â LLl .( [ .::..·"d� �-;,a,. 'Co �'.l" td-.I._�l,� .la_pro.o.os;.to da. [illi.lda 'L" d'" t' � P 'd C' d b
_

_ lU \. _,

_
".

e!, ..e... _

ISS;(ien e "o art:;) 0- no, para epôr sô re 0$ acon!e-.

O represen.
.tante gaucllo pcd:u a paJaHa !.�ara pon.,.

u�ddrd r.lara,d.,a (.fI' "!.l h:.lS e (jlV;S20 (,;0 mmlst"f!() da taund" .

f d B '1 d ' 1'931 A' d bmUl'lSia (\ ra,l, esoe .

.

I Cl!TleGtos e novem ro último nos'

derarque em se tratando de uma cO:\1Detição na qlla1. r.:e_',cd,ções sa,cris,c.lJ ..
'lcase POl,u,b- Ulj nUJS piI.'�,1s. 'd

.

d .'1 f'
.

d qual'c Co' d d
'

,
v

reSl enCla � ,car OI varej a � acusa o e ter loma"o'

riam destacados os eipl1IcntoQ púa representar o país no' r.�s, e .b"J!,J, .. s tlllC'JS rus; 03. ��- O caso está interessa�1do, por' pela policia, que aj)rc�ndeu milha- pente.

estranjeiro estava de acôrdo com o sr, Luís Arar:ha, achan-' t.:! ·,)!t'lda ele! aí�e da d 'u,- 'jUC, segundo informações dum res de boletins d.:: propaganda, ----------

do entretanto, que nas provas em que houvessem irrggula- tlvill'.eutc ma cad ... ::na a � r6- I 'i\!.U ino, os E,tadu5 do Rio EVfO", jorn:.is e maquinas de es- .... ,.,I'!\ ft ii II r�

ridades ou desastres, deveriam os inferessaáos se submele xima sexta fLir3, I 9 do cc r ';ILc, Grande do Sul, São Paulo P.
,:rever. � �i,;,� �"� l.", II '�t1)

rem a novas competiçõ(:s no Wo áe Janeiro. cem inIcio ás 20 hor3�. A Fn'ra- ,I/linas ,utariam ewpenhad'13 com Feram, tambe'11, prêsos os ,.,x-

Esta!! 'os nesse particular inteiramente de acôrdo da.� publIca e <)s ingr es:us 1 governo federal par<>. u desdo lrtmistas Manc.d \1ed,:iíOS, Fc:r- � \:,E.;:': BOR""

C0m a proposta do representante da L. N. R. G., que alLís ach ,m á vi?nd,l na Joaiher;;i ::"0.�.,t,- ','J, fa.medo .�o _

,efr-;rido m:n.:sterll:o, Illa::d.o Sa1kvestre. Du('nd Melo,
'

�::)AI:)CS-
f

.

t d
.

t 't' t·-h<r /
r'r Fe1;.,,<. S'IJ:n;J "lI a ria d 't F A 1 r. Pat:C/cinJdo pella conci" .u!'1d ..

01 O pon J e VIS a vl'onoso.
' , , .:l ." "10• -, l."", .... >

1'-;:'",
c çao a pa� a oas

1
liV

lO. ,Drano,. J'-�senna Go�e�,
- c .- ..

Pensamos que, ern se tratandG de uma competição ex- quina da rua Trajano. ,ne.nças. que eram encar:egados da dlstn- casa O Paraizo. de propriedade

cepdonal pelo cunho que lhe emprestavam as Oiimpiadas. <,..,., bt;içà0 dos aludidos boietÍns. do e5ti:nado conterr�neo sr. Jmé
h· d d �f:

. .....:.,
,c�\, ll�.] A

r:t.Jf:l '0>P
C

J!'! r "' ......r: I - . Mans"i terá inici 15 d
ouvesse ngor nas provas para que p�1 essemf)S marJf ar o d�� St, •• :1.' I,"� r,J li.' U '.

:' r' � f. � r4 E�pcra-se que sejam efetuadas ' , .u no e

que realmente de melhor .temos. wJ! fi a � � �.Iilil ' ",)I:..:. lJ !íI ... I agosto, neóta .capital, o Concurso
novas pmóes., B

Por êsse princip. io está cerCo que se submetarn a
de ordadus. para o qual pode-

tf ,� "

novas provas não sÓl1lente o parco de skíff, como o Je tz f,;J i6� f07.1 � � i \' ifi. � ft
rão concorrer as senhorinhas e

duble-scull, no qual o da Baía sofreu um pequeno inciden- If.i� l� íf 'lii,,1 � vU" lJeslfi��. senhoras florianopolitanas.

te, qUlbra"l1à:) o finca-pé de um dos seus remadores.
"""'" Os bordados devem ser execu-

Mas das provas restantes, que póde alegar a L.
,

, QU�:1do e� r.eportag.m que fize::1os C'TI Caldas d(\ �"'ia�l �.,� ...5e tdos com as excelentes e :o.bnia-

N, R. G., parJ irlva\idá-Ias ou serem feitos novos er.c?ntros? I i.·n_pera.tr,l�: rcg,lst:3!11US (� ,p��3ença � sr. D onis,i:) SJu�a do P � R. P.. [das !��\milrca Rhcinganlz: ,rrr.e·
A L. N. R. O., esqu.ccendo seu passad0 bnllEJ.nte'lc�,no lej),c"clltctl1te,do DWflO dl lCirde, o flze.TIh, la') i:l, JVlaría, f..1arir.a, Aurora.

está aos poucos perdendo a serenidade, a ponto de ir cOi1tra some 1t'.:, porque, 11 !1i':S .U, em CqL!as dl imp"l'J.triz, ao S. Pi\ULO. 11-0 caireio e jIlice.

�,!1a própri� prop?st�, antes da reaiízação das re6atas, numa
I to:�a:l: n�ta, ��:ju,: ,:':P'�' s�ntl.v� n a il�:pr�nsa, _aSSit!ll de S§.o Paulo nc,ticla que se

E:;se interessante concurso, além

1'jagrante 1I1coeienCla. I dOS 1i1fOl..'11O.1 �),_.)::.o 1 q .. � lI'; li? ;<1O":-!0. E. niSSO na) VI- J, I. ,. T""
-' P �K P de co,nprovar mais uma v..:/ a

J ,

j d
., _, .>s.::,o.a,,1GO., .. os srs.

E se o Conselho Autonomo do ·Remo en-::amp3.r.
mos na j ç extrao!"d,na�l'), na} b lha n 'da de mé1.;s, nem Elias AjO"llsto Sales, e José Fon- e:wJncía da lãs Rheingantz,

segundo faz crê r telegrama chegado ôntem do Rio, seme- nadJ. de In�nos; eíd um Jo:nolJ::�� t n.:;Jresentando o jornal seca Barr�s, iJresidente e seclêtá- servirá para revelar o merit') na

lhante proposta caírá completamente no conceito público e:n que, culab 1ra. A,._: .�' ;c�,. ainJ t, gue, da palcstsa que rio do direlo;io d.� S2.0 Carl s
arte de bord�r das senhorinhas e

que não póde tol�rar essas observações. ên�r2tl Jemus C�li'ailt-..: ::1. ce�'':l..;:ão CO.:1 o ,r. Dio!lisio Souza, eL ito, vereadores
' sênhoLls de l-lorianopolis.

.

A C. B. D. em tcJdos ?s seus programas inclú: a oll;ra",�\)Ll a r.a.1 .)J� lJ.Il1J,5 ;>� s�r. .' . I (�'a., 1'.'_
' ..... f

�

�_«.:...... .Na :lefZan,� �ontfa da.casa Pa
mé:lXlma que se seg�le: «Receoeremos com o coração trans- '. I�ao hOLl ve, pJ!:�, 1.1 j(: ll.!J 11'._.� como quer o i)rarlO I

-- :e,\,. r� � ��Z b..v rarz.o, a rua .rehpe Schmldt. estão

bordante de alegria a vossa--vítória-mas si fôrdes derro- da. Tar ..ie -- Aque.n dI ;SJ L!S.1 diSSO C:'lida - quanJ.J m�do. [".)O [) IA j eX;Jo"os o::. tlabalhos. executade-s

fados que não haia uma unica desculpa procurando jus- e 1St} por boa vont.:lJ� p 1:',,: :J-1) e.3Llí,;';)S a perd�r tem· I
pelas damas blurr.enauenses, con-

tifca; a derrota. Ne,n barcos. nem r�:n03, nem frio, ne:n 00 com perequês, ql1a ld(j 'lluit) :)"d; é 1:'1' havido «:�qui· CI"�!E l\t)L\_IAL, ás 7, 30 currLn,cs e os premiados seos2ciu-

calor, nem falta de treino ou juizes parciais. 'oeu» como diz o Si. Di;)llb J SJ�lZJ. Equivoco de que tn,as, a marmrneütal peli ula _I nal ()):lCurSO ali i, alizado ha dia,

Aoenas uma 'condícão será escritl honestam·::ntc: lé.i) SO,!10S culpados, )Ol!': nã) podíamos adivinhar ter Caita Diva. Os trabedh05 classificado" re5·

-a supe�ioridade do adve'rsario» ,-e ela propria não que- ':,omparec d'.1 incognito o I. ep(.;:sentante ad-hoc d:1 'Diario pectivameuíe, em I; 2;); ,. 4.

rerá destr�ir êsse conselho, lança:1do o remo nacioi1dl �L� Tarde, 5ue, na ausenc;a do sr. Varela, lá fôra cumu- CINE RE�, à� li. horas, na
I !ugar�.3 S�() de au!oria da sra. CiJ-.

na anarqUIa.
lado �e ge.ltllezas_: . .

.

téla Agmr:mao os VIVOS, e no 'j. Luch.(, Htas. 1\1ud1\ Se! ·11

A !..." N. R. G., que viu seu pavilhão arvoraJ) vi-. .t.ntretmt.o. nao fLl�I.mos rie ret:flcar a noticia. E para paLo -_ Palrôa, pela Compa- Elh 'YIeér;.c e lngeborn.
rias vezes em div[�;'sas raias, em vitórias, incont 'sta- 'anar ') «eqdlvocO», C!lZ'::n1 JS aos leítoí,'::S de A Gazeta nlzia Iracema de Alencar. .

As pessôas que obtiverem as

d 1S p!)r seus adversar;os, não darà a,;OIa o exemp!!J de I�\\ CJqf0�T1e d:::claraçã') k·.ia pelo �r .. Dionísio Souza, pri:n_f'iras colocações a podero:&

rebeldia nào se Céll'Vandr) honestamente á vitória dos ('� le: sr. nao I'l?pr -'sentou o Jor,wl Diana da Tarde, em C1Nt-. ROY f-\ L, ás 8 horas, labnca 1?,heinganfz. oferecerá

catarinenses no par�o de out-rigger, com a va:l�d,�an li- C!:d::: da I . J ;.� :riz, lá, e' hl a, sim, «represe,lrando a si na téla - 'Tempo de Estudan-ll:nd:2.� e yicos premies.

quida de quasi um barel! sôbre set! co:'ter.dor iH,lis- prJ- r,�"::Sí1l0, :,1' �- 'O;JLa p� )�O<h: (' ,«II,> (I ;CPf, Sl'nta'1Íe d? Dia te e. no palco -, Gn.:pn de 1 BebicL1S N<.:cionais e Extrã
ximo. no da 1 ,,(i!!, qll� Sé LZ 1"p,l;�eI1L�r, Wly. senhor Jo,na- Vanedades BIaSI. \ f�':'''8S só NO

E a L. N. S. C., não pf)de ôe fórma algur:a se '"�a X, c;t�;� «nPlgu:�nl Ii.,) VIU», mas rOI cumulauo de �:::'i4ft: JAVA
curvar hurrildemente á prq::o:encia do gesto do C)iiselho j�':

n' .:zas. . . CINE ODEON, ás 7, 30 h'J- Praça 15 de Novembro

Auíonomo do Remo. \a) A. üJol1fenegro de OliíJe'la ra;, Fra:;quita. uma laUda oper 'ta. AI,tonio Paschoal

T
,

.

.

..\. j j

.......� _
p' .J

I NUMEHO

����"�'-"�����..:�.ãiã�-.�.;;
[EJeL'��� fUIG'1"��i� prefeita no

IWa��&�nhãr�
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ROMA. 10. (VfA AEREA)
Os conselheiros da Associação
dos Amigos do Brasil, recente

mente constitui da em Roma com

O cacador de víboras e seus dezeseis nomes-Bos'nho, com o a presença do Duce, de S. E. O.

canib�i, na ilha deserta - Ou fica ou morre! - Desobade- Em�aixado� do Brasil. e da

cendo, foi a.batido a tiros quando fugia - Manchas de sa.ngue"l
Snílt!' Jandlr� Vargas, hlha de

A d
-

d dl horrlnll t D b s. E. Getuho Vargas, são os

N e!�?i açao OS eníso ..105 O�rI!lJ an es �v�rou-o en ora
seguintes:

nao tivesse fome - Os caes participando do Sinistro banquete s. E. Senador Guglielmo Mar-
coni-Presidente da Academia

BUENOS AIRES, 9 - O ra pescar. nhores, ia .fugir. Griteí-!he: v- I di Italie; S. E. I
caso smgularissimo de Áparicio -E chegou a comer tambemê nha Eugemo. venha amIgo... Massimo Bontempelli, Acade- D�e-s·eijJ·iiiiaiiiiiiiiiiiiciiiioiiiiiiiiniiiiciiiieiiiiiiiirt;;;aiiiiiiiiriiiiiiiiiiiio�C��I�uiiiiiiiii!!biiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiN�iiiiaiiiiiiiiuiiiiiiiiti!iiiiiil"�_'Jaray, o monstro de Santo Fé, -Naturalmente. Eu não comi Fiquei olhando. N,,!qte morn-a- mico da Italia, escritor, já hospe·

.-

acusado de haver morto uma por necessidade. Porém ... tinha to, o Hor�rio . falou-me:. .

de do Brasil. professor de \ca- seu rádio? Procure o

R·· h I
d 11 denoi d I I d N d N d d sr. Bouzon, á rua Felippe CD lac ue o

criança e anos, epois o que come- a para sa var-rne, e- __ o à� eixe Ir,
.

ão eixe Ir... demia; Filippo Bottazzi, AccJ. e- ,

que esquartejou-a e preparou a sua pois da barbaridade que havia ASSim que OUVI a voz do Ho- mico da ltalia, fisiologo, proles- Schimidt n. 20, que será ple-
carne de diversas -naneiras, con- feito. rario, fui buscar o meu fuf.Í1. sor da Academia de Napoles, namente satisfeito.

tinúa a impressonar vivamente o Depois destas declarações, es- renho) [ontaria. senhores, tenho jà hospede do Brasil; S. E. En- M issãD Eco-
espirito público, pela monstruosi- capando a custo da indignação muito bôa nontaria.v. rico Fermi, Aca.lemico, professor
dade que o caracterisa. Novos das pessôas qUI! queriam justifica- E que se pmou então?-in- de lisica á Academia de Roma. uDmi·caaaJa-
detalhes tem vindo á luz, não só lo ali mesmo. foi Garay condu- terroga um repórter. já hospede do Brasil. S. E. Mar-

quanto ao desenvolvimento do zido á chefatura de policia de -Apontei de vagar. E atire! em celo Piacentini; Academicc, ar- pão
cnme de que Oaray foi autor, Helvacia. plena ':.lbeç.a. Ele rodou sôbre si quitêto, reconstrutor da Nova Como já foi noticiado, o Brasi I
como quanto á estranha pisicose Mas tarde, as viceras do me- mesmo e caiu nagua, O resto os Roma, já hospede do Brasil, pro· vai enviar ao Jap!o uma MiS�O
q.ie corróe essa figura única de nino assassinado foram desenter- senhores já sabe�J... fessor dá Academia de Roma; Economica, constituida de figuras
t)ôndido. Sebe-se agora que Ga- radas e colocadas em um frasco. -S ')ue negocIo é êsae de Ho- S.E. Alberto Pirelli, Ministro de de relêvo na indústria, no comer
k 'j, ..o contrario do que foi anteri- Foi encontrada tambe,n, no in ra,io� Estado Presidente Geral da So- cio, nas ciências económicas, afim
orrnente noticiado, ao ser pilhado terior da choupana, uma garrafa -O Horario? O Horario é o ciedade Pirelli, Delegado italia- de estudar as possibilidades de au
»ela policia, começou por negar contendo um liquido amarelado. meu Deus. Ele manda e eu obe· no ás conferencias Economicas mentar o intercâmbio entre o nosso e

o SéJ crime, aparentando uma ino- ligeiramente pastoso. deço Ele manda em todos os ho· Internacionais, industrial da bor- aquele país.
.encia quasi comovedora. Duran- I

-

... é a gordura do menino men. No Horario estão as ho- racha; S.E. Pasquale Sandiequi, As fiiUfU que devem compôr
te muito tempo manteve-se na Empreguei-a para frig:r a carne. f (\5 são o tempo. E o tempo é Ministro Plenípolenciario. Sena· essa Missão estão sen-io estuda
mesma negativa tenaz. Exphcalra E' muito bôa. Uma verdadeira a vida dos homens. Sem o Hora- dor Conselheiro d" Estado, Di- das CUIdadosamente pelo Chefe
o deseparecimento da creança com especialidade-explicou Garayem rio não ha vida. O Hcrario me reter Geral doa Negocios Ger'lis Ja Nação, o qual tem em vista só -M·-

- - '. ---�--.---

quem êle habitava numa pequena meio do estupôr geral. disse: Aparicio.i. não deixes ir. do Exteriores; S.E. Pietro De convidar pessôas de inegável relê- end i rloilha deserta, dizendo que havia
O CANIBAL CON'fRA A SUA

E eu não o dexei ir. Que pode· Franciscis, Reitor da Academia voo - ti II ••

sido levada por sua mãe. Enfim, as
,,-\_ j . ria fazer? Eu sou um servo: obe- de Roma, ex-ministro da Instru- Até o presente só forim con-

autoridades policiais resolveram VlD <\ deço ao meu. senh.)r. Assegu�o- ção. professor d� Direitl) Inter- ',idados o Pte�iden!e, qu� é o Ex-
organizar uma caravana ao local Recolhido ao calabouço da lhes que comi' a car�e do am�go nacional na Academia de Roma, Ministro Salgado Filh·:) e o Dr.
do suposto crime, levando consi· prisão de Santa Fé durante va·

sem a Imenor neceSSidade. Sim, Deputado,; Gr. UH. Vitorio Don-, Raul L'!ite, Direit, r -!os Grandes Igo Garay. rios dias, foi Garay finalmente s:nhor7s, sem necessidade. Po· zeli,' vi�e.presidente da. Confcde- Llh"rlttorios Raul L � te, do Rio RlO, 1 O-;\1orreu em csta-
Este se mostrava calmo, mesmo abordado pelos representantes da rem, tlr.ha que co�e-lil p�r� .sal. raçà� ueral da Ldustna e Co-I d: Janeiro. -Essas honroso� no-I do de miséria o indif!"'11

displicentf... Na ilha. um dos com impreúsa. Ai então, já loquaz var"me. O I.J�raTlo me dlzla,- m�rclo. I m'!ações rev�lam bem o acêrto da Manoel Miranda. ,V\a1s i "1

ponentes da comissão encontrou, o bandido falou lon;;tamente deta· Come, Apa�lclo, e�bor.a não te·l .

Deputado FeI.i.ce Felicione�pre-· escolha. a policia, revistando j

proximo ao rancho, sobre umas lhando o sua vida e o último epi. n,has fome PI rque 50 assim pode-I sldente da. I ��cJedade NaCIOnal quarto, encontrou debd!x
palhas, umas manchas de sar.gue. sodio que tão tragicamente o trou·

ras obter perdão. ! Da:1te Altg'l'en, Deputado, pro- O f, Artu r P e re i ra colchão 420$000 ,';' n

Esta primeira prova foi suficien- xe á evidencia. Hasp.-tal da
fesso.. e Oliveira corrente 250$00 !.:I!í iltl:k'

te para que o monstro se resol -Viajei muito e conheço uma D;!putado Quirino. Gigliohi, ro naci�nal já reCOlhIdo e

vesse, finalmente. a falar. infinidade de terras. Sou das ilh3s. Varidade professor de Arqlleologla na Aca- Clfnlel médloa de crlan- 378.000 corôas hungaras.
E' certo que o matei--confes- mas est;ve na Banda da Capital demia de Roma. Deputado Tu-

.

918 e adultos
�ou-mas o matei tão sómente Federal, em Corrientea. no Pa· lio Marpicatí-ex-vice secretario

porque êle prentendia fUJir, () sa- B '1 T h 16
A Proved"ria da Irmandade do do Partido Nacional Fascista se·

bido. �:�aNu:a� ��;t�� m:nchamo nd: Senhor Jesus dos Passos e Hos- ctt·tario da Academia da Italia,
E que fez com o cadaver? um modo, noutras de uma ma-

pital de Caridade, desta Capital, professor de Academia, escutor,
Cortei·o em pedaço.; e atirei aeira diferente.

está cha?Iando concorrenc�a para já hospede do Brasil.
os OSS0S no TIO. Caço viboras, lagartixas.

o f�rneclmento, ao Hosp�tal de S.E. Fllipo Penavaria-De·
Procedida rigorosa pesquiza na

' T b
Jaca· Canda.de, de todos os artigos ne· putado. ex-ministro da Viação.res. am em pesco... .li

pEde dJ rio _indjcada po� Oa' Um jornalista o interrompe,
cessanos ao aeu. consumo. QUlante

I
presidente d 1 Instituto Nacional

;:ar, um nadauor consegUI apa" de súbito:
o semestre de Julho a dezembro do Comercio Exterior. conhece·

nhar um :.:râneo e doi", ossos cui· ·-E o que se passou com o me-
do ;orren·e ano.

d
dor do Brasil.

dadosamente serrados e hmpos. nino? .

s propostas everáo :.e� re- Pricipe Don Piera Colona.
--Bem vêem gue falei a verdade _ Vou comtar-Ihe tudo. Só

met;das em cartas fechadas a Se· Dignitario da Côrte Pontificia
-?deantou Aparicio ao ver os não quero é voltar novamente pa-

cretaria do. Irmandade I até ásl1A2 InJpetor dos FascÍos no Extran:
ossos, com um riso de satisfação ra a minha ilha. Aquilo é uma

horas do dIa 19 do corrente mes jeiro, já hospede do Brasil.
a iluminar·lhe a face bestial. vida infernal. Jà est01l cansado. Sol=tar ••as I

Comm. Eng. Mario COlulich.
-Ma�, e que fez com os outros -Bem, mas e o que ocorreu

ii industrial de con�truçções mariti-
O"sos? ! eom a criança?

.

Senhoras e 'senhores de todas mas; Deputado Francisco Malge-
Respostas evasivas do acusado -Esperem um momento. Porém as condições e de todas idades do ri, diretor do Messagero d�

!ilêram com qo� .se apertasse o não se riam nem me façam rir.' Brasil! Desejem padweiros do Roma; Gr. Uff. Enrico Marone
mterroga�ono poliCiaI. E, a pou- O rnenino veiu comigo por que casamento? industrial, presidente geral da
�o e pouco, arrancando·se-lhe qUilo Gostou de mim e ficou mo- Peçam informações, em envelo- Cinzano; me:nbro da Confede
<00 palavras, Garay foi contando rando cor.:ígo. Comprei-lhe rou- pe fechado remetenJo 700 rei. ração Geral das Industria$ Italia-
00 tudo: pas, t-Jdo, tudo. Creiam.me se- em sêlos postais. Deseja-s!!··idade nas; Doutor .Alfredo Ravá, indus·
-Assim que o tirei do rio em- nhores, eu o tratava muito bem. e pretenções. A máxima discre- trial dl.\ seda, membro da Confe-
de hpvia caido, demudei·o e o Assim se passou algum tempo. ção e todo o sigilo compromete- deração Geral das Industrias Ita- Executa analises para eluci..
-a. neel. De improviso, êle resolveu-�e ir- se a Asula 95 Jianas; Eng. Diego Sor:a- enge- dação de dillgnosticos RIO, lO-Nas rodas da Pre-

Enterrei as entranhas. Quanto e embora. Tenteis: explicar-lhe Rua Duque d� Cuias 158, nheiro industrial, diretor geral feitura. comenta-se, desde ôntem,
á come, cortei·a cuidadosamente -Meu compa.nheiro, você não Joinvile, Est. Sta. Catarina. técnico da Fia!, membro daCon- iretor do Banco da Italia. ex· a possibilidade da intervenção fe-
B pendurei nuns ganchos de ara- pode deixar·me. federação Geral das Industrias diretor geral do Tesóuro. deral nos negocios peculiares á
me naquela ramada. Com algu- Como pode fazer isto? CAFE' BOM SO' NO Italianas; Dr. lnázio Conde Taon Deput-sdo Eng. Maria Piagio adm;nistração do Distrito Fede-
Inas partes fiz suculentos bifes. tVIas não me atendeu. Dias .JAVA de Revel, deputado, Inspetor geral -senador, industrial, presideDte ral. no sentido de esclarecer cu-
Dei alguns pedaços a.os cachoros depois o surpreendo tentando fu- Parça IS de Novembro dos Fascios. dos Estaleiros Tirrenos de Cons· tos fàtos, como o desapare �i1l1tn-

í"iCs'lg;TEfUMAntO�O;Ã CA'P-truçõiTA L:p;,;eiocumenlr
---

Elegantes e lindamente padronadas roupas pdfá crianças, possuindo variadíssimo
e abundante tock

Artigos para homens na casa A CAP.ITAL, nas duas esqu�nas da rua Conse!helro Mafra com a TI ajano

."
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Palacio de Diversões
Familiares

--

o
,. .

unlco

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

Estadual.
'1

Torneio «mosca», interessante e sensacional
[õgo esportivo.

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

rinhas.

Domingo próximo, os associa

ciados do glorioso e tradicional
Clube Nautica Riachuelo le
varão a efeito nas aprasiveis fur
nas de Campinas. municipio de
São José. uma suculenta churas
ca-la, afim de festejarem a grande
vitória alcançada pelo four ria
chuelino, nas aguas baianas.
Desnecessario dizer-se, do intenso
entusiasmo que reina entre os toro

cidas e remadores riachuelinos, pa·
ra a «opípara» churascada de
domingo.
A partida se farà r s 8 horas,

no ponto das omnibus para o

(' .

. .ontinen!-.

•

rico

A situação
de Olga 8,e-

u

narlD

Consultas diariameule aas

4 horas em dianie
.. Consultorio: Rua João

Pinto n' 13

FONE-1595 RIO, 10-0 ministro Ben
to de Farias, relatará o ha
beas-corpus impetrado a fa
vor de Olga Benario, que,
como se sabe, está para ser

expulsa do territorio nacio
nal como fortemente implica
da no movimento comunista
de novembro, na sua qualida-

.

de de companheira de Li1Ís
Carlos Prestes.

Rt!,ic.!ência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

Intervenção
Federal nO
Distrito

FONE-1524

LABOI1ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. AqTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Laboratorio c'a
Diretoria de Hig'ene do

Estado •.

Curso de esv�eialilação em

Bactrotiologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Jane' )

CACROSO

. '.-- .. _�;� -�.. --

1
'

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t�,d"ogados

t Accacio Mo-\
feira tem

�. "[«, -_.. Ph0i P> 1277.-

seu escrip-

MI in de advccacla á rua

VíS":01:t!e de Ouro Preto

I Dr.
I

I

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n: 18

(sobrado)

Dr.'-', i O ás 12 e das 14 ás
17 horas

.----_"----

i Ii 'rr. flodro dG Moura Ferro

I Dr. Aderbal
da Silva
Advogado

'1ua Cons. Mafra, 10 (sob .)

I
Fones 1631 .. 1290

R.

Médicos

IDr�. Ricardo
,Gottsmann
I Ex,chde da clinics do Hospi
! tal de Nürnberg, (Professer
lndórg Burkhó. tdt e Professor

Erwin Kreuter)
EepeclaUlla em cirurgia

geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e, das 10 ás 12 e

das 1 5 ás i 6 1[2 horas..

i TELEF. 1.285
I

I RE.3!DENCIA- Rua Este-

'I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Dr. Caetano .

Costa Jor.
Clinica cirúrgica - Opera
cõcs+Linecologia - Vias

urinarias

I CONSULTAS
I das 10 ás 12 horas

I Rua João Pinto n. 13

I Telefone

_Jornal

FLORIANúPOLlSCaixa Postal, 43

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

Rio

Praça 15 de Novembro, 26-sobrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões díarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.lde& vendas �

ma iores lucros

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratortos Raul Leite

LÃNS PARA BORDAR

___iiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� nã l t m ri vai. Gral1de lorti-
mente de core. firmes.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
,Medico de HOlpítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 1}2 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

1

Tvpographfa, Estereotypfa I.:enecõernc-õo, I?autação, rrc- .

Advogado _
balho,s em Alto Releuo etc.,

,

I Rl'J. Trajano, n' 1 sobrado IAtença-' r
I Telephone rr 1548 I o · I !

I
. I

I· -Dr:-Rellato= I
I Yaurt da afainada

I ==�D������== Granja- Zina! Rua Trajano, 2 (sob.)

II Fone 1325-Ater.de cha
mados para o interior.

V. S. precisa modificar o SFU

motor monofásíco para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese
ja concertar qualquer aparelho
elétrico!

Então, lembre-se que só a

<lnsteladore de Florianopolís». a

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

���������������������_
Rua Trajano 11.

���'��i�� ----����(

I At N'
II' · �ençao · · · �

I Transferíu-se para á rua Tiradentes
I N. 8, a casa

II
" A Preferida"

�--iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiRi__� onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico eíP -erat ...

Indica:

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre outro aparelho sem

ouvir, antes, o afamado "Koerting".
«lnstaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 11.

Rneingantz
o AZ DOS

�J "'�,r***w

Chapéus'
Procurem
NO SEU

Fornecec.lor
�'$

I Dr.ArmintoTavares I
Esp·/clalls:a em moleslial de
GAl- GANTA- NARIZ - OU
':==-. JS-- CABEÇA--PESCOÇO

I (Fcrrnnõo pzln faculõa�1Z (le
meú ema (\0 UniuHsiàaóe (lo

I·
Rio àrz 'Jam,iro. Ex-intl?rno,
por :oneurso, (lo Hospital (le

�ro .to 50t orro e (la Assisten-

I CIO !ublica (lo Rio ae 'Janeiro.
('OI" alguns anos (le pratica nos

SIZ clços especializaê"os no Pro
fp ser 5anson, no Ria àe 'Ja-
r 'âro-.na Policlínica a � Botafo-I'la -- no Hospttnl àe 510 'João
Batista (lo Lagõa e no Hospital
5affré--6uinle).
Chefe de clínica e cirur- •

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
':0 Hospital de Caridade
de Florianopolis.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna.
Consultas diariamente no

Hospital c: e Florianopolis.

I RESIDENClA Hotel La IPorta-Fone part:cular 1246

_JavaBanco de
Crédito Po-
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop, Resp. Lida.)

Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio)

Epilepticos
Ensino gr?tnitamente o

I modo seguro e infalivel para
a cura da EPI LEPSIA.

I
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal, ? 658 -

! _Ro de Ja'lc!ro - Brasil

f�i"ieingantz
-

�JlARCAS:

ALlCF., AMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas

casas

bôas

Dr. Carlos Corrêa

PREFERIDA
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.

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA' ...

RUA TIRADENTES N_ a
(AV LADO D!'. DIRETORIA DOS CORREI0��E TELEGRI\.FOS)

==D E==
AntonioXavier

LAVA - TINGE E REFORMA1CHAPE'U3 PARA
HOMENS

..

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

.. "'.

- ,

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Prisão de ventre?

RECEBE DEPOSITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
eIC Limitada 5'1. ala.
e(c. Aviso Prevíoõ-j, ala.
Prazo Fixo g.{. ala.

Dr- M íg�,.,Jel
BI:>abaid PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

--

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, 1 595

PunOlll1a em 1SSB

Rua Felippe Schmidt n' 8
rabca postal 229 Tel. auto 200.4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

o timo emprego
Consultas:

das 15 horas em diante
de capilal

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

M:1bilialio completamente novo, instalações 5P dá-

-AL.ERTA! ...
S�rs. possuidores de radio

, f

r. t.l: .. I,

O ,..ouvo da venda é �ter o proprietário de se ieti

(ar p'ua tratame.rto de sua saúde. Para informações diri

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

Florianopolis.

Este oroduto acha-Sã
novamente lançado a

v!3rlda no�; príncípaís ca
fes e - restaurantes des-
ta cidade ICAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
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 110SS0S intestinos.

ACHAR·SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
.

CORRENTE ANO EM DIANTE

Tendo chegado ao meu conhecnnento que, ;ndividuo
sem escrúpulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala

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.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

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 Sul+-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Ápoiinario

Porto Alegre
Fontes compendiadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

RUA BRUSQlJE N. 15

Oficina XAVIER

"" f�··. _'. ..•. _.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bluf.lenau - _.Ioinville Sao Francisco Laguna
Mostrúario permanente eno Cruzeiro do Sul

Secção de Secçllo de

Filiaes
1\;/1atri 2::
em:

*.,·ws

IA OLaI

,.

I
ii.

La,.••

Secção {�e
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerídar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ar•••s, f"
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J oromoveís, Motores de esplosão, Motores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: lxos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Produetos chimieos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e câmaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

� Ernpreza Nacional de l\Javegeçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabrica de Pontas "Rite FVlaria"�· Fabrica de Gelo ó'Rita Maria" - Estalerro 'Arataca"
.

=�VAVAVÂVg.&��'����l�������j����l�i��i��®'����A�!P"ÃV��V�'-
���o�o.o � �e������&��

� &&W _<",M '""""""� ..";It�
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• G
, �· �
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que lhes restaurava a saúde aba- humanidade",
lada pelas ir'e nrnics e correrias. A floresta não mais ex;���:

O abe: I
. apenas vegetação rasteira, de

esta eecimento que a se
Íti d

.

, b I' - d pasto cu tiva o ou nativo, como
encontra e em arca izaçao a d d S

.

id
'

2
• 'f

o

,

d que enorme tapete ver e, e mu-
I ela que em ue evererro e

d I
1816 I

"

d ma, enruga o por ma posto, co-
empo gava o espmto o

b I .d
C I J 'V" T d lb re, o so o, e centenares e eu-
e. ose ieira ovar e A U·

I' Ih dI' d
d 0- J ,Cê iptos, seme ar. o e,grão e

querque, sucessor e ao ose
J' d

MOO d S'I
'

•
anceiros em guer a contra os ata-

auncio a I veira, na presi- d it dã Ih
d

'

d P
,

,

d que os mosqui os ao- e som-
encia a rovincra, quan o nes-

b
'

11 'f'
d I I 'a -rmca e ie pUrl rcam os ares,

sa ata, em proc amação ao povo" (\
, ':\ f' -, d 'tO

I·, d Ih I V camn.no OI rasga o e o ima
so icrtan o- e concurso,para acons- II d d d I d

- I' d h' I di estra a e TO agem, co ean o em

trução, a I, e um ospital, izra:

I f
'

bi d d
"'\batam-se essas florestas, abra- curvdas pe1r. eitas, sUd Ihl.

o e c,..

,

h 'A cen 0, 1\12 IVCS e ec ives suaves
s':! o camm o que nos guie a esse I I' 1 denressõ

dT
i em erto .éU0'Q sem epressoer ,

tesouro, e I iquem-se os

bapoõen- atraves5and� cidades e oovoa-l. s
tos em ql1e se possa a ngar a, J

- PC.' Ss
h 'd d f d"

- oao essoa, apoeiras, ao
umam a e $0 r,� ';ra, enpl"J-Sé: I..S , ", lJ II ,\

•• , S t
.

,

d itos d I b h )OCe, a.noça, Annu, ao o l''\md

ep�slt0s e SeU a lV «, os an os
ro, e Poço Fundo--da-P"e aces-

salutileros que clt.vem comer'. ar
4 h .

t d "J
id

..

id 50 em J rmnu os e tempo. I.__ -',

a VI a e restitua a sau e a nossos
t I I

'

.

_ '''b f' aposen os erguem-se amp os e I-
lrmaos e n:calam so re nosssos 1- o.

d
o

'Ih- I

Ih b - A
. glemco5 em OIS pavI oes úlS'

os na suas ençaos. posten-j I '.

d d d d b f" postos em anzu o reto, com multo
a I'! gozan o e seu ene lCIO

'I
U

d d d
d J d ar, muita uz , ota os e quanto
eve apontar com o (e o e ex-, o

f L'
1 I d

' exige o maximo CO;} orto. a
c amar: sto se eve aos catan-

- b 'J I
I b f' I

I
estão anheiros ne rnaimore ce

nense e nonra aos em eitorcs aa 0 id dv..arrara, com capaci a e parll

! 450 !itos, para os banhos salu�

OmeS tiferos que vão conservando a vi-

I· 'I da de muitos e restituindo � sal�-
de de outros. E a humanIdade
sofredora á proporção que se vão

tornando conhecidas as virtudt's
iacalculaveis dessa agua (dr. Si
zenando Teixeira) que se iguala
ás melhores (dr. Moellmann) e,

mesmo, ás mais preconizadas (dr.
Amnranfe), prOCUfé\ o seu abrigc.

l'�,) ultirr.c deCénio o H'lt I
ela3 l�r 'd;� ::3 h"':"�T.:ltr;z :li .�; �( ti,
< Q ,.(),. L, ,i ,,' li' ",,., .,) íR'� .,J)''',v' IJ,t,p_C_5 �'-' JC ......c_ ,,,l
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FLORIANOPOLI3, Sexta-feira 12 de Junho 1936de

ICaldas daEDITAL

IMPOSTO DE F�EI'JDA

PARA CIENCIA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA

DO, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS
DO REGULAMENTO

Lá em cima, para alem de San
to Amaro do Cubarão, no mu

mcipio de Palhoça, a 180 me
Art. 7 8-,- Todas as pessôas Iisicas ou juridicas que por si

tros acima do nivel do mar, a

ou �?mu repr�sentantes de t�r�eiros pagarem orden�dos. gratificações, 34 quilometros distante de Floria-
bonificações interesses, cormssoes, percentagens, Juros, dividendos, I" d d'

, _' - - Se - d I d nopo IS, a margem esquer a o

lucros alugueis e luvas, prestarão inlorrnr ções a cçao O mposto e
ibei - A C' fi t' n errao guas raras, a uen e

R�nda, anexa a Delegacia Fiscal.
_ id

.. lo rio Cubalão do Sul, no [un-
Art. 86-As informações do art. 78, serao pUni as com

d' I d
$000 .

o nregu ar .re enorme concavo

a multa de 500$000 a-5:000 ,
em fórma de circulo com raio

aproximado de 1.000 metros e

fiecl a de 250, está instalado o

Hotel das Caldas da Imperatriz:
bem no ponto em que emerge,

em fontes volumosas, a aguaI ter
mal radio-ativa, topada ali, lá
pelo ano 1 S 13, por um grupo
de caçadores, quando Presidente
da Plcvincia 010 José Mauricir
da Silvei, a, qu'! delas tomou po'
se «militarmente» mandando guar
da las um destacamento de mili
cianos, desimado em 30 de ou

tubro dç 18 14 pelos indios que
se não conformaram com a per
da da abundante caça ali, en

tão, existente, nem com o se lhe

prIv::r do uso da milagrosa agua

Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara

cões de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par
cular)-que possuir mais de 10:000$000 de ,rendimento bruto, fi
:
a sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu-

.� r ões de encargo de familia e outras que regulamento permite, venham
I

., ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao

ançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações, regulamenta
es, incidindo ainda n3. multa de 30 ou 500{0, ou amda três vezes

o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi

duais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres

centar a sua dedr.ração acompanhada dos documentos que provem

O seu preJUlZO.

c.,

Ern homenagerr ao
fj�'Wa,nde �V�ÚS�Cij) br2S�meir©

Art. 175-As Emprezas que pagarem juros de df,bentu

res e obrigações ao port ador. �e5contarâo sempre indeppndente de \
aber a quem são pl\gos t's<es Jurc.s a tax'), de 8100. Quantf) e,os

dividendos de ações ao portador, a taxr\ a dest:f)llt?r pela n �rra

forma será de 40{0, independentemente do imi)Osta pagu pda So

ciedade.

Ia

Art. 182-3.1.0 :>.s�jveis do imposto de renda es. venci-Imentos de tod,;s U t'''' rrb ;,< ia l'víilg� "tr2.tLlI a U (,1[\" dü�

Estados, Jo D;·t;'l�(l , t
I Te 0·;0 d( \

l , 'crn (

os do tune; ,nab" ú • i) .1. -�It'dos e dJ� , (D -

creto no, ; 9.723)

19';3; 'o

••• ;

I") í • '

,'.("),•. I" '.,

f" \ ... .1. u .J

me Ltar pro-

GOM.ES

132)rj��Lt>Ht:'fo; 12!....� !;_;�-��I'
95. �dV0'6',("ilJs 3,5� m,'.'(!,C( :'�\:,
l;l"gi,tra'�": ..j�l

.)

C('ritali:,,;,_;
183 DE[\'o�'. í r REhD

,,(_ DE 19'c'
d' �j .,.(_ .�� '; r,'

"

1.)",,_
gr: ��j\. C'i !-:( , I r L.\ .. \ i., " LL::r!;

Até 10:000$000
Entre 10:000$000 e 20:000$000

Entre o
20:000�COO e 30:( OO$,OCO

Entre 30:000$000 e 60:000$000
Entre 60:000$000 e 90;000$000
Entre 90:000$000 e 120:800$000
Entre 120'.080$000 e 1 50;000$000
Entre 150:000$000 e 200:000$000
Entre 200:000$000 e 250:000$000
Entre 2..0:000$000 e 300:000$000
Entre 3( O:COO$OOO e 400:000$000
Entre 400 :000$000 e 500:000$000
Acima de 50U:GOO$000

de r,'poU"�, 675 d!.1 l!ótan'<�i;t,)

de reum6ti�,ml). 428 em lratamem

to d.) rin" 272 em tratarr.ento

elo estornago, 245 em tratamento

do fig'ldo, 242 de obesidadf',
226 di; depresf,ao nervosa e 325
de divc'rsas enfermidacles.
Procedentes de�te Estado 1 445,

do Panu1 823, do Ri:> Graí;
de do 3u! 632, de São Pa'J�t"'
421, do Rio 375, do Urugu; i
39, da Arsentina 28, de dive:

O ponto inicial desta cruzada de arte foi a própria cidade natal do imortall sas procedc:ncias 2.15.

compositor, cujo centenario do nascimento, Campinas, prepara-se para celebrar condigna- Nos livros registrus de im
mente. Assim é que, 3a. feira, através do micrufone da P. R C. -9-Radio Cultura de pres�Ôts contamos 1,894, todas
Campin2s, ouvimos o primeiro dêsses Qaarto.r; de Hora. cantando em pre,sa ou velso as

A parte musical, esteve a cargo da orquestra sinfônica da Estação Campinei- virtuces daquela agua e daqueles
ra, que obedeceu á batuta do maestro t\1ilton de Calc;sans, rlirigente da Caravana. ares. D,.:ixamos de transcrever os

A parte vuca! esteve a cargo d? festejflda soprana paulista, sra. Undomar Li- topicos �ais interessantes dessas
ma, que de forma brilhante vocalisou os núm:':ios seguint�s: «Come serenamente ii impressões por ser assunto de r('
mare», aria da opera «Ló Schiavo)}, a cançoneta venesiana de Cados Gomes «Lisa me portagem exclusivamente a cargo
vostu ben?» e llCentile de Cuore» da mais popuiar das operas do saudoso campineiro do gerente do jornal bastando
O Guarany. de nó�, o leitor saber que 1,894

Ontem realizou-se '.) Sef;llndo Queria de Hora C(lrlos GtJmes, que estE've a pessôas que ali estiveram em tra

cargo da conhecida soprano JUco sra, Lola Carelí, acompanhada pela brilhante orqurs- tamel�to ou reponso, consignaram
tra da RaJio Cultura de Campinas. por escrito o muito que aproveiia

A distinta serr:ma cantou com profi.:iencia Hon Bonheur meditação de Carlos ramo

Gomes, letra em francê�, de C(s".dl1i, e a celebre balada da opera O Cu(/rany intitulêda D:to istu, passemos é_ I'aplicarO' era uma volta!...
uns ccnsideramos", como diz o

Amanhã} ás 20,15 horas puntualmente, voitará ao microfone d; P. R. C.-9-
nosw amigo Atanasio, em (ima

Radio Cultura de Campinas, a Caravana Artistica dn Comissariado da Exposição Feira, dos srs. arredatarios das C. Idas
que executará um programa novo, desta Vf..Z a cargo da soprano sra, Lindomar Lima, e das Imperatriz, que toda med, ..
do barítono campineiro sr. Silvio Bueno Teixeira, acompanhaLlos da orquestra da «Es- lha tem verso e reverso ...

fação da Terra das Andorinhas») dirigi,la peio prúvécto maestro Milton de Calasans.
Depois das irradiélçõ, s em Campinas, que se prolongarão ainda por toda a

Carlos Conceição próxima semana, a IICaravélna Artistica", demandará á Capitál do Es1ado, onde vai fa-
Chefe da Secção zer-se ouvir através dos m;('rofones da paulicéa,

��������������������������� _.1 ��.�

isenta
0,5°10

10[0 O Comissariado da Grande Exposição Feira do Celltenario de Carlos Gomes
30[0 a realizar-se em Campinas, em Agosto, Setembro e Outubro próximos, por intermedio
5010 do seu Departamer;to de Festas, cuja direção acha-se a cargo do maestro Milton de Ca
.1010 lasans, organizou uma Carvvafla Artistica para percorrer as Estações de Radio do Es
-9010 tado em propaganda das comemorações.
! 20{0 Através desta excursão a Caravana do Comissariado da Exposição Feira :rra
�3clo diará os Quartos de Hora Carlos Gomes, através dos quais diftlndirá as composições
140[0 do glorioso maestro brasileiro, algumas das' quais inédi tas para os radies ouvintes

15,50[0 do país.
16,800[0

180[0

MONUMENTO DE CARLOS

Fpolis, junho, 1936.

Art. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome cole

tivo, as de capital e ir:dustrill, as em comandita e as firmas indivi

duais, cujo capital excede!' de 50:()00$O�0, ou cuja� vendas meI

cantÍs ou receita bruta exceder,�m de 300:00U$000, deverão pagar

o imp�sto �elo 11lcro liquido, .de acôr�o co� o, resp�ctivo halanç?,
ficando eqUIparadas pala o deI lo da tnbutaçao as SOCiedades anom�

mas.

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE fEVEREIPO DE 1932

Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidacle preo

vi!to pelo Codigo Comercial, pela Lei de falencias e por quaisquer
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver assina

do por atuario, perito contador, c�ntador ou .guarda-livros. devida
mente registrado na Superintendencla do EnsIno Comerc13l. de

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

1931.
Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do TeEDuro Nacional no Estado de Santa
Catarina.

Em l' de Junho de 1936.

.11. Montenegro de Olive"ra'
'*

P U B II C O S:FUNCI
------

Está finalízando O prazo estabelecido pelo C!ube dos Funcionários para
pensa de joi�= rnensalídades atrazadas etc.

Fa,zei vossa inscriçao con-,o so,cio- ..Rua Conselheiro Mafra N' 2.

dis ..

,/
"

I
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I
afirrt (je perrnitir a reeleição

siderlte da RepubHca e dos
governadores?

�I?, 1.1 -_ Nos meios politi�os, provocou surpreza I Falsica�õesa noticia divulgada por um matutino de que, com a che- ' T

gada dos srs. Antonio Carlos e Pedro Aleixo, tratará a RIO, l1-A policia Iluminen-
Câmara de reformar um dispositivo constitucional. Trata- se efetuou urna diligenciá no car

se do reíerent- á autonomia do Distrito, que seria res- torio de São Gonçalo descobriu
tringida, pois a rcíorrna constitucional em referencia é do diversas fdlsificações de certi
para determinar qUE! o prefeito do Distrito não seja elei- dões de nascimentc e �processos
to, mas sim nomeado p. lo presidente da Republica, .como de habilitação de casamentos.

S?'. faZia. a:ré ant s d?_ Constituição de 1 g�4. Ha quem r1ii!���_:�����.:I'..lI'CGt;;:��r���� oo-::��� I

C
·

1 LO 3(; eJite. na versa J propalada tanto .nais quanto se· � . • � I-: !kCeSSan� ,�eformar a Const LU ção Outro�, porém, � Nos s a V I d a �
� i'e� na PÜSS!blltdade doa refo��a, pois _a 14 de J��l,ho pas- C C

�'Arao dois anos desd .... a promulgação da nossa Carta ���;J']�&:���� 3::&������OO�
j tagna, e depois de dois anos a mesma já póde ser refor-

_.

.. ada, de acôrdo, aliás, com o dispositivo nela expresso. AHIVE�SARI05 mente, sr. Luís Müller, telegrafista
CJC surgir alguma reíórma, depois de 14 de julho, acre- A

.

h aposentado e residente nesta ci-
niversaria-se oje, o Jovem(!;t3:n os politicas que não se fará sómente a que diz Antonio Mélo, aluno do Grupo dade .

. espeito á cassação da autonomia do Distrito, mas outras, EscolarArquidiciocesano São Jose. O seu entêrro realiza-se lima-
. rincip ttmcnte a que se refere ás incompatibilidades. E' n:lã, ás 10 horas, no Cemiterio
(,ue h'! inúmeros politicas interessados em fazer desapa- Festeja hoje, a sua data na- de ltacorobí.
-:cu os irnpecilhos opostos pela Constituição ás candida- talicia o jovem advogado conter-

.--.'--.- ..-------�-

aras presidenciais. râneo sr. dr. Julio Tietzmann. T E A T R OA reíórrna, assim, afastaria as exigencias anteriores,
permitindo que os governadores e ministros, sem deixar
O c .rgo que ocupam, possam candidatar-se á presidencia
da Republica, e tarnbern permitiria a reeleição do presi-
lente atual.

.ÀlJ-'<::, nos meios politicas, ha quem afirme que a ul-
t' ,]1 " ':'�Jt\':;c ha muito està em estudos.
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HOJE ..6a.-faira, 12 de Junho -HOJE
A's 8 110ra® em palitD

Imprensa
<Lagrirnas de Mulher», alta co-

i ES PETACU LO
media em 3 átos de autoria de i
A. J. Gomes, assinalou o segun lo ]
espetáculo da Companhia Nacio
nal de Comédias Iracema de A

lencar, em Florianopolis.
A casa-e-digamos de passagem

-embora não apresentasse, COinO
na prirniêre, grande enchente, não
era má, primando contudo, pela
seleção dos espectadores.
A distribuição dos personagens,

OUTROS PARTEm obedeceu a seguinte ordem, de

Alfreao (Jówn!enegro I
acôrdo com a entrada em cên�:

Regressou a Bom Retiro, o sr. Ivone-I.r�cema d� Alencar, Nl

Alfredo 1\ lontenegro, operoso pre-
coth -LIli FerreIra, C?svaldo

feito municipal daquela edilidade Armando Braga, Carneiro-e-Üar-
doso Galvao, Rogerio-José Era
ga, Tia Maria .. -Jlldith Vargas,
Ratinho--Camilo Bastos, Betinho de
-l\J.N.

Faz anos hoje, o sr.

Dutra, funcionario da
Oficial.
('HE6Rm UH5

Valdemar

Teatro
• r=n

x--
CO·MPLETO

Joaquim Wolf!
Acha-se nesta cidade, acompa

nhado de sua esposa e gentis fi
lhas, o sr. Joaquim Wolff, capi
talista residente em Joinvile.

PROGRt�MA
NA TE'LA: Filme da Columbia

Tapeando os vivos
Opereta-cómica da i.npagavel dupla BERT E RO·

BERT-Um 1 verdadeira fábrica de gargalhadas.

3a. apresentação da grande
Cornpar\hia Nacional

de Comédias

IRACE;MA
AL.E_NCA_R.

Viajou para São Paulo o es

timado comerciante, se. Antonio
Salum, socio da importante fir
ma Salum, desta praça.

PEL.OS ('L.U SE5

Lira Tenis Clube

[\iO ESTRANJEIRO
.:,'�1 Lopera-se a lodo momento que irrompa a guerra civil. no

'.!l da l..�bit1a, nas fronteiras das provincias de Hunan e Kwangsi.
A guerra civil envolverá cêrca de um milhão de homens.
Acaba de ser declarada a lei marcial na provincia de

Chang-Chau.
t;-, Dl!Zénic.s p,i'lClpeS indianos e mais de dilas mil celebri

rades de Ol Ira,· partes da mundo, inclusíve chefes de Estado, assim
mo representantes dos -:!olUini0s, assistirão á coroação do rei Edu-
1 V'"
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f. co )!I, é'. UL'Z., oe maio (iJ ano prOXlmo.

Chegado de Curitiba, ha dias,
encontra-se em Florianopolis o jo
vem estudante Savas Lacerda.
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��� En, Mal 'gá, �) deFutado comunista Rodrigues, membro
dJ cc.iselho mumcrpal, rOí .norto em plena rua, crivado por balas.

�� A Gra-Bretanha modificará sensivelmente a sua politica
com relação ás sanções contra a Italia por ocasião da próxima reu

nião da Sociedade das Nações.

serrana.

Em 3 àíos de ARMANDO GONZAGA, e que ser

viu para a inauguração da temporada oficial do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro.

Viajou para o norte catarinen
se, o distinto patricio sr. Arf
Santerre Guimarães, fiscal do Im
posto do Consumo neste Estado.

da qual faz o átor ARMANDO BRAGA.l\1erecem destaque especial os

artistas: Iracema de Alencar-Ivo
ne, a mulher moderna,imbuida de
literatura mal assimilada e defen
sora intransigente da equiparação,
em direitos. aos homens.querendo,
isolada, romper com as convenções
da sociedade;
--Armando Braga-Osvaldo,

o boêmio inveterado e despreocu
pado, prêso a bolsa do agiota, o

judeu Carneiro, e a vida alegre
de cabaret, é um perfeito artist'i, Brilhante creação de IRACEMA DE ALENCAR no

cômico. �aturalissimo;. . papel de «Clara» e de ARMANDO BRAGA no papel
-JudIth Vargas-Tia Mana, 'de «Romuaido» .,.

a velhinha encarnecida e experi- - .

mentada,amante em excesso dos SABADO= O REPOSTEIHO VERDE
rreconceitos e da sua familia,
agradou a todos

.. "
. 1 DOM I NGO: DEUS LHE PAGE

A peça levada a cena é bem r . ,

interess��te e mo�al, e r,epresenta,'BREVE: Amô''''' E
O maior. sucesso

uma cntIca caushca,lte as cousas .. . .

da vida moderna e li desagtega- companhta. FlnISlSma peça de ODUWALDO

ção e deSvirtuamento da fami!ia. Cadeiras númeradas 5l41>OOOHoje, ás 20 horas, o terceiro c!lr
espetáculo, consta da peça «Pa- Cadeil as sern nu roero 4'"i'oOO
trôa». 2&.. platéia 2$500
......................8 ..

Peça de HOJI::

PATROA

� o govêrno mexicano suspendeu suas relações diplomaticas
com o govêruo de Nicaragua.

� Ao gatden-partu, realizado ôutem, em Londres, em hon
ra do Negus, compareceram 700 pessoas, entre as quais destaca
r am-se o L�2jí)r Atlee, leader do Partido Trabalhista, na Câmara
C:,JS Cornu-rs, Si;: George Api5h, Jimmz Molii!\on e representantes
de diversas legações, os quais apresentaram as bôas vindas ao impe
i ador f-k.llé Sebs�ié.

NO PALCO

:1

A melhor sociedade Ilorianopc
litana irá amanhã, participar, no

Lira Clube, da grande reunião so

cial, fi noitada do 1enis, pro
movida pelos amadores do aris
tocratico desporto d3 raqueta, em

II pról da constru�ão de um novo

com!.
Grande tem sido a precura de

mesas para tão atraente.e opor
tuno festival, vindo, assim, de
monstrar a bôa acolhida que a

iniciativa dispertou no rosso mun

do elegante.

EsporCíva
[ ; De ordem do sr. PresiJente, ienho o prazer de con

,': vidar os srs. socios dos Clubes 1 2 d � Agosto, Germania e Tiro
Abnão, para o festival que csta Secção p:omove em s:u benefi
cio e yue se reali:lará em o dia 13 do CO!'rente, ás 19 horas.

CLOVIS VIE'GAS

fALe;rlmEHT05
Na sua residencia, á rua Deo

doro 35. faleceu hoje, repentina-1__
.

_____!!_iretor
- Esportivo
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o Sabão

"Virgem Especialiàaàe'
de Welzel & Cia. •• Jalnvle
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(MARCA REGISTRADA)

conserva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez
..............................................� ·a§&-= *MEE'a..� JI.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




