
� JOR�AL divulgou, ha dias, u�a co�unicação de ���,��������������������,����������i�'���,'�u�a�i�s�q�u�e�r��li�g�a�ç�õ�a�s��p�o�l�it�ic���&�.����I' Porto Alegre, segundo a qual o govêrno gaúcho déra um CO Sem "'1

pi azo de 30 dias para o Tribunal Eleitoral desocupar o

cdificio onde estão localizados todos os serviços. Essa di

Iigencia sería efetuada improrogavelmente -é o termo do Ar�O
oficio do secretário do Interior ao presidente do orgão re

gional-no prazo estipulado, não interessando as autori-
dades o local para que iría o material distribui do pelo pró-
prio cio Estado.

Agora, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral
recebeu longo telegrama do desembargador Esperidião
Medeiros, relatando os fátos, que são do dominio do pú-
blico e acrescentando que o Tribunal Regional oficiou ao

goyê.rno do Estado .sôbre � �OSSib�d�dedde �?nCÓder dOu�o Bertolino Reincrt modesto ca- Sentimo'nos jubilosos e ufa nos
RredlO onde se puaesse a opr o

'.' dO dia !and� AO tarinense residente
'

em Costeira a.. cientificar aos nossos leitores
Sul, obtendo resposta negativa em virtu e e nao ispor d P'

.'
b I ' ..

d. . .

id 1 b
.

t d t) rraiu a ie no intenor a a inteligêllte à�scoberta dêsse ma-
O govêrno de edificto com caoaci aae para a ngar o os 'Ih : ,d ravilhoso prodúto, .Irúto do labôr
os serviços do orgão eleitoral: O desembargador Esperi- �oss� I .a, apo� eSf uI"

os e expe·
.

h ncnrras consecuiu e izrnente pa :tlsâno e da perseverança tenazdião Medeiros afirma que essa atitude do govêrno gauc o
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b ra org�l, o e satis ação os seus con- de um talentoso filho deste Esta-
surpreen eu os magístra os e el oraIS, porquanto e as- " d b

'

,,'

tante estranhavel a imposição de um prazo tão exíguo terf�an�os, esco n� J ades�enc�a Pdc-
do.

T'b I R' J ln lC�(U g'le extra-da tO tamno o O Sr. R:rtolino Rcinert, num

Para a mudança do n una cegionar, ao passo que as
r 1 I d. . . ,

d _- maoCTut' e�ue e 50.UVe ao contacto g�5to que o ignifica e o tornaautoridades nunca exigiram anteriormente a esocupa�a(), : ',,"1 I
� id r

J J d '..j
do rédío só O fazendo a ora com a arencia de verda- com a �gua, te'l?l.' SI O comprova 'Ja merece or ,1 nossa �l atidão, r�-
d

.

P
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I a sua ótima aplicação nos couros e CUi>OU, proposta vantajosas para Ir
eira epspe]to'd .

id t do 1 ib inal R"g'10na1
0"5 "êdas. instalar sua fabrica em Silo Pau-

ar U o ISSO, o presi en e r L oi_ e J,

I
.

pediu providencias ür,gentes. e .im.ediatas d� ministro �elr' (f.i! t,"� �,"",
"

!'l\o'� �! tt--\\\, r. ,/'.' ��,� r I I.. menegllfd? de BarrúS,]untoa?tt�uladr da JLlsdt:fç,a; no se:'ltt1UO ,\&tl!���i�����i�I���'$ �f�e$nIL'� Faculdadede ser eíta urna pronta aqu.siçao e um e I ICIO por ln er-
,

., médio da delegacia fiscal em Porto Alegre ou se torne -"... -- .....-........ auaa --

IIe II i re;to. '.Iquaisquer outras medidas para; fa instalação do Tribll�nal t�m·,'
.' 6,':,�nteRegional, que luta com sérias I i iculdades para norma Izar, a lj li ê'i ,

os seus trabalhos, ern virtude do afastamento de vários I _'.

juizes, que pediram licença ou demissão, como ainda ha
I _

pouco_ o desembargador La Bire G�erra, que o�teve exo-1para a soluça0 de
neraçao por pronunclamen�o d') ,!nbunal Superior. I "rande nl'&obRelrnaDo JORNAL, do RIO, de onte�.

I
� U2""'"

- ,--- RIO-12-0s jornais realçam que diminuiu consi-

ONTEM NO ESTRANJ EI RO'deravelmente o número de analfabétos no Brasil, pois, se

gundo estatistica do sr. Teixeira de Freitas, do �ir.istério

.. O I' d E t d U'J I I
d.1 Educação, a porcentagem de analfabétos no Brasil e�

d
.. a

ardme ca.ud�a
o �o� s a os

nIAOS, _pe °d aSugmlenf"o I 1932 era de 66 por cento.
as exportações e tecI os aSlahcos para a menca ou, el.

, _

com que um grupo de i Idustria�s norte-american?s organi.zasse Ulr:a /1 tra9 leal E�fermQ
missão comercial que percorrera todos os palzes latmo-amen-
canos. mG q'll'le
" E-n Paris a gréve se estendeu pelos «ateliers� de costura. do "Rei do Café" as .nachadinha e arl"anca-

Em varias partes, assim como nas companhias de trafego e nos

ri -li d d
'

bancos. as negociações para umacôrdo estão sendo entaboadas, de RIO, 12 Conhec'=m-se deta- RIO-12-Anuncia-3e que o ram OS egOS Q ca aver
sôrte que a gréve provavelmense será evitada. lhes da tragica morte do coronel sr. Pedro Ernesto será transf<:'lido,

e A Holanda teme o exemjJlo francês e que a vaga co- Honorio Vieira, o rei do café em
em breve, para o Hospital d'i Pc- BEL� HORIZO��TE -- 12-Na madrugada de segunda-

nJunista inunde tambem os paises baixos. O apêlo dirigido pelo Minas, onde passuia dois milhões nitenciaria, pois seu estado de feira, o sirio Abrão Dib foi barbaramente assassinado por dois m-

b· d P' d I V d' 'I' f Ad' d 'b' saudc exige tratamento adequado d d barce lSpO e arJ3, car ea er ler aos ca!o 'cos ranCf"ses, terve e pes a pre :1O�a ru I 'cea. ivi uos, que vi�avam orou o.
. .

I d 'I' h I d � I 'J e imediato.de assunto ao orgão pnnclpa os catg ICOS o an e:;ês uOl.asa- O corone vieira, montanào Foram prêsos t:omo autorc s do crime NOiberto LuIs d;:!
bode, de Roterdam, para escrever um artigo de fundo sob mano num velho caválo de sua prefe-C"" d'" Souza e l\hrio Pereira da Fonseca.
chete «O bolchevismo ameaça a fiança. rencia, subia um declive, quando, f,,;Xa ... 0$ A declaração mais sen,;acional é a de Norberto insistindo
• Os quartos maiores nwio do mtfndo ,e encontarão, hoj�, i1� meio, d�le, soltado por umas Come rc ia r ios em anrmar que Mario se utilizou de Udla machadinha alrede prepa-

/ ,0 pl\Ito de Southampton. O Quecm Mary, de 80.773 tonela- cnanças, velU encontrar'be ao ca- rada. Indica até: onde �e encontrava a lima com que foi an1do o

as, deverá cbegar h(,je de tarde, C0m procedência da t\merica valo um pnellmatico que rolava Por telegrama est?�os ín· côrte Ja mesma.

do Norte. Pouco depo'5 o BereJariú, de 52.101 toneladas que desde cirrw. I for�ados haver tomado pos Entre os objétos en..:ontrados com Mario Pereira da Fonse
já se encontra nesse porto, deverá partir para Nova York. O NDr- O cavalo assustou-Se, empinan- se, em Curibba, do cargo de ca, figuram um relogio comum, um relogio-pulseira, sem corrente "!

mandie, de 82.799 toneladas, tocará hoje em Southampton, afim I do-se, e jogou o cavaleiro. que gerente da Caixa dos Comer- com a inscrição "Luiza". uml corrente de ouro e um relogio de pra
de receber passageiros com destino a �úva York. O .Jr(.ajes- bateu com a cabeça numa pedra, ciar;os e� Santa Catarina, ta.

tie, de 56.000 toneladas, que foi vendido para ser desmanchaJo, falecendo f!m seguida. para a qual foi nomeado re-

encontra-se no porto de Southampton, !p iii'"t' �� centemet'Jte, O estí�ado can-

O Oprojétcde reforma da Sociedade das Naçôeseslá sen' .. ali Ica _ ,erraneu sr. Sebastião de
do redigido por peritos dQ Foreingn Ofice. pfilit��ft.",,> Carvalho Costa.

O E' o seguinte o texto da declaração 'lue os chefes e no-
.., k. "{iI1V fi

f1"ll 5l" ---_---
taveis otiopes remeteram ao marechal Graziani: «Os abaixo assi

...

�eC.J� iI�açao
nados aceitam per sua livre vontade a soberania de S, M, o rei NOVAMENTt:. NEGADO
da ltalia e imoerador da Etiopio e se submetem lealmente e Sfm

reservas ás leis' e regul.1mentos que o angusto soberanc estabeleça
Para o seu imperio. Declara ta;nbem nào mais reconhecerem, no

'oterior nem no extelicr da Etiopí.a, outras autoridades além das
omeadas por seus leg;t'mo soberar,o Vitor Emanuel, rei da ltalia e

ilIlperador da Etiopia».
" Anuncia·se oficialmente que o marecbel Graziani foi no

eado Vice-rei da Etiopia e que o marechal Pietro Badoglio H..
-

'cbeu o titulo de duque de Adis�Ababa.

forçaA br ndo Dir Itops
------------------------------------

Desresp:3 itada
govêrno gaúcho,
ral rio' Estado do
Sem logar onde fnncilanel
e sem juizes o Tribunal,
EleItoral Regional gaúcho'

achincalhada, F�eioe

a rr'�)agi,s\tratura e�eito

Rio Gr-ande cio Sul.

Proprietario e Diretor Responsavel
III

..JAIRO
1936

CALLADO

INUMEHO 538

A FI�ança
chegou

catarinense I RIO, 12���:':O::·;S�
.

tudando o progra�a dos so-
lo. Quer êle dar mars uma pro- cialistas francêses, Giz que
va de amôr á su� terra natal, desta vez a Europa chegou
esta�dencendo aqur. o q�e ,des. atrazada, pois no Brasil ha

�obn�, graças a sua lucida mte·ln:uito,tem�o',que os, ,opera�hgenCla. nos tem direito a ferias re
O sr. dr. Nerêu Ram0ô, g_over- muncradas, têm direito a
nador do Estado numa atitude- aposentadoria e pensões, oito
merecedora de encornios, compro- horas de trabalho, etc.
meteu-se a auxiliar o sr, Berto- Pois bem, a França só
lino R'oiner, para concretização agora, com um gabinete so
do referido invento, o que muito cia.ista, trata de obter tais
engrandecerá os catarinenses, vantagens para os operarias.

Termina ponderando que
até a representação classís
ta no Congresso o Brasil
tem, c a França só agI Ira tra
ta do assunto,

Assim, conclue: -Em mate
ria de legislação social a

França chegou tarde, desta

Florianopolis, çabado 13 de Junho de

aSA
lO
-------

O Governo do Estado assi

nou decréto, na Pasta do Interior,
creand. na Faculdade de Direito
de Santa Catarina a cadeir a de
Direito lndmtrial e LegiJaçào cio
Trabalho, que Lncionará no 50.
anu do curso.

um

ataram o

comerciante
o sr. Pedro
Ernesto

Os Cl:1didatos Pedro Eula[lo And!'!l
ni e José Baye;,. de TiÍlicas. reite
raram 10 egrégÍo Tríbunal Supedor.
o pedido (juq Íi2.viam feito de aue
fôsse adiada a eleição a renovar-se.
amanhã. em Boa Vista.

O Teib:mal Sup�rio�'. em sC3são c!ó:
ôntem indderiu: novJ mo '!te, o pedido.
Portanto. êssa renovação se veri

ficará amanhã.

Dr Pedro de Moura Ferro,
Advol2;ado

Rua Tróiano n. i (sohIado)

sUla

D0 dinheiro que lhe oube na partilha, 1\ lario ainda po��
295$000. '

A policia, n1\ revista que procedeu em Norbert), enr:o',troll
um brilhante. Tambem o revólver ela ,,.itima estava em WJ pod�,l.
Confes�ou lego que at:rára ao rio Pim.:ÍJuna uma CO�ter.te e UI' rCõ.

logio de OUf0, o que fizp,{:! levado p?lo re norso, na tarde de ôntcm,
quando regressava d:l rua B�rnardo l\ [ascarenhàs.

Oscar Cardoso, proprietario Mario declarou que \\'orLeltl) Je!ineára um plano para ambos.
d� Casa ,11 Capital, .1eclaf3 ao qual seria o de eliminar. em identicas cond;é,ões. um outro d. ia,
publico e ao, comercio .

em gera! I
ê;te est�bclecí.do no bqirro do Man.el �',)nori('l, e que, segundv

que o sr. D!Oart� Brasil não e

I
eles sabla'11. tinha em casa 15 cont::l3 de reI;.

mais vendedor dos artigos REN- No decorrI"; da U3l"dÇão 1\1 Hio d'c!i:lr,." a";; rl.·!?g::.J,; qu�
�,JER d'

,

N 1 I" , 1 ' ,

I 'i ,não estfln o, por ISSO, <'lu· 1)( ':'erto, quani..lo com·.), nr'l 05 pian JS SIIILtrvi" o cvn li" :,vc: ,', da
torisado 'a faz.:r suaisquer Iran fellt:idadr: da execução, 'cilanrlo um l..:.troc!ni,)! F,r tl..,; t)l"c;C:,t10 eii"

sasões, muitr' embOla esteja se Car�t.inga.
posse dos respectivos mostruarios. O assassinado es�ava ÇOIlI os dedos anancado�.

"i.f,' .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Qualidade de hem a

mir1istrador
'i �\

FLORIANOPOLIS, Sabado 13 de 1936

�õ, S, 1:'jl:1' ,,� u·..: o .

E isto não é dih::il, d�pel·d.�, l, r"]� Ü JG ,)1 �I!P -"Li

lí óilp',uas de u •• pouquii'ho 1e bô? f, nt,or-se d._:,J .. io .. L..
: a de <lei

vontade. lo cloricílCO no suco g<\strico.Sinão vejamos. Cozrigindo t'sta deficien,:ia su,- lI-CONDIÇÕES DE MATRICULL\:
As rnf'lho:cs hora3j,ara osla- 'J;õ Jogo a vor.:1.de de comer e, a) Ter o c�ndid8to mais de 17 e menos de 21 ano�;nhos em Calda& da Imperatriz são con-comitJmrp e, a digestão fa- b) no ca�o de ter 21 anos completos deverá "presentarentre as nove:: e dez e meia da ci! e perfeita. Antigamente os mé, certificado de que não é sorteado convocado;;:')e�l111do quadro do Figueirense vice-campeão àe g 1935 noite e entre as quatro e seis da dicos receitavam a acido cloridri- c) apresentação ela certidão de idade;manhã. co em gotas. o que tornava difi· d) apresentação de um atestado de conduta passada pO I is b C'. pede, por nosso intermdio, o com?arecimento, Uma linha de onibus que par- cil e &sagr3davel o seu uso, Delegado Auxiliar, Diretor do Colégio ou estabelF.cim� sua -!;d" �,,:,,;. �i 13 heras, dos am'ldores Jagica, Novaes !ta- tisse, daqui, ás seis horas da tar- Encontram-se agora nas farma- to de ensino em que o mesmo estiver matrículaào, ,ouc;a;;o. f f: ., Ai ,a;o, Selg,o, Arnaldo, Agenor, Ab:o, Garcia, de e regre3sasse, de lá, às oito da cias 03 comprimid'1s da Casa du'ls pes5ôas idoneas, con�orme o caso;Geninbo. u._;l,í, .1

.. Ff"D'mO, .!:ki'celos, Felix. Gilberto e Emanoel, manh.'i, permitaria um pelnoite Bayer especialmente indicados
I e) ser julgado apto em insp�cção de saúde, a que fôr sLem '-(ii:', .., 15 i.(;, dos 1'I1l18doTes Vibin, Crul, Pinheiro, com o aproveitamer,to de dois para tais fraquezas por insufi-I metido.Caotíçc;; '. !u,�"'."ar: dé.t)t"". �.'binhc.', Secura, Ni:zeta, Damata, Per- banhos diários, sem saclificio de ciencia ahme�tar ,ou .

causadas
I III-OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:nlmbu(;(.) e 36. nossas ocupações. Dor perturbaçoes Jlgeshvas. I' ,A.Selá irradi.do para o estadio da Federação o desenrolar> E isto poderá ser feito com

'

O fi ·t I P
. a) Concorrer mema mente com a Importancla

," 'i

d
cu o· ePdszna tem am-

(mil réis) para a Caixa da Sub-unidade;do tOfru·davel, embate Galtchos e ('ario:as, que �e rea Izaca em í vantagem comercial para os arren- a a vantagem e assocIar a

b) d 'A (t A" 1 1
d

'

d··d I 'd' comparecer urante seis me�es res vezesPorto f' ••egre.

j atanos, vantagens c,ompensa 0- pepSina ao aCI o c OrI fICO re-
h' d )'

,

t
_

�

I d b f" f'
'

em . oras prevlament� marca, ,,� a Im ruçao;ras, pelo preço de 10$00 dia· su tan o um ene ICIO re orçamcn

I) fi' d d brios, Inclul'dos tr,'lns::)orte, llanhos e d '

d d d" C tomar parte no m co rerlO o e recrutas nas m lno r,[ to as suas propne a es IgestI- d G '_

pernoite, para assinatura mlmma vaso
� uarn:çao.

de 15 dias, e 15$000 para per- • I IV-UNIFORME: ,noite de passeio.

J
Oen u nc Iado a) O uniforme dos candidatos é o comum dos soldad

,Os arre�da:arios desse estabe-
U rn desfa I que / com um ?istintivo �r�nco na gola �a túni�a (êste unifoleClmento dlspoem de recursos pa- d 1 8OO me podera ser adqumdo no Batalha0, medlant": pagamera estabelecer um tal serviço de e con-

to em cinco prestações mensais);
transporte, que, por outro lado, tos b) para as cerimon!as da vida civil em que queira-n co
Re impõe ás necessidadeS diaria"

parecer fardados, ser-lhes-á permitido o uso de unifocrr,do hotel, prese:-;temente com es- RIO -12-As dc�uncias f:i- especial.cassês de condução, ou com ela, tas pelo sr. Ivan P�s�oa, d� eXls-

canssima, com gráves aborecirnen-t tencla d� graves megulan�ades V -INSTRUÇÃO:
,

, ' P f t d a) O curso terá a durarão de seis m�:;es;tos par� o COSlO.le!ro que se ,ê na, ._re el ,url�' ecoar.am, no selO a '.:t

em difIculdlldes para atender os opmlao pub.lca, prInCipalmente a b) a instruçãu será ministrada três vezes por semana e

hospedes como merecem. referente a um desfalque de 1.800 horas que permita o comparecimento de toqos os candi
Nestas condições, dispendendo contos, que teria sido levado a datos, sem no entanto prejudicar os interesses dOli mat �

n maximo de 150$000, sem sa- efeito pelo diretor da Limpeza culados na sua ativ\dade normal na vida civil.
crificio de 6eus afazeres, muitas Pública. A pressão de todos os

, ,

pes�ôas que têm hecessidade irr:- e1ement,ls ponderados teria levado. NOTA-Os candldato,s não c_oncorrem aos serviços do quartel,
pelante de usar aqueles banhos, o conego Olimpio de Melo a de- nem são con611erad3s com,o pr3ças encorporadas" a �."

S ' NO f -, terml'nar seve'ra sl·ndl'''.,aAncI'a nos r.er durante as ihoras de mstrução e o curto penoCAPE' BOM O mas que não o azem, nao soper, _

.JAVA escassês de recursos, senão tanl' diversos departamentos da Prefei- mânobras an�ai� (dez, dias). ,

b b I I f I d tura, para apurar as irregularida- Fór,a do� per,I,odos aCima ficam dlspensado� de qu llquParça 15 de Novem ro em por :hS� uta a ta e tempo,
Atz7'Oido p(rschoal os arrove,té',Uar,1. J,s oorventur" existentp.s. � obrIgação militar.
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Figueirense campeão de 1935

! J taL :'l!T"nhii jôgüs de campeonato os quadros dcs
ti �I ,( t= :r;�. O encontro entre os segundos quadros

, fJS., os dos quadros principais ás J 6 horas.
,tpl<'�éntari 3. FCD o sr. Flavio Ferrarí e actuarão como

j ;1. "'1. : '. Antonio Vieira Machado, no jôgo dos segundos qua
aro, e j\ lberto Moritz, na partida principal.

x Cariocas
Realiza-se, amanhã, em Porto Alegre. entre Gaúchos e

CariOCfS. o segundo encontro para melhor da� três, em disputa do
r ." I f� b 'ICampt \.ln' I) :ras IGlro 'JC r ute o.

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

. t�ABEASm
Erí) São Paulo CO'RPUS

verna"Oor�
d PARA o GOVERNADOR

MARANHENSE
"-.,z:. rn.dm-t" t;_, ..

r��L! '.�a � o

S ? '\ULO, II - Chegou
a ,--.' �c..t-ll di (I gov<;filador de
p" '1>. 'l�)':CO, Sí. Lima Cavalcanti,

sr. Armaado
gov(;!rnador de

RIO, 11-0 ministro Her
meneoildo de Barros relatará o

'O

pedido de ..habaes-corpus» em

favor do sr. Aquiles Lisbôa, con
tra o áto do governo federal de
cfual'do a i�tervenção no Ma
ranhão.

q Je jantiJ;" com o

dJ SilL Oliveira,
S10 Paulo.

Dr Pedro de Moura Ferio.
Advogado

I , .,' \lo 1 f:;cby 1.10),....,
1""'\;,'

junho de

(Divulgação e autoria do Departam
to de Publicidade dos Laboratori
RAUL LEITE)
O bom administrador de uma Iazenda deve possuir c

jual.dades indespensaves para o bom desempenho d� suas

ções:-Esfôrço e atividade-Pers('verança e discirlina--Pre"i,

H id dO" V' IA' U 1 id dCI�-- onestr a' e-- urmsmoc-- Igllancla- roam a e.Em Calàas da Írnperalriz está Quanto negociante, quanto ESFORÇO E ATIVIDADE'�tudo muito bom. Corre tudo ás viajante, quanto funcionaria pu- O bom administrador é o primeiro a levantar-se e omil maravilhas. Ha muita agua: bEco, quanta gente, etníim, que no a deitar-se na fazenda.muito ar, muita camaradagem, anda por aí ás voltas com o fi, Estará sempre atento sôbre todos 05 pontos de trab'Imita gentileza, muito conlôrto, gado, com 05 rins er.o o estoma- mesm i os mais distantes..nuito socêgo, mas é preciso dis- go. e capengando de reumatis-no, Sua atividade se exercerá sob a fórma de vigilância epormos de muito tempo e de di- cornichando de equizema, co n o reçã I, e não no trabalho material, pois o administrado, fl-::, enheiro prra gozarmos tanta cousa coração batendo peior do q'JC o pela cabeça 0. lidO pelos braços. ,bôa... smo da Catedral., com as veias, O administrador dotado de excelentes qualidades, 1i11SQu:nze mil réis diarios, si é como tubos de cimento armado, fracassa Íamentave lrnente é porque não dispõe com o necess-nuito cómodo para quem dispõe cheias de acido unco, não apro- método o seu trabalho. Umas vezes, deixa-se ficar horas e
'de rccur�os e �. tá habituado a veitaria para res�á urar sua saúd",? pela manhã a apreciar a ordenha do lSi'do Íeiteiro; quando ppagar muito mais em outras e�� j E, apesar da Vida começar aos 11ia muito bem fiscalizar

..
êsse serviço durante meia hora e, emações de ag'�as. é pesado demais. '_juarenta anos, quanta gente bôa, cuida correr a cavalo �ou não os vários pontos de ativid"de�)ar'1 o nosso meo, onde as lor- não ma ali buscar uma forcin::a fa:enda. .

'unas constam-se, de sobra, Pelos p'ua aproveitar esse consolador O administrador eslorçado e ativo, ao assentar-se àidos das inãos , e a rnaiori� ira- começo de vida.
para o almôsso, deverá trazer o espírito s1tis(eito por já haverralha para viver, não dispondo Vejamos o que dizem os se- '�orrido a f.nenda nos seus maie diversos pontos, sobretudo nale tempo para prolongado repou- nhores arrendatarios das Caldas les em que há trabalho em execução, tendo presenciado porso, vendo-se,' assim. privada dos da Imperatriz. parte a bôa ordem dêstes.beneficios daquela ag�a- ,_ I Florianopolis-Junho - 1936 Ao anoitecer, deverá ter feito uma segunda visita �l êOs seus arrendatarios uao de

A n Jf dOI" :Jantas, não só para dar ordens e instruções para o dia segui
.

D N S h' . Montenegro e II/e' a 'convir que eus osso en ar
---

'
.

como tambem p ra verificar SI 03 tral.alhos foram bem executan�o fez brot,ar aqueles ma�anciaisr -:�llift'\ente ...s� Continaa<o para servir aos favorecidos da �

fortuna, que vivem afofar, de bem!dedo na cava do colete. Não;
aquilo é também para tOd03 nós
que dispomos d� I "P _' i I, .

Caldas da Imperatriz
I�I

Caderneta de ,

reservls
Quando cst.i fraco e certo ou-

\1:1- 4,:..; �Odd r : ... I"h: "'; .l,'�r'�L �(�

�n.-"�-) ,r .._:J. f'\..(),l'í f e. \� .... J c,

. -

e de pauT'J sirno te,)1, o.
i:..: p.eci..o dar UI') g�i(n,�;.J de

r , J
�or . a " PO(le. os

tar dos beneficios J G
' I� I I r;'I' ,

, '

,Qil"'kl '..J:' uarrnção f' eu '(ii, em .. ) I U;,-\}OJIS pe .iern-no
�.,,�.)Fcr. <tão ele SI_ U: �

.

, -A r.ú•• ur r····t·l dita [. • :3 i "1111.10 di) CüH"'l;C: ii!,'·' fi ' J P
,

tá', n) SecrüdÍ3. .:"! te tht:dü.) RS matf.cui .... , los
datos a reservista de I a, CJ.kgoíia.

rérn, a1ir'J�llt ! -Sft bt;LJ1 ;:..ei..:. ú r i
.

j l' I
apetite ou qU;{1 IS" não s.. r·q'l : r
l)�111} Enc(..,.{!".(' -·,e. fJ ,�� J:-; r

JIi !ir L'

to, OS aprovei
que Deus n:JS

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
de ,!()�d; mensalidades atrazadas etc.I

I, IL

I�
i�

_fl_, _

vossa inscrição

PU l I c

para dis-

oomo sooio·..Rua Conselheiro Mafra 2.N'
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Jt�dvogados

lAceado M.:t-I
•

:E�I ra t
em ;:,e�,� escnp-

tÓl io de advccacia á rua

I,. ..1 OI '.f .s.once '.Ie uro Preto

I r- ., � •
-

'),.,...,

I
.

I -,
.
',1!' l

..
,

•

'-I '

I .aix 1 Postai, tiO. _j
Dr. Fulvio Aducci

Advogado
.

dJ?- João Pinto, Ir 18
(sobrado)

Jíl ás 12 e das 14 ás
17 horas

)
1

Advogado
f�l'd Trajano, n: 1 sobrado

I Telephone n' lS4�
I � Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

11 Dr, Aderbal R.

I
da Silva

" ��
J\dvogado

i qua Cons. Mafra, 10 (sob.)
I Fones I 63 I F. 1 290

II _

Médicos

I Dr. Ri cardo I
Gott.s.�a�n.1Ex -chefe ?a clinics do Hcspi �
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Eapeclallala em c!rurgla
geral

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

operações de plastica

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

das 15 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

r'

Dr. Cae.tano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinadas

,CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

o

1- >,.. .

T I
�ji J.�, rr rr 'c ;, Bvares I
�sp ciii!ilisi� em mUj!utlas de

GAl- GANTA- NARIZ - OU-
'''''''', )S-- CABEÇA--PESCOÇO

r (f, rmaào pela faculàaà2 ae
meCcina [Ia Uniuersiaade ao
�io àe Janeiro. Ex-interno,
JOr -oncurso, do Hcspttet àe
7ro .to 50( orro e àa Asslsten·
�ia !ublica do Rio de Janeiro.
�Ol alguns anos ae pratica nos

se- uiços especializai',os no Pro
iI" .sor 5anson, no Rio àe Tn
r elmoooa Policlinica

õ

e Botafo

ga •• no Hoepltnl al2 5õo João
t:$a;ista ao Lagõa e 110 Hospital I5aifré··6uinle).
Chefe de clínica e cirur-

gla de ouvidos, garganta,

Inariz, cabeça e pescoço
do Hosp "tal de Caridade
_.e Florianopolis.

I Gabinete adapta �o para

_Java. _Jornal
rpraça 15 de Novembro, 26--sohrado -. Fone. 1.360

PRIMEIRU E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diãrias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Gracldes vendas e

ma iores lucros

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

Dr. Carlos Corrêa

Rio

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

i
I Rua Tra)'ano n. 16

I (Edifício proprio]

I' Capital 136:700$000
I Reserva 56:424$498

'1'1 RECEBE DEPOSITaS
I I
i. PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ala.
CIC. Aviso Previofi'[, ala.
Prazo Fixo 9'[. aja.

��g ��Na���� ��

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS
------------------------------------------

Prisão de" ventre?
(Curso de especialização em

rnolestias de senhoras)
Aki'C;c í'l ,\I ·.ll ....r.idade
até ás 8 II.L da .nanhã
e á tarde--Consllltorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Purgoleite
Granulado;,e comprimidos

Laboratonos Raul Leite
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna. Aparelhos de Radio?

�onsultas dí�ríame::l�e no Só «Koerting, a melhor marca.

H0:pItal d� Fl.onanopohs. Não compre ou tIO aparelho sem

I
RESIDc.NUA Hotel La I/OUVir, antes o afamado IIKoerting".

PASCHOAL SIMONE S. A.

i
Porta-Fone part:cular 1240 «Instal�dora de F!orianopclls»

Rua Trajano 11.
LIVRARIA MODERNA

1

Rheingantz
AZ .005

Chapéus
�,�����������������

Procurem

OI im O e tnp rego�'\11 ""'""II:!IDF_0liíimr�1!I!ii'I0elllll.�_E�lIIIIId_o_r�l$-tW;. 4.".

de capital

Dr· MigL.,Iel
B(:>,��f)ãid

Clínica Medica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint=" 13
Telefone, 1595

Consultas:
das I 5 horas em diante

PunO.Oa em 18se

Rua Felippe Sehmldt n' 8
fabca poatal129 Tel. auto 1004 '

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

, Tvpographla, Esterl!otypla ji
enccõernc-ão, Pauta.ção. Tra. "

bolhas em Alto Reirwo etc,
- ......

E pilepticos

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, e(J"�Floria- I
nopolis, o conhecido C�fé RESTAURANTE ESTRE·
LA, Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações san.tá

rias etc.

O motivo da venda é -ter o proprietário de se ieti

rar p'ua tratame.r'o de su 1 saúde. Pa:'a informações diri

jam-se á Psulo T. Posito, pr3.ça 15 d� Novembro na 24.

Florianopolis.

Ensino gr1'tnitamente o

modo seguro e inlalivel p'clra
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal. ? 658 -

Rio de Janeiro Brasil

II'Ate�ção !

Yaurt da

Granja
afamada
Iina

Rhejng�ntzI· ==

L ÃN3 PARA BORDAR

nãa tm rival. Grallda sertl
mente de cor es firmes.

I

RUA BRUSQLE N. 15

Est� oroduto acha-Sã
novamente lançado a

,
ver,da nc�:.) príncípaís ca

i fés e res.!c.aurantes des
ta cic�ade

CAFE' 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 IlGSSOS intestinos.

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

�JlARCAS:

A LICF.:, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,
MARGARIDApossuidores de radioSrs.

A' venda nas

casas

bôasTendo chegado ao meu conhecrrnento que, �ndividuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADI0-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIaS pala

concertar, (TENDO INUTILlSADO DiVERSOS APA

RELHOS), declaro que tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarei pel »
aparelhos que me forem entregues pessoalmente.

O RADlO-TÉCNIC')
J. Agê

V. S. precisa modificar o seu

motor monolásico para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Desf

J a concertar qualquer aparell o
elétrico)

Então, lembre-se que só a , !
<[nstaladore de Florianopohs», a

'

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

Rua Traiano I I. 1'1'�����������������������e II:;·
� ,"

� :!il,!�t
1::,

I' iii;,

iii I

Iii,
i'l

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

publico e.i "'eral ...

Ultinlas edições da
LIVRARIA DO GL..OBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENl EAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante Vivo--por GieVJni Papini
T�rra� Devolutas-fo; Ruy Cirne Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wiltón
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apoiinario

Porto Alegre
Fontes compendiada� de Leg. Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco

. . (

para á rua:TiradentesTransferíu-se
N. S, a casa

" APreferida"SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

A PREFERIDA·
==D E==

Antonio Xavier"
LAVA- TINGE E REFORMÁ1CHAPE'U3 PARA

HOMENS
..

SERVIÇO GARANTiDO - PREÇOS MODICaS
I

Rua'Conselheiro Mafra N. 100

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

�
verdadeira liquiddção. em todos os artigos, em calçados para homens,

�
� sellhoras e crianças.

VERIFIQUEM 50' QUE �PECHINCHA I ...

� A Casa A Preferida �
� APROVEITEM ! �
� �
� R(UA TIFlADEcNTES N .. )8 � �,:I.

�
AO LADO Df. DIRETORIA DOS ORREIOS E. TELEGR <\FOS

� i
i ,ij,

lf����� �� ������.
'

, - .' _- --�-:":::::'..:..:'?'�
FLORIANOPOLIS

,- .- .... • '._ .,_ ._ - -6 -.-_ .,' ....._. ••. _
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A CAZETA-Florianopolis
.����V'AVAV&����������$�[�����������V<fN.�V&�
� .�ç

�C' a' I

.tft'

•

I �
� . ��

�-_. ,,_'

��

FI·lllaes el\;llrna ..t�i'�;�en�� .)OinVili!' Seo FranciscoL.·LagUna '_ages.�Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
Secção <:le Secçao de Secç�o de IFAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrangc'ras �ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

f�.'Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos

I
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeir.,.,

Roupas feitas e janellas, tinta Marhtnarios em geral para a lavoura: arados, ,�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. !:'4
Lnha para coser e sergír Povoes e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, LVíotorcs R�Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electrlcos V
'Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FO!�D Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER l6� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeíras Matéria: eléctrico em geral �

� Empreza Nacional de l'Javeg9ç�ão "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" ,w Fabrica de Gelo ó'Ritêl Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
O�PAVAVAV"g.&�������l.�i�������������L1;���������:§:;;-:"��JÍ2���v�Vàv�iI

*��e�••----o----ef���'�����'�
� �
� fftentce bem! �
:,.. =
. �

: Agencia Modern� de p�Ja :;
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

� Federal e possue a carta patente n. 112
�

• Form idave iS lorlelol proprlol, tres vezel e
G por semana, todal 81 segun- �
(i das, ter�al e Illxtas-!eiras, ��

: Extração com globos de cr'stal. :.
��..:1 A .1"'\áXI. no lisura!>. honestidade, pois, OI ser- ��'� E '! d dtaloa Ião presenciados pelo povo. I\'� specl8,i a res em: APERI IVOS E

�
---.-.. '._� SAl.GAD03

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

�� Fornece COMIDA A DO.'vHCJUO A !"RE-�� �-l ���� ÇOS MODICOS.
�_"" ?�r��,���[��,.��--_. - _.�--- ôl'l.ll,��S�i{!'1..���\-:�.
'1). _�-Jê�r:..._"Z.J��_U_� �-----�Ã;s>������l�:::�',!:��K;�--- ,,

�) Cozinha . t),r�
��••G�e.GG.--·----.-. -----e.�,�e���G� Ô -- _SOBRE A DIREÇ)\O De' PROPI<IET1\R!O �
�� � G RUA FELIPE SCH�v1IDT N. 1 ��
• C hla ' 'A I iii

d '" �.�' ��
.

FLORIANOf'OLTS �
f:j Ompall 13 .Rança a ala ! G.��� 'fi�eÊ:;
� �
G ����������������'-�-'.����-�,�_�j*���mc��� ��
�� FUNC)ADA EM eS70 �� !�GGSG;.,����e���&��!
!;i �� ; Vai consil"uir? ii
� Seguros Terrestres e �Jiarit�mo r.::j r:rro:,f'!'�iWl! ���""T"�������� s.,�.'"'' �,� ?j.jiJf6Jt�;;r ���G� Incontestavelmente a PRiMEIRA cío Brasfl � �?;" k'.'.��;'� � � Slga o nosso COi,SEdho: �

CAPITAL REALIZACO 9.000:000$000 I ��: �
RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$OOO � MAI\DE FAZER UM PRO]E'TO, C8M G
RECEIT AEM 1934 18.170:403$540 ESPEClFICACOES
PR·OPRIED·ADE's·' ,IMOVEIQ ") '96912$949

- .
_

:f E COM ESSES DO·
- v AJA : CUMENTOS PEÇA PHEÇO A DOUS OURESPONSABiLIDADES As5UMíDAS EM 1934 2.43:5.0,-14:062;$157 TRES CONSl RurOHFS DE CONFIANÇASINISTROS PA60S EM ] 93/� 4.183:406$606 ��6

Confie a eXeCUCf\O de seu projéto
. tá um bom arquitéto.Iodos os Esbdoa,Áp,entes, Sub-Agentes e Reguladoreú de f;.vadal em

�D1.Brasll, no Uruguai e nas pr(n�ipai8 praças utrallgek&fls.

J1gente� em Ftorlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

•

"
'
..

A GAZET/A
_ mara w�
DIARIO INDEPENDENTE

Redator�Secretarlo:

Oslyn Costa

COlaboraç��
Nõo será devolvido o .,i/jÚlt I

publicado "u não.

O concsiio expresso em arti

go de coUaboração, mesmo sllli�
cilada, não implica em respf1tl
sabilidade ou endõsso oor parle
da Redação.

Assinaturas
ANO

4,($10SEMESTRf! 24$U '

fRIMESTRl l�
....
':

MES .f$C� ..

NUM. AVUL�O ' '$ ..
ATRAZADO $3�

A COI respondencia, bem corno
os valores relativos aos as
nuncios e assinaturas, del)�l
ser enviados ao Diretor-Ot
rente Jairo CaUado.

Redaçào, AdmnlstraçiQ,
e Oficinal

RUA CONS. MAFRÁ, 51

Fone, 1.656

Agentes,-ccl'respondentes
Perto Alegre - Dr. Apronic.

Bottini
Curitiba-Petrarca Canada

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

[y-aranguá-Jaime \Vendhaülleh
Anitapolis-Anibal Paes
L\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Jartini()n1) Hilari'9
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Tor.-es
Cruzeiro-O�valdo Pereita
Curitibanos-Enedino Rosa
Creschena - Dinorah Alves

Caminha

,

'
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I� t'p I� -�r
IMPOSTO DE F�E!'.!DA

...

c\ �.�.

PARA CIENCIA DOS COl'lTRIBUINTES DESTE ESTA-I
.r..c....

"" �>

DO, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGUSI '!:'"

DO REGULAMENTO I O

Elegantes e nndéHT��H1te pt u(onecié�S �·C�·

e abundant:; tOC�..

Artigos para homen& na cas� A CA ���li-rA l,.� n:...s ..

Até j 0:000$000
10:0úVI'OOO
20:000$000
30:000$000
60:000$000
90:000$000
120,,080$000
150:000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
50U:000$000

1,

Art. 7 8-,- Todas as pessôas lisicas ou juridicas que por si
ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratiflcaç'5e, I,'

.

bonificações, interesses, comissões, perctn�ogells, juros, dividendos,
1

.

lucros, alugueis e luvas, prestarão iulormr ções á Secção do Imposto d-: I, I 'f'}L! ;0 «"lOsca,) _ Il r � 'L,I.

R::nda, anexa a Delega�ia Fiscal.
fi

I
jôgo csponi. 0,

Art. 86-As informações do art. 78, serão punidas com 11 De hora e em hora saboro..o ':J'é grá,is,
a multa de 5.00$000 a-5:000$OOO. 1.1. Os jôg IS sao exe.utcuo . por �i achJ:'�s senl.o-

.

rinhas.

,i'. ArL 88--Alé 30 de Junho pódem ser f"jtas as declara- lJI
Iões de rendimentos, independente de tpuh, A pessôa fi:;jca�:par-!

. cular)-que possuir mais de '1 O:OOO$O.oQ clt' rt ...,dimf'llto bruto, ,,-I
a sujeita a apresentação de sua decla.plçào, ainra que, pcl,,� decIu-' I

"
. I

ões de encargo de lamilia e outras que regulament» permite, vcnliarr, I

.ç ficar �entag; caso não apresente a declaração ficara suj .iro . .ao I ,

canç�m��o ex-�ficio .. ,.e..
perderá d!,r,gito ás.' d >ducações. ' "g�!'m'''t., 1:.1res, incidindo 'alUda na multa de 30 ou 500FI, ou 'a�nda três veZP5 I

o valor do imposto devido, As firmas <:'or(:(:; ciais coletivas ou inr!ivi -.1., i
c'uais, ainda mesmo que tenham prejuizo;' ficam obrir,adas a acres- 'I

centar a sua declaração acompe nhada dO.5 dOCl'mel}tos que provem
a seu pre)U1zo.

"

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Acima de

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

20 (' CO$OOO
30: -OO$ono
60:000$000
9C,OOO',,'�OCO
12C:OCO$000
1 50�OO(}�;O'}0
20 ·'}00$OOO
25 J:OO"$OOO
300:000JOC'O
400:000+,000
500:0CO$000

Art. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome c"\,· j �.�
tivo, as de capital e industria, as em con'xdita e es ficll)as ind:''':
duais, cujo capital exceder de 50:000.:t 000. ou r ujas v ndas iI er

cantis, ou receita bruta excederem de 30J:OOu�OOO, dev. 'ão pi.';(' r

o imposto pelo [ncro liquido, de acôrrlo com o respecti \'0 halanço,
ficandó equiparadas para o eleito da tributação ás sociedades ano. i
mas,

DECRETO N, 21.033 DE 8 DE r EVERElPO DE 19:-2
Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilirlarte pre

visto pel� Co�igo ,Co:nc,rci3I,;pela L�,i ?e f�lcnc�a� e por, quais�uec:
outras leIS tera efeIto JUfldlCO ou admtn!strahvo SI não estIver aSSIna- ,,��
do por atuaria, perito conte dor, contador ou guardc.-;;vras dc:vidó,- .:�
lJlente registrado na SUlJerintendencia do Ensino ComercJ"ll. de "'�)
acôrdo com o art, 53 do Decreto n. 20. I 58, de 30 de Junho de

..�
1931. .X�

Secção do Imposto de Renda anexa a DJegacio. ,T�
Fiscal c'o Tesouro Nacionlll no E� tado de Sa;)! a .��
Catarina. �

Em 1 . de Junho de 1936.

Carlos Conceição

-* '17'7f"jlMpid'ZiP'R3í' 3R1P'I!SWIIIIU:!'P"BR3'S -s
. -

d'
'" 1

�����.�r: .. _. �,._-, .. --v .. _ > ._

Empresa Artistica Teatral dos Tea
tros Municípa�s do Rio de Janeiro

e São Paulo

SEXT ,\.-FEIRA, 19 de JUNHO de 1936 às 20 horas

UM' UNICO CONCERTO

DO Af ANi.. \DO CuRO nusso DOS

Nos aros da C0,-:f: ria Chie u.nho.
Sf:ried,,�l e usura. F, 'oliza > pelo Covêrno

Estadual.

DO DON

Sob a direção do eminente maestro
NiCOLAS KOSTRUKOFF

-� ....

1 """ � �

I
, .. ���.

'

';»

Espetáculo inéd.to para Florlanopolis
Uma v.rdadeira orquevtra de vozes humanas,

composta de 36 rIOURAS

CANTOS E BAILADOS RUSSOS

SUCESSO MUSICAL MUNDIAL

"'" . )

; .: !

o >:"í"J,) ,:... lV.2.L� I:; ) (� ',�Tf ) D,·, D"lfT,. Ô�-S
Fp}.r\lliL!/�I�=�, 0�1�J�: }!, /\t) \ !-\S Grf\,,1cf�.tS

C •• 1 A:S

Dr, Artur Parei ra
e Oüvelra

II ta; ,::r'i:; anos tmc.ona a Sociedade?
,

'1 r.i r S I T, 1. ,; í. p l�;OLl lh�,:� Estado?
f\ (l C 1J I' ,�re(,u «s premias?
Ond,: n s 1,L! \ � c d ni.ados ?
A rua, e o nu.nro t1,t ,8.3:1 ?
011"'> -s ,

J
'

" r\,; rt'lr'�tr)s cios L�ilardos ?
en're.jres Cld _; do LaLlOratorio da

D. etoria de Higiene do
Estado.�

Consu't irio: Rua João
Pinto /2' 13

��� i lê:l'2i,".: Rt::l Vi"conde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABO:'(ATORIO DE
t\�L\USES

CLINICAS DO DR, ARTUR
PEREn�A E OLIVEIRA

I 'r' 's orerniosl_� J '-o
f

J.
-

" v

Lf...l(c,; .� ,d n: .i.ca grauta>
0',st:LJV2él":..;;t!"V; r.xtraonlinaros >

Que:. I1tOS �-�, ,ICH meneais ?
Qual aC,J111' i,_"Ji ao?

I (.

eno de e ;!1f�eialíD1ção em

Bactroriologia no Lab. de
S iude Pública do Rio de

]antiro
Exe�util analises para eluci

dJçã') de diugnosticos.

1\
.,. r

I ••

-------c-��---- --------

----

,

f S�ilhori\s e o ,1!)<I�es j� todê s

,as condições e de todas idades do
Brasi'! 1) '1cjem padroeiros lia

casameilto?

I Pe;am informaçõ,,'s, em envelo
+� pe fechado remé.�enJo 700 re;s

:".� em sêl)3 postais. De,,,ja 5� idade
,;. ;} prdenções. A máxima discre
:� I ção e todo o �igdl) :o,r:procn.:t�
�,� se a Asula 95
�f Rua DWJue d� Caxias 158,
� Joinvile. Est. Sta. Catarina.
"
,'!t'{!,�"�
m
'l@

�
�

5:175$
3f"l:�v��

�o$
Ir _

Isençoes

Bebidas Nacionais e Extra
griras só NO
CA::::: .,JAVA

Praça 15 de Novembro
A 'lfanfo Paschct71

r 1\ .1
1 •

...............� w

c. " '.:;':;)"0)1 �f.���, tl(fJ1:>�·,. ç;;��j ��:)'... :,�""']'''' .
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Iam , 'reflitam e,

convençam-se
Foram nomeados
C�aixa de

para os cargos creados na

Aposentadoria e Pensões dos Comer
ciarios, ern Florianopolis, todos os candidatos
indicados pelo governador Nerêu Rarnos.

o sr. Gnvernador Ne.êu Ramos, receebeu do sr. Ma- ---------.----------------
cha�o da Silva, ilustre Presidenic do Instituto dos Comerciarios o

. En t,� .

i t� IIa�o

#.. Gseguinte telegrama: audlZlonl R �-
.

���RIO, 10-Confes30-me extremamente agradecido" visita diofoniche �' �� �que, em nome de v. excia., tez-me osr. Hugo Ramos, �:aixa será 'E. I. A. R. �
Inaugurada denho de poucos dias, e conto desde jà com o presti- ��������������������������������������
gio e o apôio de v. excia , bem assim de seu Govêrno, afim de Ellação dl Roma 2RO. de onda A V O Z D O P O V O
que Instituto alcance pleno êxito. Ministo Trabalho muito apreciou curla m. 31,13 igual a ke.
atitude Ilustre Governddor. Atenciosas saudações. Machado da 9635.
Solva, Presidente dos Comerciarics.

j

-

Festa daS.S. Pal.cio de
DiversõesTeatrohora do 1?_io de Janeiro 20,20

Trindade
Programa de transmissão ra

diofônica especialpara a A
me! ica Latina

Ante-ôntem, a frequentada casa

Realiza-se, hoje e amanhã, de diversões familiares, á rua Fe"
no distrito da S. S. Trinda- hpe Schmidt, altos da Confeitaria
de, a festividade de seu pa- Chiquinho--Palacio das Diver
droeiro. sões realizou, com grande suces-

Anúncio e� italiano, espa A propósito da próxima Hoje á noite, h:, lerá lei- so, o sorteio de um luxuoso e
nhol e portugues. .. apresentação de -Arnõr. ..» Ião de prendas e novena, rico estojo para homem, e-n ho-

Mar,c��, Real, e, GlOvrnezza,
a formidavel peça de Odu- sendo .queirnadas lindas pe- menagem a 'vitória do Remo ca

Notlcla�lO em Italiano.
valdo Viana, no Rex, pela ças de fogos de artificioso tarinense na Baía, e do qual par-

�ransmlssão �a E. I. A. R. de
Com anhia Iracema de Alen- Amanhã, ás 10 horas. se- ticiparam, exclusivamente, os bra-

Tunm de um ato de: "MIL E P
I tri t rá celebrada missa cantada. vos rowers conterranêos, Cam-

UMA NOITEsn d V' d I
car, na qua essa. a nz �m1 e itor e
uma das suas mais precio- Ao Evangelho, pregará '0 peões do Brasil.

Sabata.
_) .sas interpretações, procurá. revmo. frei Evaristo Schür- O sorteio especial, decorren-

�.on�ersaçao ,d? ,I ro!.DE M�-; mos obter alguns dados so- mann. do em meio da mais seléta as-
SI: ��IOS de .ciVlhzaç�o na,Afn� I bre a representação dessa A excelente banda de mú- sistencia, deu vitória ao destaca-
c� <?r�ental: 2) A assrstencia

sa",magistral peça. sica Amôr á Arte, abrilhan- do remador Orlando Cunha, re-
mtana •

.

Desta fórma procurámos tará a festividade. presentado pelo jovem Luís Bei-
. ORQUES!�A CETRA:Ul- falar com alguém do referi- Ião.
umas c.a?��es italianas. do conjunto e no Rex, aten- _ No áto da entrega do premio,

�otlclano em espanhol e POI- deu-nos o sr. José Fontes, I o jornalista José de Diniz, pro"
tugues.

.. publicista da referida Cornpa- lança ao desventurado ma- feriu algumas palavras.Marcha Real e Grevrnezza.
IJ.hia e que, muito solicita- rido, nos momentos em que ColunaCARTAZt:S mente, nos foi dizendo. se detem para «explodir"

DO (") IA
.

«- Estou inteiramente ao com o mesmo, na sua intran- médica
dispôr dos senhores para sigencia corn a criada, é sim-

CINE IMPERIAL, ás 7,30 qualquer inform.ação e come- piesmente espatacular I
?horas, Coragem e lealdade. ço 10Ago por dizer-lhes que I -E A�mando Braga..Faz anos hoje 0 nosso distinto

N ite d h' L' T «Amor... » deverá ser apre" -A, esse nada deixa a
A r» I h a noite e 0Je, o ira e-

conrer-aneo sr. \...Justavo .e m-,
i ab

.

Ih
.

d CINE REX' 8 h sentado ao público simpati- desejar, é completono papelkubL lOis val.a nga� a me or SOCI� a- ,as oras, na
Ih' d FI' d d t C t- T b- '

de f1onanúpohtaoa, no grandioso téla Cuidado espiões e no palco co ,e cava erro ,e onano- e« ou or a ao- . !,a a-

"·,zerr· íiNU5 �'J01E: . festival promovido em pró I do Tudo em família. I p�lIs, na próxima terça- I�a com uma naturalld.ade
tenis em Florianopolis, por um feira. singular e agrada em -cheio- I

:. �. ;;h: n� � Sil,,:;) Hrasinb
pugilo de abnezados amadores CINE ROYAL, ás 8 horas, P:ecisamos, Fentreta:lto.- 0ld «dVOl,ltor Catão- de 0Adu"D.as, f&.'l do sr. rran':13e,) DiáS; '"

t t a o a t e
d M ,tO aristocratico desporto da ra- troupe BIasi. con }nuou o sr. on es - I_n- v lan, em. m r-

a f!XlUa. sra. . 1 aria Anto-
queta. .

centlvar a propaganda, nao mando Braga um InterpreteDieta Gama, e�posa do sr. Daní '

b se d 1'0 fiél como advogado q eSerá uma noitada altamente CINE ODE.ON, ás 5,6,314 so como a e negüc , . , ,
. u.Garcia, telegrafista;

1 D social e de requintada eleganc:a. e 8, 30 horas He roe 'da fron� c�m? tambem para. que o sabe defender os seus dlre�-o j,wem AntOniO A tamiro u-
O programa organizado pela teira.' publico tome conhecl�ento, t?S, antep')_ndo, ao c�valhe�-t�a; devotada comis�ão promotora, com- porque «Amor. . .� nao de- r1smo, o Interesse flnancel-

o meninQ VaImor , filho do sr. I d
. .

Posta de distintas damas e gen- Cartazes de ve ser allça a assim em SI- roo ..
Vicente Ferreira. I

.

é A ""a"do B a a pos 'etis senhorinhas, é excelente. hã eaclO; uma peça que me-' r ..l' r g su
a� an· d

'

t'd á I t' dOs numeros de dança e musica
j

IN
• rece e eve ser assls I a em gr u super a IVO o « �n»

são magnificos estando os baila-
C E IMPERIAL, á� 6, 30 pelo povo de Florianopolis. de representar, quer como

d 'h h �I d
e 8, 30 horas, Guerreiros da - E sobre a representa- O'alã ou como velhoos a

hesPdan o a, entregu�hs �oh e-I A/rica, uma película que e um ção?
o
- Quantos

.

sempen o e graciosas sen orlO as. I d h' d' _
personagens

O Bando dos Estuaantes exe�p o e erolsmo. gran e pro" -- Sobre a representação sao ao total?
. ,

' duçao da Paramout, com Gary· d - Ao total sa-o 18 aléln AUMENTOS PKOIBI:JOSde Jovens academlcos da nossa .
- r�spon eu-nos - eu sou... .

.' .'.... '
.

'

�' .

Faculdade de Direito, sob aba-
Grant e CIaud� RaIOS.

parte suspeita para qualquer 1esses prmctpat� papel.s. te- ,-Ahment�s gor?,uro,os e fllto�,
tuta do Max, farao numeros de informação ou referencia e, mos: o de «Artur» Vlv!do I

caça, pl\stels, mo,hos, empada�,
,

I'
, CINE REX, ás 8 horas, no sobretudo de 'ej'o fazer lhes Dor JOSé Braga que o de- carnes conservadas, saladas, quel�

f I d musica 1ge1fa e mteressante. I I C h' I ,;::' -... , ,

: f' h I - IEstá em estas o ar o sr.

Q' _ d I pa co, pe a ompan ta racema cientes que temos recebido I sempenha a contento' «Ma- ,os, arm a�, sa Illao, cava a, atum,
. I :

'"
, '- uanto a ornamentaça() os e e- de At h 'd � .

'

'I I d I _�\rtur -� vramento, com. o nascI
I 1_ d Li encaro & cou eCI a peça elogios de toda parte onde dalena" a cargo de r Ih Fer- arenque, a coo e qua quer natu

1
'

'

'f" gantes e amp OlS sa oes o ra, que t L I d J
.

d C A' _., h' t t t t _.;·.ronto '.e um rr>emno que to'!".u
f . f' d ' 'J d d

ea ra e uracl e amargo - temos representado «Anlor relra tambem uma atriZ bas- reza, c a, os ras, orna es, cas a
'V I' I o, con la a a,)s CUllJa os o sr. D Ih . ...» ,

L I' f
.

-

l' liume J� adir.
W I r p" h h 'd

' eus e pa{!,ue. E mostrando-nos um exem- tante merecedora do papel' nu'lS, elte nas re elçoes.a te, m o, con eCI o especla- ..
'

N d'
. l' l' I' ,

I d· d
.

pIar de O 'Dt'a de Curitiba «Jocellna» mterpretada pl)r a IspepSla juperc OllG:ca e1Sta no assunto, coa Juva o, am- CINE ROYAL á 5 6 30 " .

b 'dd
.

d d
' " ,s '. C sr Fontes prosseguiu Norah Fontes além de ou- precIso com ater a aCI ez e pro-

D t h t
a por associa os o S1mpatlco e 8, 30 horas, Folies Bergére

. . . . ,

t mue ,d tA d
. � norp� h

c eLgard�ml' onSem: cercle da rolina, apresenta um --Como estas temos inume- tro� que os Sl�S
..
terão opor- eger a

,osld o, �sdomago a

FrancIsco ln o, a IS au ots-
aspécto magnifico.

de Paris, com MaurieeChevalier.
ras críticas que me autori, tumdade de analisar o va .. ação corrosiva os aCI os em ex-

he�sk� �svaJldo ,S. �arcoldes" Lindas e valio�as pre:Joas ofer- zam a crêr que cAmôr..• » Ior».
.. ressoo

O �E�TR�SAL N�Ü�Jose
l' ansDI., eronSlmlo °Bnça lhves, tada5, á c!>missão dos donativos, 8 3COINhE ODR�Oh Nd, áBs 6h, 30 e tem agradado plenamente, o Estavamos sattsfelto� por TIZ�OOGexEc�LsS:l e) ,acl edz

e o •

Ben�01to las e o on ote O.
f '1', .' oras, . IC, ar e art ermess

que aliás não admira por- fá saber algo sôbre «Amor .... » '" ,a em e ter essa
quer por exmas. amllas, quer d LI " '

, • -

t I' t f'/\ ,....f.,,.,.'.'1 l/,Qnf.···,. I 00. ,;r,Jp0\! "'l��[! casas comerciai" I 'l:�.. �r.an e astro, em lleroe mo-
que Iracema de Alencar, que e despe�imo-nos_ satisfeItos mesma a,Çao n�u ra Izan e,

..

orma

1-< r;'j "

,j:_. .' 1 .Ir;..,
em Amôr tem o papel prin- 20m as wformaçoes presta. uma camada p,otetora, alIVIando

, "e . .;r! nono .. " �..!1<10 v 0,:1.· •.�� I . - - 1)1).1'
'd t dA .

• _..r·Uu.� �." 2'GI' 10 ", :�
-'] '.;la',," I

' 'J' '11'0 'ieJ l" ..< cipal emprega o s�u alto. das pelo, sr. Fontes. rapl ameu e as oresC' .
.

• -. " I
... · �h... h

,

-

.( ,. . ,,,.. 'L \.f!'lL.I, l .' " .' • untlnua(<l ::;1,-"',(\";, " , ...,'",,('0 ,-,)nt:l�a' U c:.c;lnt:>ctnJento \.�"ltr;)l da hn- 1- �ompare(;eráo em pe�sôa, 8t' !,í.:lU d<: arte com mUlta m" ° nos;:>.) �ubhco, po�tanto,
eG, sr. Anto"ío Ventura, alto da e atratnte Noitada da Te.rlis fesliv"j de sabado. teligencia, impressionando vi- dev� estar ciente do dia de- ------�-----

d á d CAFE' BOM SO' NO.:um,ionario da ,Caixa de Ptnsõe� vai ser, por certo, a empolgante Aguardemos, pois, a realização varnenÍl.! � platéa, como da- dica o.' gran e peç�, que
, �po;,t;r;tadonas de S. Paulo. homenagem, que 03 disp')rtista" do 1" NOi!�,dt7. do Tenis, afim de ma ultra"clUmenta, D. Irace- tantos lOurOS tem co.lhldo ri? .JAVA
i.:�1f.'êPWlfD, I Lira Clube prestari'ío aos valorosos \)oder;nos ;eglbtrar o seu exLraor· na nessa interpretação; nas 1 dr:!sIl e nas republIcas lati" Parça 15 d.:! r'-Jovembro

, - Ih I Anlonio PaschoalEncontra-se ha dias, internada e intrepidoa nautas barriga-verdes, dmáIlo êxito. translçoes, nos o ares que j nas.

"Amôr..." pala
Cornpanhta Iracema

de AlencarSábado. 13 de Junho de 1936

fit-llVERSARI05 no Hospital de Caridade, sendo
submetida a operaçãc , a graciosa
senhorinha Lenita Campelo, apli
cada aluna do Colegio Coração
de Jesus e filha do sr Celso
Campelo, alto h.mcionario postal.

Lira Tenis Clube

FeSkj" �J(Jje a sua data ani
ver aria mtchcia a senh irinha An
; 'Y ;d;) ívledt;i�os, elemento da
1·.'�;5a sociedade (; filha do sr.

Fri}.c'C15CO J. Medeiros.
fALECICT1EHT05

Tl'dl1SCOl!e na data de hoje, o

�. r .versario da gentil senhorinha
E •megilda Gua!berto, filha do
��l.dOSO médico dr. Luís Gualber'

Faleceu em Porto Alegre, onde
residia, a exma. sra. Francisca
Xavier, digna esposa do sr. João
Xavier.

I

,L'

to,

miSSAFaz anos hoje a menina Ma
rilia, filha do sr. dr. Oliveira Síl·
va e aluna do Colegio Coração
de Jesus.

Segunda-feira, às 7,30 horas, a

lamilia jeronimo ESpindola man

da celebrar. na matriz de S. José,
lima missa em intenção á alma
de Maria Genlil Espindola.

A diéta dos doentes
de azía

Faz anoe "hoje o menino Val
dir RGsa, filho do sr, Rodolfo
RCosa, Iuncionario da Secretaria
de Segurança.

PELOS CLUBES

Os doentes com dispepsia hi
perclorídica, aleção que produz
azia, devem seguir a seguinte dié-'
ta:

HflBl.LITAÇ(!1O

ALIMENTOS PERMITI�
DOS-Sopas de massas prepa
r<idas com leite, SOplS com legu�
mes bem coz:dos e esmagados,
clldo de franco, arroz bem cozi
do, carn 'S grelhadas, galinba, pes�
cada, li, luado, rodovalho, pirão
de feijão, de batatas, de aipim,
legumes verdes bem cozidos, pilo
torrado em pe�uena quantidade,
uvas maduras, ameixas, maçãs as

sadas, crêmes, dôces de arroz, ge
léia de mocotó e de galinha.

Estão se habilitando para ca

Si\;:-Walter Moritz e d. Ade
Lide Di Bernardi, solteiros, na

turais deste Estado e residentes
nesta Ci>pltal.
5ENTE HOVA

rHE6ACT1 UH5

•
...__ _ �", ,�, _ •• ,.tI
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