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Virtualmente destituido do cargo de pre
feito de Tijucas o republicano Pedro Andriani,
com o r�ronunciarr'ento liberrinJo dos eleitores
de Bôa vista, QU'3 assegurararn o triunfo de
Henrique Ternes, candidato· liberal.

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

Reuniu-se hoje a Junta Apuradora do Tribunal Regional
de Justiça Eleitoral composta dos srs. dr. Adalberto Ramos, des.
Urbano S,)leõ e dr. Oswaldo Sabacke, para apurar a renovação do
pleito realizado domingo último no distrito de Eôa Vista, do muni
cipio de Tijucas.

Finalizou a apuração com o seguinte resultado:

TA
Para pre]e ti: Pctrtido Liberal-tI2; União Republicana

--57; em branco I, não apurados 2.

Para vereadores: Liberal-I lO; União Republicana-
57, em branco 3, não apurados 2.

Para juizes de paz: Líberal-I 07; R�publicano- -56;
em branco 7, não apurados 2.

Com êsse resultado está eleito prefeito municipal ele Tijucas
o sr. Henrique José Temes, candidato do Partido Liberal Catarinen
se, com a supremacia de 23 votos.

A quaisquer

..JAIRO CALLADOProprietario e Diretor Hesponsave]
----
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i DOMINGO

CAMPEÕF:S

DOS

Em homenagem mtima aos re

madores riachue linos foi evada a

fn�I!�� auto.c��linhão da efeito domingo, um� (l.urra�-a:Ja
� � �. >AI &I &li

nas Furnas. promovida por oCC105

�;mse de AV'IIçio Naval do Riachut>1o.

.....1 III -I _I
- I O churrasco prcpar. d� c-m

uOIS venUeuOr&S amBU- todo o esméro pdo Fi-cher, es-

mo) 13-0s jornais con- T d Ih � I j

tinúarn revelando detalhes da lantes teve msgm ICO, na a e rz tan J).

nem mesmo o sal, que dlSrJél t:·insidiosa campanha que os ::ia a sêde da turma que foi

RIO, t5 --- O sr. Roberto nandes, do Rio Grôn:le dJ Nor- corr.unlstas vêm movendo ao Hoje, cêrca das 7 horas da lo marinheiro Olavo Aiaide de obrigarla a recorrer aos três en-

M'
.

S P I J M Ih d B' Brasil no estranjeiro, em re- manhã, no cáis do Mercado Pu- 3itenconrt. gradados.orena seguiu para . au o, te, e uracy aga ães, a ara.

ele onde regressará guarta ou quin- O sr, Lima Cavalcanti gover�
vide ;Í derrota que sofreram blico, onde os vendedores abu- A policia, qun cientificada com- A gente do Walter teve um

ta-feira próxima. nadar de Pernambuco, segue
aqui. Íant-s expõem a, mercadorias ao pareceu ao local socorrendo as dia de alegna. de inspiração e

Segundo informações seguras, quarta-feira p,1ra seu Estado, do A1t.m �le mcnt.iremr a.cê�c, 1�"lnsumo publico, defronte do :1[- vitimas, abriu inquerito. verve, nos encantando pela cor-

o deputado paulista foi nova- qual esá ausente ha dois mêses.
das finalidades ao mUVlm<.::n- .manze.n do sr. Osvaldo Hab,,,- •A IRO diahdade que reinou toda a

d d I M'
,

V I
'

f
" . to de novembro, ao qual ne- beck verihcou-se violento dcsa -

.,JI 1 -

mente son a o pe o sr. auncio ° ta satis eito pOIS cons guru r •
�, � �� c

C.ft. LLA .....O matina.
'

.

' I gam cara er comunista o s t d 1 d h 'Ido h .,..... �
V LCardoso acêrca da possibilidade tudo quanto pleiteou do gov-rno I . ,

�"

' r�, o q�a os urru es omens
Sezuirá arnannã para Por- entura e ,eopoldo. velhos

d íed ,I b efi d
.

te - aaeptos do ou, O d : MOSCOl!

I
sairam leridos. � d d R h I drio P. R. P.. acercar se o sr. re era, em en" ICIO os In de"

it 'f t
.

d to União, indo depois até rema ores o .ec ue o, c e a'

G 1· V e drnini l ti do P b Cl am CI ras as ronomicas e Ocupados com a venda de t d deru 10 argas. oes a mInIS ra lVOS � ernam uco, ..,
tarí d Curitiba, em cujas localiciades I

ca ar.im», lrazen o, ,t� o o muno

Falando em nome da velha �f1SI0nêlros q�e es anarn c-I verduras, de onde aurem o alimen- vai visitar pessôas de sua ía- do em constante átividade.
ar,remiação, o sr, Robt!rto Mo- •

tidos no BraSIl. t.) cara si e suas lamilias, estavam
milia O iornallsta conterrâneo Ventura disse meSMO, que só

, . .

id A renuncIa Como se sabe) a Policia Jcs; Alneida de Ühveira, jorna- 'J '

d c P Ireira tena ermti o sua opinião, d
.

'á d
.

b I sr. Jairo Callado, diretor des- veio e..,. au o para tomar par'
contraria a qualquer aproximação aqUi J es.nenuu ca a men- ieiro, residente á rua Lages, e João te diario. k no churrasco.
com o governo federal. do d epu t 9 ,::jo t,e tais explorações, mas. a I Fra,ncisco, lav;ado�, ?O interior

Responderá pela direção .

o. Walter �lhava para tudo.
O P. R P. é, assim. o últi- FOn tou ra (_�ats Vodltam, tagora" os

comcl-I
d'l II!la, quanco, inopimdrmente. de A GAZETA, durante a IrradIando sornS03 e, de quando

mo e I'nconqu:lstavel reduto dos 111:S as e ou ro� palse�, para surge.. lhe.s, pela frente, f.rustand,o, em quand d" t I
,� ,� sua ausencla, o nosso red�- o, lZla'-que a , sc�u

que «não esquecem, não tr<insi� RIO. tS-Foi !ido nJ expe· d!fan_13.r e m,.nosprc:zar o

I a f_etIrada do local, � �uto,caml- tor-;-.ecretário sr. Oslim Costa Paulo, não vá se esquecer ...

gem, não perdoam». diente da Camâra o ofiCIO do sr. 3rasll. nhao da Base da AVlaçao !\faval. -Não ha duvida, seu \Val.
Os oposicionistas baíano, tam- Oscar Fontoura, renunciando SU:i Felizmente, não ha quem que os alcançando de c.hofre Jf\>. w...nAra ter--.:espondia· êsse - tudo isto

bero estão nestie ponto de vis- cadeira de deputado federal pela desconheça a tativé'. do Ko- lança os a distancia. '-''lIlil' a. OS e�tá bem r'e fáto; está mesmo
. .

I O
' legenda Frente Cnica, do Ri') mitern, p.adendo) portanto, S�renado o natural rJil.1ico cau' ,J"ru -. tie!!.., do barulho.ta. J rmelpa mente o sr. tavIO r .fI. �:,;;ap

Mangabeira. Grande do Sul. bem aquilatar dos processos sado pela desastro,;a ocorrencia, , Quem não 'e�tav)} lá muito
As oposições de maior relevo. Foi com'ocado, . na fórma do e da veídade espalhados Pê- populares ali presentes e em gran° O governo devera C)ntente era o Decio, pois VJU,

assiUl, o P. R. P., e os baíanos regimento, o suplente Camilo los d�rrotadosde nGvembro,

d.e
numero prestaram assistcncia/tornar

medidas que sua gu�rnição desarranjada pn
manifestaram"se novamen�e conlra Mercio, que está sendo esperado ;1traVeS?e seus comparsas as vitimas, verificandLl estarem acautelern os interes- que o Cunha de prôa passaya Pil-

'lualquer acôrdo com o governo para tomar posse. do extenor.
_ am6a� feridas, sendo que João. ses nacionais ra o vog \ a coma::ldar o assalto

federal. ONTEM NO ESTRAN J E I RO Ffafl�Isco, g��vement: �a c�bc'ça� f RIO, I � -- Denuncia-se ao chUiLlsco do Fischer, qUt> por

Quanto ao P. R. M., espera0 I Joao Fran_lsco. qu�seen�ontra I nova kotatlva das campa, ,i fiai ficou s�m seu pecla�o t."o

resultado das eleições, para defi-
----------------

va afc�mpanh�do de hlhos. menQ� nhas estranjeiras no sentido cuidadosamente clIda,Jo.
e COltinúa �endo proibida a leitm3 pela população au;;trir.- res,. ,OI rccolhldtJ a') 1I0s�ltal de d'� estab::lecere::1 O «trUSÍ» Uma dôs boas bolas foi o

ca, de todos os jornais publicados na Aleman�13, pois a chancelariil Candad.,·, merecen lo CUidado O dos transport�s de produtos Matos, julgando que era uma le-

RIO, 15--0s srs. João Ne- austrica prorrogou por ma:s três mêses., isto é, até 16 de sdembro do seuntado. brasileir03 para fóra do país. :;urreiçào de Carruso, a cantar

ves e Aleixo teem-se reunido a corrente !ln!), a proibição decretada ha tem,Jos e que OeVl11 terminar O auto-camiohã::> da Base de A proposito cita-se o me- valsas da tempo em que Adão
miúde, tratando do processo con- amanhã. A proIbição aféta tambem cerhs rc:vistas alemãs. Aviação Naval era conduzido p�- marial que as empresas es- era cadete.
tra os parlamentares fÚ�os, que r

� Em tom �úio, o órgão do govêrno hUDgaro exprime ar, C ...A.RTAZ t:...S tranjeiras enviaram ao p:-e- O Chiriguini. ajudante do Fis.
c, o «pl'vot» da situar�í) na C",- .

d h 'd 'f h I
-

A H
' ,

DO C') IA SI'dente Getull'o Vargas e que cher, levou a coisa tão a sério
): queIxas o, ungaros reSI entes na c e..:os ovaqUl". ungna ex!-

mâra e do '=Iual depe:1de a con-
ge uma situação favoravel no va!e do Oanubio. CINE IMt'ERIAL. ás 7, 30 nã.o rn,erece fé. porque fal- que só abandonou o «fogão}>

tinuação da .-regua r arlamcntar h J' ,

I' I sela aocrtamente a verdade. quando lá não havia nem mais
. �! O movimento grevista na B�lgica assume a cada momento oms, uIDa ext�aorOlnafla pe ICU a '. ' d dou u seu rompimento. �

_ Guer:eiros da Africa, com I TAanto e aS::ilm
.. que os um pe aço e carne.

Removidas as dificuldades que maio;es dimensões. Nas visinhanças de Liege quarenta. mil operar:os
.""1' d R G ry GJ'r t governos da Argentlna e do Uma das coisas interessanles e

I t
•.

d ' peitence,ltes ás minas de carvão, e industriais pessoais a(;ham�se pL - \..- üU aIDs e a an .

u'
'

v d d
'

t. 'I dce!'cam ta assun o, a mmona ara i rugual,. perante os quals,o
er a "mamen,e mi at;rosas, il

seu apoio às medidas solicitadas sentemente em gréve. CINE REX, às R horas, espe- «consortlum» em .referencla m?,nhã de ante-ôntem, foi o fáto
pflo governo para repriqtír o ex- • Le {oumal, comentando a5 mudanças propostas pela cons- tàculo da Companhia Iracema fez ider.tica defesa, afastou de não sa encontrarem uma só

ttemismo, inclusiVl� a prorrogação t:tuição da União Soviética chama-as de grande bluJf. de A.lencar, com a peça O monopolio decisivamente. vez o violão e a gaita do Vi-
da estado de gUerra por mais no' Amôr. nãc aceitar.dv as nzões por dai, sem que uma veidadcira
ver.ta dias. O Por ocasião dos Jogos Oiimpicos, a adminis:ração dos ele alegfldas. cl1'lVa de areia caí�;:e sôtre os

Seguir-se-á o decrtto d9 Exe� Correios do Reich lançari uma emissão especial de r,e!os, que serão
CINt ROYAL, ás 7, 30 ho- Os meios nacio!�alista3 têm mÚiicos.

cutivo, criando tribunais Lspeciais vendidos a pra·so lj,�eiramente sup.::rior ao seu valor nominal, em be�
ras, em ultirr.a �xibição -Foli- certeza de que o govêrno Posi::véPnente, ó l\/Iatos, o VL:)-

pera julgar os implicados nos nehcio do Fundo Olimpico. es Bergére de París. protegeré. as nossa"> compa- il::0 e é1 gaita não pc\delão Ee �n-

acontecimento de novembro. � A F d N' I B I Ad' nh,ia;;: de 11avegaça-o, Que contrar para crmcerto a não S"f
� e eração aCIOna e gêJ, as camaras e omerclO e .., - '1

'Governadores indl,lstrias, a sociedade .Jlmizade Italiana e o conselho geral dos CINE ODEON, ás 5, 7 e não pódl.:m sofrêr a concor- onde não exi�te are;a.

esperados empregadores bélgas expressaram st'us desejos para que �ejam ab - 8) 30 huras, em sessões popula- ítl1cia desleal, no nJ)SSO pro, Emfim, tudo ejteve ólimo e d�

RIO, -15-São esperados hoje lidas em bréve as sanções e pela volta ás relações culturais, artistas res, um filme mao,culo - S. O. prio país, de «trustrnen,' es· h saímos com 5ôl:dades.

ilqui os governadmes Rafael Fer- econômicas e financeiras com a ltalia. S. Iceberg. tranjeiros. A. V.

As última MOVida pelos comu '

nistas i.o estranje ro I·contra o Brasil
=p="

novidades

mr-se.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Está finalizando o prazo estabelecido pela Clube dos Funcionários para dis
pensa de [oia, mensalidades atrazadas etc.

Fazei vossa inscriçao como socio· ..Rua Conselheiro Mafra N' 2.

,"".- ,\

'Am"p"'ÕÍíclaapareceu
tempo de evitar

assalto nelra
Especial para' A GAZETA

c

(Divulgação e autoria do Departamen
to de Publicidade dos Laboratorro
RAUL LEITE)

o

HONESTIDADE
•

OTIMISMO

Continaa

Coluna A�ri"'Qualid'a,de de hem ad ..

cala· .

ministrador

Os sintomas ;'desta fmolestia,
pela sua fórma caracteristica com

que se apresenta, tomam facil seu

diagnóstico a ponto que mesmo

d entre os agricultores do nosso Es-
mesmo uma proposta e venda envc'opes Ío.am rubr.cados por d f I b I dde 300 colchões e 300 travessei- ambos e Batista retirou-se então

ta o, a tos em a so uto os mais.
r.is de bôa qualidade para se' para voltar mais tarde com o res-

elementares conhecimentos de Agro
rem oferecidas pelo capitalista a to CIO din'iciro. nomia, fadei I Ihfes .ed' COrIl?1 rO.IJ.fh

.

I c:I V' , .

E r' deooi presença a ce en a mo estia.
um ospita e itóna, no sta- errmnou o seu epoimento, S d

.

d F'I dE" S di d ' d I egun o os preceitos a 1-
ao o spmto anta. izen o que ao sair o pa acete, I' V I ( d BÁnte-ôntern, foi ao palacete re- b ti'd Pulo I

topato ogra egeta ramo a o-

'dDeorc�Toe:vuees
ar en�o VI

dO .nt� d Ilânica que estuda as doenças dosferido levando a proposta, na qual J. VI e assim esis lU e '

I d
o'erecia o, colchões de damas- It t de Jaraoi J

vegetais), a p anta ataca a toma
vo ar ao an

rOl' .

e arapIOS bPara logo o aspéto carateristico de doen-
co ao preço de 82$000 e os procurar a PI) reia, o que aca ava .

1 d f Ih
travesseiros a 28$000, com en- de fazer. tt' . a:rare

an

hO
as � ads

e pro-

trega de 45 dias, recebendo a A autoridade está procurando uZAITl
o

calc
os

(ml_rra
os.

bd da j ,,' R f I d B ' I
esta a tura pOIS a roca

ue. meta e a nnportâncra antecipa- a ae e arras para processa· o -' d d I f 'f' )H d· I' d ' d d
nao impe e a p anta ruti tear ,

ouve Ia em que fi I entrou amente e o resto no ato a en- untamente com. os outros, sen o' d doui f
uma descendente de' Ferrer e tar.- trega da encomenda. os estranjeiros expulsos do territo-

a o�nç:l a quire dma dSf.PbO-
to bastou para 'que os investiga- Uma vez no palacete, conti- rio nacional. gressrva, provocan o o e In a-

I d d .nento da planta.
cores não tivessem mais uvi as nuou o negociante, foi conduzido

d d d I O ac I- dO C iO ri" As folhas, por dobramento,sôbre as ativi a es os ocupantes a um sa ão ricamente preparado, ",

t 1 d 1 d caem sôbre o tronco ou pseudo
LP palacete, on e a guns in ivinuos jogavam, d

..

C b I d
Reftava então, prendê-los e,n tendo sôbre a mesa muito dinhei- r J o e o seU caule, impossi i itan o a circula-

flagrante. ro e fichas. pape I d igest I-vo
cão da seiva clevido á obstrução

A I A d d
. dos canais de circulação, cerce-

nte-ôntern apareceu a i um esses in ivi uos, que se
l' d I d C ando em fórma completa as Iun-

individuo esccn ieci o. erta mostravam muito alegres, foi �

mente era o oiarlo, De lá só saiu apresentado por Barros, que disse
() acido cloridrico é, por ções fisiológicas do vegetal, que

depois de muito tempo. Os inves- chamar-se os mesmos Teodoro certo, indlspensavel no tra- por insuficiencia de tecidos e por

fgado-res perceberma que o nego- lbanez, Alvaro P')rtocarrero, 5a- tamento da hipo-acidez, isto inanição, provoca a morte da
� da insuficiente secreção planta O bom administra-lor é sempre otimista e deve e ..tar sem-

c 'o estava principiado e pacien bino Cardoso e Humberto Mau-\.o,.
"

d I I
acida do estomago .. Corno Como suas congéneres, a Cos- pre com um sorriso nos labios mostrando qu� tem grande conlian-

- ::,:1ente aguar aram a sua vo ta.

ro'Eo capita ista,
S"" sabe, estas dl"speps�as 'ota-o mopolt'les I.o'rd('du< �ofr� as fases-

' b Ih -d d
t\ demora tomou-se demasia" stes o con idaram p a t

\.o I � .J, - - ça em SI, no seu tra a o, e em SU::l capacI a e.

I

I ar omar muito comul1s e se manifes- de sua especie:--Iarva, ninfa e O bom administrador sdbe que não há nenhum esfôrço que,rL-! e o palacete foi então inva- parte na distração e o declaran- adulto.
.

d
dido, te, p.rocurandu não desgostar o

tam !Jor peso no estomago, f.ão seja recompensa o mais tarde. A's vezes, pratica um àto lou I_ ...

lassida-o ex"esso da gases
i\ I rv ' d volvei e tem a impressão de que seu p'ü' a-o nl�O reconhece, lla-o' ":

Ew�eavam UÚ'ij lnesa, qJatro bom freguez, declarou deixar de ,,, . \... ,'"\ a a e a que pro uz os

:l rl azía de fermentacão, desor- maiores estragos. �abe avaliar o seu trabalho. Fica tranquilo, pois o mérito é sem-
o u_ .:;·�ti0S.

'1ued,'���;J�',avaf'UI muitdos adcI'nehiteal.rroo. convite por estar sem dens estas que de'saparecem, Os ovos são de côr branca, pre reconhecido e mais cedo ou mais tarde êsse seu áto terá o ne-
"":Of'O� ,� mhelfO a

slbl) d
o

por encanto, com o uso de I leitosos, pequenos e de fórma eli- cessario premio.
que apre'entam no jôgo rou a o, -Não importa. O senhor tem I t d t 'd

.

d
.

d'f D' J •.

d'
.

a gumas go as es e aCl o. ptIca, epo3lta os em Of! icios que eve, porem, o aCliDlfilstra or eVItar o excesso, Isto é,
com o fim especial de caUS'lr crédito sem limite. Sabemos, com

d.
Dada a sua forma liquida e com ajuda das mandíbulas, as ter demasiada �onfiança em si e encarar tudo co:n otimismo exa-

hôa impressão á vitima. Os pa- quem estamos lidando, Isse o t'
.

t 'b d
. dcpr 0<:: lnconvenIell es no to" fem�as a -el1J no ponto e Inser gera 0, atiraodo�se a inicl'atl'vas o·J·,ld"s e a �mpreendl·'_iD·�nto' d.:.-

cos e os membros da quadri- capitalista.
_

�, .. -

1
� .' "

.- "- - � �

ih.a foram levados para a 2a de- Em vista de tamanhn con�ide- can.te a s�a admí�lstraçaol ção da bamha das fo,h'lS no co- pendiosos.

1
mU1t·� !)aclentes deIxam de lo da planta Tambem em cerlo' Sabem')s qUe os negocio; mais positivos �ão realmente aque-legacia auxiliar. A' autoridade o rara-o tomou p"cte na m"'� dI'

>', 1 ., �

t U - d I h
.

'j ,

d'
vM - tratar-os'; por este meio. Aca- casos, pode-se observar nos pseu- les que começam em pequena escala (' que 'ão crescend,) _sem)re

t�PbEII
a

,..!10esN
ec

arTa� Cd ama1fb-se Johgo de P9ou6coO{\$eOPOoIOs Nestava ga-
I ba de ser sanada esta difi�

I
dos caules abandonados, nu inte- com o trabalho e aperfeiçvamento,

i;' e ar",o unes, �eo oro a- n an o : v' • essa oca�! ld d
.

tI' d b Ib d
.

d
AI P t H·_ f' Ih 'd' b b'd I cu a e com o apareClmen o Bor os u os etenora os pela

Ilez, varo or o:carrero e um- S1ao 01- e servI a uma e 1 a d "d A 'd I d
b M R··

.

d' d' I': os compnmI os CI O - ação o tempo. b I " h d I ferto . �auro ISSltt, que Isseram ser 50 a, pOiS a I p
.

d r. B dA' b _ d d 5 8
uca, uma cor acastan a a. e possa o erecer sua vitima:-

Ficou logo esclarecido que o ninguem tomava alcool. epslp!.ad da ..asa ayedr, e
.

mcu açao ur� e
•

a Findo seu periodo de larva planta .

. , . . -. .

l' O
.

1- Ih
estabI I a e constante osa- dias passado os quaIS se produz a (

.

I 14 20 d' I "
!ihmo lmplgIa-5e como caplta.!s- caplta Isla p�':>pOl- e então t d b' I' ti' _ f d I

vanave entre, e las) 0- de carateriza o inséto pelo seu
-

f
.

'1
.

d d' gem exa a e c a sO u.a co" ec osao per uran o as arvas \ as I' 'd d d d II: ,:. e Ijue outro qL1e aZIa as ve-J a u bma para a, esta e trinta d'd I
- .

I r
'.

h d
ca Isa-se nas extreml a es as comprimento e mIm por 4m[m

--.:0 de seu secrelario, chamado contos de réi�.
mo t1 a( e, naot so reta Iva- adstesl.e camm

aln .0 el.n dProclura galerias onde prepara uma câma- de largura, côr preta uniforme,
. , B

-

h
. J B '

.

I - d' b'
mên e ao seu ranspor e co· e a Imento pe o mtenor a p an- I d

.

b'l' d bv rJtJ (1'J : alfO�, nao t'n o �JllO al,:;té. dec arou nao te] ln el
.

d d I
ra ova a ii que as Imo J Isa, para com parte o torax, ca eça, ros·

H
mo ao seu uso. ta, orovocan o a runtura e es- f

.

f I
'"

prêso. ro que chegasse, ao que umber A
A

f d
. 'd'd trans ormar'se em mn a. troo pernas e partes mfenores, h-

"

d d
s pessoas que so rem e trUlção os tecI os. A

.

f d I d1\jtO tar ou a compare··(-'l "ofa- to pon erou:
t b

-

t
. nln a representa o esta o lia mente pontu os.

tio, para dar a5 devid,,; txpli- -Deixaremos o J'ogo em en-
per ur aço.es gas .nc�s por Secionando um rebento afeta0 intermediario entre a larva' e (l' Os efeitos do Cosmonolilesfalta de aCido clondnco en- d 't t I I" -di' . . 1'.

cações a autoridade. velopes fechados, para seI' a pa� .
o, mo. ra es e, ogo e c aréimen a u to. Sordtdus, pode-se consIderar dlre-

t:� �l
.

A J B di' 1 •

d
contram neste medIcamento te as ga'lerl'as I'�regulares da pas- A'

.

d 7
.

d'ra e e o negociante . . a- ca a reso vlaa, maIS tar e, quan- . ..'
.. pos um peno o entre e tos e ln netos.

11 ta, estabelecido com fàbr-ca de do o amigo voltar com o resto
um recurso terapeutIco Inl- saJem das larvas. 10 dias, da ninfa surge o adulto,

_

Diretos pela sua acção destrui-
'olchões, rua Se lador Euzebio do dinheiro. gualavel. No periodo final, a larva mede apto para iniciar a multiplicação dora dos tecidos internos do bul-
n' 67, que narrou o seguinte: Assim foi feito. O capitalista mais ou menos 12mln de com- da sua especie em outros bana- bo que representâ o nudeo vital

H",via dias fôca procurado pe- meteu as cartas que tocavam primento por 5mlm de largura e nais ou no mesmo bulbo que lhe da planta e indiretos por favore- �_

L) individuo Rafa.::! de Barros ao declarante dentro de um en- Bebidas Nacionais e Extra como sinai8 carateristicol>, possue serviu de berço. cer nas suas galerias e mesmo na' f

que, na qualidade de secretario velope, com os 9:600$000 e geiras só NO côr branca, enrugadas, o dorso O inséto p:>ssue movimentos suas entradas n'estas, a formação
.'

co capitalista Humberto Mauro, depois de fed_á-Io, fez o mesmo CAFE ..J AVA curvo e ligeiramente adelgaçado lentos, habitos noturnos, permane- de microorganismos veiculados pe-
w,idente á rua Copacabana no com as suas cartas, acompanhadas Praça 15 de Novembro na extremidade anterior; carece cendo durante o dia oculto nas lo proprio adulto, originan h ou-

691, lhe pedira para fa'l.er ao
I de 60 cedulas de 600$000. Os A� onio Paschaal de pat3s, tendo a cabeça e parte touceiras e demais esconderijos que tras pragas. Continua

I- I_S.ITE_M_�_"_A__C_A__o_P_IT_A_-__L._"._!
;1i ��Iegantes e lindanlente padronadas roupas PCUd crianças, possuindo variadissimo
fil e abundante tock
c' t1,rfgos para homens na casa A CAPITAL.., nas duafi esqu�nas. da
: I

III

RIO, 15- Investigadores da
:i�O é\ F')lic:ia já se preocupavam
C0aJ as «t!vi 'a_rtf!S deser vol. das
Df. interior do palacete á . ;,1 Ca

l'icabana nO 691 onde enfta, arn,

com certa frLquência indi viduos

Continuação

Muitos administradores, a-pezar-de psssuirem ótimas quali
dades, nada realizam na vida si não tiverem a principal dêlas-a
honestidade.

Por menor que s'�;a o gráu de desonestidade, esta se tr.tn'll

logo conhecida. J

Si o administrador faz presente a um amigo de um fran
go, um leitão, uma cesta de frúta que' não lhe pertença e sim ao

seu patrão. o fáto não tarda a ser conhecido, sinão pelos seus

chefes, pelo menos 'por seus auxiliares. Estes, em suas reuniões,
nas vendas, nos êitos, ou nas esquinas, falem os peores comentá,
rios sôbre o adrniaistrador que lança mão do que não é seu. Não
tar 3a a haver a desmoralização e a despedida .

A honestidade do administrador deve ser visível e patente,
pois êle será o espelho e modelo dos seus auxiliares.

O administrador que pap'l menos a um trabalhador, ou

que empresta dinheiro a :;eU5 inferiores cobrando juros excessivos,
ou que obriga aos empregados a fazerem compras em determinado
armalem por preços muitos caros, comete indiscutivelmente um .ito
desonesto. além de bastante deshumano.

Do m .smo modo, é desonesto vender os produtos da fa
zenda recebendo uma comissão, por pequena que seja, do comprad .r ,

Todos êsses átos constituem uma ofensa à moral e à re·

ligião, sendo inútil e mesmo refinada tolice pensar que a obriga
ção de frequência à igreja pode solver parte dessas grandes faltas
perante' Deus.

Mafrarua Conse!helro com a TI ajano

A Broca da 8ana-

CAOROSO
I

��J� .. .. � .......�__..__.. • �

"'<r.,

vários membros da q'uadriiha do "pu jl

lu d�L) nove" prêsas num belo palac·fi�e
de Capacabana

um tanto suspeitos,
Pouco a pouco se foi denun

c: r ndo aos olhos dos policiais.
U 11[1. quadrilha de elementos que
.exploram a modalidade de as

salto, denominada Pulo do No-

-

OSCAR

� '!'''' , .. �.•

..,;

,

'Ir
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Bluirlenau - Joinville - Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras r-'ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetlcíar 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 Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: afall.s,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, N1otor�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral pa-a transmissões: iXOI,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de Ct uro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmalt- s 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 Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYE� �

� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de l�aveg9ção ·'Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fv'laria" -, Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=��AVAVAVI&�������f�,��I�������������������Â�vÃVA.VaV.d&��

•
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�
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�
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" Cozinha c.J�

��•••••G.e.------�)------��6G�GG,••� e ����SIjBRE A DIREÇÃO DC' PROPRIETARIO �i Agenlel--ccrr88pondent••
� r; � ., RUA FELIPE SCH;,1IDT N. t -t"j Porto Alegre _ Dr. Arreni.• C h· "AI· d B

' " �.� a fLORIANOf'OLIS

= ompan 18 .Iança··a ala ; o.*� efJ�. Curitiba-Petrarca ���i�o
!,", • �SJ�O�••�G��G••(ur��ft� FUNDADA EM 1870 � � �
: � u Vai construir 7 �
G Seguros Terrestres e Marítimo :.'-1; ����! ��;,,'t@.�@.,G Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil � !�?��� ���'"",�

• • ;:: Siga o nosso conselho: �
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000

�
�

RESERvAS MAIS DE 38.000:000$000 rfl)!T
MANDE FAZER UM Pi<CJETO, ceM.RECEIT AEM 1934 18.170:403$540 ES

PROPRIEDADES IMOVEIS i3A96:912$949 PEClFICAÇOES E COM ESSES oo.
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS ( URESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�EM;1934 2.435.0-14:063$157 TRES CONS1RurORFS-DE CO�':;'IAI' ÇASINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 �$

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wen&a1liliel
Anitapolis-Anibal Paes
.t\ngelina-Armllndo Schmitlt
Biguassú--Heitor Ccmpos
Blumenau- Martiniúnl) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-P.::dro TarrE
Cruzeiro=-Osvsld; Perf1ira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorl1b Alves

.,.. Caminha
orn.e" a execucão de seu proi.i.o

A�ent8lr Sub-Agentes e Reguladores de Avarlal:em todus 08 Est:do. -a um bom arquitéto. J'- il
- - ,

C:D;tBraIU, no Uruguai e nal principais praçal eltrangalrll.
� oinvr e-Xavier Soh_

ESTAMOS EM ÓTIMt\.S CONDJÇOES PARA Lages-Hossant>.h Ne'NII
Agentes em Ftorianopol is: NOS LENCARREÚAR DESSE SERVIÇO Laguna-Francitco Chaaa- Ma·

chad�
� Campos Lobo & Cía. d Preços rnodicos Mafra-Pompilio Clau�
� • Nova Trento-JoãO José Ard.� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19 • T k J Orleans-Edg,: :v1atm
., TELEFONE:N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJA!vÇA .. res a r. & Motta Porto União'- H:lITlOio Ma..
U � FORfi!ADOS PELA UNIVtRSiDi\Db DO RI : Rio do Sul-AfI�'idc .. lVlelo
�� Escr'lto'ro� enl Laguna e I taj·a'l : -

I Sãojosé-jos( '':::O"ia Vaz
•

'"
,

; @
t_DE JANEIRO

•
I. Francisco.Guaracy Goerre'_

!"', Sub-Agentes em Blurneriau e Lages • � Rua Felipe Schmidt n. 2 • 5�?Joaquím-JOãO Palma
1tlé1' § �, 1 � TIJuca�-Osvdld. RaatlS
U ==�-�.O----.' ,••----'--••O•••ll-ubarao- J� ....

Metriz: FL.ORIANOPOL.IS
Filiaes em:

, t

,,_ages

Redator�Secretarl.

Oslyn Costa

COlaboraç••
....... .

N40 "erd devol"itlo o _ritrtr1
pubiicado �u não.

O conwito expre""o fID atll·

'0 de collaboTcrãQ, mesmo soli
cilada, não implica rrr: tesptm
sabilidaJe ou endõsso oor parle
da Redação.

Assinaturas
ANO �"$
SEMESTRE 24'
fRIMESTRl!
MES
NUM. AVUL�O
ATRAZADO

A COI respondencia, bem coT1ll
os valores relativos aOl iii
nuncios e assinaturas, ilev@l
ser enviados ao Diretor-OI
rente Jairo Callado.

Redação, Admnlltrlflo
e Qflclnal

RUA CONS. MAFR'A� 51
Fone, 1.656

�� '�_,'" �.�"""""""""'FFFFF'FFFFFFFII'FFFFFFF'F'F"FFFFF"'F'FFF'FFF,�rl____

- ����,.� )g!;;o::-�,�,. ......_ _

v----����fl8 ���:..---�

•
, ;,,)� DR. SIPPEL DR. MACHADO

I• � Clinica e pro- Especialista

I Agencia Moderna de Pu- G tese geral em molcstias

blicações, com séde em São Paulo:
e da bôca da bôca

Ié autorizada e fiscalizada pelo Governo
(JONSULTORIO: Extra«;ào Sênl dar

i

"
Federal e possue a carta patente n. 112

fj

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

,
"

r-;orrnidaveís ����-------------------������� ����
. �

I Café Restaurante:
� "São Pt'!dro" o

lortelol proprlol, tres vezel

por lemana, todas SI sf'gun
daI, ter",. e lextas-felral,

Extração com globol de cr'stal.

A . ná )... i. l I....... Ulura�, honestidade, pois, OI ser-

_ _ �IOI S,IO """?' p�o povo. I Especialidades em: APERI � IVOS E
-SAl,GADJ3

Fornece COMIDA A' DO,\1ICILIO A PRE
ÇOS MODICOS.

----- -O:-_-=--

",�
.

"
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t\ GAZE rA- Flcríaneplise

.Rh�ing:i�tzA azeta Indica: Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

-------------- .',

1 Dr. R i ca rd o I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

,

Gott.srnan n I pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Yiapora Imperial poís, nele

Ex-chcíe da clinics do Hospi ( encontrareis grandes vantagens, coníôrtc, honesti-
tal de Nürnberg, (Professor' dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
Indórg 13urkhardt e Professor

I IlJ•.Erwin Kreuter) Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

�special!lla em cirurgia de Novembro

geral �---iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' _,------II!. Rheingantzalta cirurgia, ginaecologia, (do- Ep i Iept icoS __���__iiiiiii-"---- Prec íS8m-seeriças elas senhoras) e partos,
O AZ DOS De cosinheiras, arrumadei-cirurgia do sistema nervoso e

1-
�peréições ele plastica UltiLm'VaRsA'eRdlAiçOÕeOsGdLaOBO

.

Ensino gratuitamente o

Chape'usmodo seguro e ivfalivel para
CONSÚLTO�JO·-·f{ua Tra- a cura da EPILEPSIA.
ano N. 1 e das 10 ás 12 e RECEBIDAS PELA UVRARIA CENTRAL DE Cartas para o dr. Buchmann, P roc u rem
das 15 ás 16 1{2 horas. ALBERTO ENTRES Caixa Postal. ? 658 -

NO SEURio de Janeiro BrasilTELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I

'I
ves Junior N. 26

I. TELEF. 1.131

Advogados
I Accacio M--;.l

D

re I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. T'). -- Ph�}1'P' 1277. -"I
Caíx i Postal, 110. I
-----------_I

TI'r. Ped�'Q -d� Ma�r� FerrrJ I
---_·_-----·---1

RllJ Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
:._=: Dr. Renato= I
==Barbosa==

ADVOGADO

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

Imados para o int�rio�
,

Advogado

lor. Aderbal
I da Silva

i\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

i Fone. 163 1 p. 1 2

9�
�Vlédicos

R.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1)2 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GA.RIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone, I 595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

'.� \

---

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

o único

Nos altos da Conieitaria Chiquinhoj• G" I

AUCF., AMELlA. AURORASeriedade e lisura. Fiscalizado pe o overno

I' MARIA, MARINA,
Estadual.

'I
MARGARI DA

Torneio -rnosca», Interessante e sensaciona
I ,l

,A' venda nas bôasjôgo esportivo. .

IDe hora e em hora saboroso café, grátis. casas
Os jôgos são executados por graciosas senho-

I

�r�in�ha�s�.�������=����;50lilarias I

I Senhoras e senhores de todas
as condições e de todas idades do
B.a ,iI! Desejem padroeiros do
cas imento?

, Peçam informações, em envelo
I
p! fechado remetendo 700 reis

I em sêlos postais. Deseja-s!! idade
e pretenções, A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua DU'lue d.! Cuias 518,
joinvile, Est. Sta. Catarina.

P.aJacio de Diversões

Familiares

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

PRlMEIRO E UNICO JORNAL FALAItO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, signiica: Grarases vendas e

ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLl5

LI\N3 PARA BORDAR

. : não tJn rival. Gra'1de .o;tl
'mente de cor ii firme•.

MARCAS:
Dr. Artur Perei ra

e Oliveira
Clínica médica de crian

ças e adultos

Consultas diariameute aas

4 horas em dianie

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONF.-1595 1,
!

,-----------------------------------------

Oficina XAVIER

R<!· idêncill.: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 51

==D E==
Antonio Xavier

L.'\VA- TINGE E REFORMAJCHAPE'U3 PARA
HOMENS

.

SERV!ÇO GARANTIDO - PREÇOS MODlCOS

Rua CGnlelhelro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rict

I Dr.ArrnlnloTavares IEsp .elallsta emmoleltlas de
GAl- GANTA- NARIZ - OU
,::�, )S-- CABEÇA-PESCOÇO
(f, rmcõo pela facul�aCle Cle

mei,'cina fia Llnlveralõcõe CIo
Rio Cle 1aneiro. Ex-interno,
por :oncurso, CIo liospital Cle
Pro .to !:SOl orro e Cla Assi,;;hm
cia ?ublica CIo Rio de 1aneiro
ror' alguns anos de prctlec nos
se oJiçoloi espectcllzoõoa no Pro
fI' .scr 5anson, no Rio Cle 1a
r liro-·na Policlínica Cle Botara
10 -- no Hospitnl de 5ão 1oão
Batista CIo LaQOa IZ 110 Hospital
"5affré--6umle).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
.:!o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Flori�nopolis.

I RESIDENCIA Hotel La

IPorta-Fone parecular 1246

FONE-1524

· ·\B(}U·,TORIO DE
ANAUSES

CLlNtCAS DO DR. ARTUR.
PEREIl�A E OUVFIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Curso de espeeialização em IBactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de IJaneiro IExecuta analises para eluci-

dação de diagnosticos
\_----

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

"I, ,

ras, copeiras, pagens para co

locações, imediatas e garantidas
em ótimas casas de famílias. 'Pro
curem a Agência de Empre
gos Domésticos. Rua Conse
heiro Mafra, n. 31 - Telefone

Fornecedor 1561.

---Bi1�����.

A 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.

Transferiu-se pa ra á rua Tiradentes
N. 8, a casa
" A Preferida"

onde continuará a atender a sua dtstínta freguezla e o
publico eH" "'eral...

-

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA r •••

A Casa A Preferida
APROVEITEM· !

RUA TIRADENTES N. a
(AO LADO D1. DIRETORIA DOS CORREIOSIE ITELEGfHFOS)

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-po! Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de I835-por Apolinario

Porto Alegre
Fontes compendiadas de Lcg. Soc.;3rasil-p( r Djal

ma Rio Branco
SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS

NOVIDADES!

I O'timo emprego

vend���me::.���:�razo. em Roria_1
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital. com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de se reti
rar para tratamento de sua saúde. Para informações diri

,

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

"

.-,'

Atenção! • • e
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ENTRE AS CURIOSIDA
DES dos chinêses, uma de
las é regar os campos a co

lheradas da maneira mais priO alcoolismo, ou vicio de be- rnitiva, como, seguramente,ber, é �m dos mais �errÍveis m�l�s se regava nos tempos da pri
qu� a�lgem a hurnamdad;.O VICIO meira dinastía. O procedi
pr.e!udlca, a q�em bebe, a sua Ia- menta é curioso. Começammilia e a sociedade. Seus. ?Ihos por tirar a agua dos poços

Ige:a_!m:nte nascem" d�entes,!dlOtas, por meio de cestas.
epilépticos ou ,a�eIJaQ?f., Isto parece brincadeira, ,.

O fim
_

do vlua�o e VIr a sofrer mas não é, pois o tecido des- .

do: cora�ao, dos !Im, do figado ,e s�s cestas é tão fechado que �
Art. 86-As informações do art. 78, serão [unidas com rr;u.tas vezes ternnna com o deli- nao se perde uma gota dagua. �

a multa de 500$000 a-5:000$000, num lremens, ao qual se segue a Da cesta a agua passa a
morte. umas tinas e assim é ela le-

Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- Nos casos de embriaguês,o tra- vada no lugar que deve ser

çõcs de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par- t�mento consiste �m pôr o indivi- re ga do, e os homens encar

ticular)-ql!e possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi- dUO na cama, evitar que se ma� regados da réga, providos UE' �
cu sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu-j chuque,' drar-lhe um. F'OUCO �e chá urms colheronas de grande �

ções de encargo de Iamilia e outras que regulamento permite! �enbam I
ou calé torte e faze-lo cheirar al-

I concha, principiam o serviço. I COSSA \':; OS
a ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao gllms�s g?tda� �de amo,niaco. :: Sob a direção do eminente maestro
cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta- I o ln' IVI uo estiver em gran- OS HABITANTES DAS �Id

'

d lh b h : NICOLAS KOSTRUKOfF
res, incidindo ainda na multa de 30 ou 50oio, ou ainda três vezes

e agitação, ar- e um an o ilhas Adaman, como tantos :.

o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi- rnôrno, bebi�as refresC':antes �Iimo, outros povos primitivos, acre-I.duais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres-
n _d�s, laranJ,,?as), e �l � ag.ltação ditam a pés juntos em máos

cenlac a sua declaração acompanhada dos documentos que provem C0ntl;lUar, ser a conv�filente cham�r espíritos, porém, ao contra
o seu prejuízo.

.

10, medlc.o pura receitar â necessa- rio de outros selvagens, não
na medicação. ihes têm medo, e, em prova

Art. 175-A5 Emprezas que pagarem juros de debentu- En: cas� de ameaça de col�- disso, para expulsá-los de
res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente de pso, isto �,ficand_o o �oente cal- suas casas, se valem do mes-

aber a quem são pagos esses juros a taxa de 8100. Quanto aos do, co� pes, e maos ffi�s, pulso mo procedimento, pouco mais PfZrçOS:
dividendos de ações ao portador, a tau a descontar pela mesma fraco, e prcCIS? agasalha-lo bem, ou menos, que o resto dos Frizas (5 entr adas) - 35$000

liforma será de 40(0, independentemente do imposta pago pela So- colocar nos Fés bolsa, de ilgua mortais emprega para afu- Cadeiras numeradas - 8$000
ciedade. quente (ou, em falta de bolsa.uma gentar os pássaros. Isto con-II Galeria �_ 4$000garrafa com agua bem quente), siste em colocar, no lugar

Art. 182-Sào passiveis do imposto de renda os venci- fazer-lhe fricções com alcool, en- por onde supõem que os �----iiiiiãiiV!ii.iiiiiiuiiiiiviiiiaiiiii,iiiiifi!iiiiiiiilhíiiLiiiii'Siiiii,iiiiigiiiiie;;;t1:;;ro"s",-jr-miõíiã!iii:siiiii,-eiiiiiiiiiiisiiiiiQ�biiiiiiiiiiimlE!hiiiiioiiiii:::>iiii,illjtde
mentos de todos os membros da Magistratura da União, dos quanto se espera o médico, que rnáus espíritos possam entrar,
Estados, do Distrito Federal e do Territorio do Acre,Lem como dev; :er elia-nado CGm a maior um espantalho ele horrível �,�

Luís Jovite Müller
os do funcionalismo publico dos Estados e dos rnunicipios, (De- urgencia.

T". _ d _

aspécto.
ereto no. 19.723) I

Aos alc::�o, I�O� nao se, eve dar
profundamente consternados com o inespera-

nunca vormtonos co:n rpeca ou GEOR9E . S�EVENSON, do falecimento de seu querido espôso, pai, sogro, irmão e

ALTEI\AÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE; poaia, porque pode provocar o O mecaruco inglês que des- tio externam o seu reconhecimento a todos os que coníor-
13 DE JANEmO DE 1936 colapso do coração. �ob�iu a loc,omot,iva, n,ão �oi I ta(am no doloroso transeAPor que acabam de passar, a05

E,' conveniente que os alcoóli- . 1 t I d da esco a a e e e Ja a I aae.
que enviaram pezarnes, flores, e aos que acompanharam o

cr s usem sempre un bom diuréti-
cc, como DISSURAN em com- corpo do extinto á sua ultima morada.

d 1 d Aproveitam a oportunidade em convidar as pessõas,rimi os ou granu.u o. A ILHl'\ DE ELY pose UI' , '

ti á' d ti di• "\ ,..:> I de sua amizade para assrs irem missa e se Imo Ia,
isenta

O d- I uma pequena paroquia com
que, em sufragio á sua alma, será celebrada ria C�tedra!,0,5°10 que po em comer uma dezena de habitantes
no dia 18 do corrente, ás 7,30 horas, no altar de S. [osé.

IOI() a.s pessoas que 50'" que não pagam impostos, ----------

3010 frem do fígado porque o povoado não tem Uentro I Ent� . it�Ua",o
50}0 ruas, nem bairros, nem ins·.

d
• I a u diZ Ion I R 9 �

70101
ALIMENTOS :E.RMITI- títuíções públicas de qualquer Aca e�n!Ca ciloft:>niche

90[0 DOfS-:-,Sopas IC?iT1 !�ltC, lfegum�s especje'Be, kPlortanto, não tem 'E. I. A. R.
!2o(0 ou annaceos, elte Oe preeiênc:a gastos. uc and-in-the-Moor "Dr . .José Bo;.
13010: desnatado,pescada.' lúcio, li:1guadu é outro povoado curioso, por- •

140(0 pre?arado no azeite, ca�nes bran que nele não existe taberna, teux"

15,50(0' cas grelhadas ou assadas, arroz

'I ç.olicia, médico, padres, nem
16,800(0

I
muito cozido, massa� alimenticias pobres. Recebemos a seguinte comunicação:

180[0 � (preparad-ls com azeite),espinafre11 Sua população é de uma Florianopolis, '13 d,� ]U:1;JO de hora do l(io de Janeiro 20,20

I chicórea, ceLOUfa, ba�atas, aka- centena de habitantes. 1936, limo. Sr. Diretor de A Ca-

Art.' 1 O-A partir de 1936, as sociedades em Lome cole� ��horIa, agrião, uvas, peras.banana zeta, Nesta

tivo, as de ca.nita1 e Ír.dustria, as em comandita e as firmas in::livi I d; S, Tomé as�ada, queijo mu'to SEGUNDO VELHO COS- Tcuho a honra de comunicar,
f

'

'd "C' A
c'uais, cujo capital exceder de 50:000$000, ou cuja� vendas mel 1 trcsco, mingàu de aveia, chà pieto TUME das iihas Fílipíl1as, que OI reergm () o e ,'ilfo -

cantís, ou receita bruta ex�eder�m de 300:000$000, deverão pagé r I fíacO ou mate, em cada casa indígena existe carlemico Dr. Jo�e BoÍteux", r:om
Te:'Ça.·fetra. 16 de Junho de 1936

,

I I }' 'd d Ad' h 1 'd t' <éde na escola do Comérci\., d�
"\ Imposto pe o acro lqUl 0, e acor o com o respectivo a an�o, um clgarn enorme, es lI1a··

f d
.

d f' d 'b ' '

d d
.

�/[ NTO )RO'B O S d s f d t d f Santa Catarin�, sendo ,-:e:ra. e Anúacio e:n i�aliano, esp:-
can o eqmpHa as para o e ello a tn utação as SOCle a es anom ALllVlE SI'" I I O O a er uma o por o a a-

'I O' 'I d empossada a segwnte dirdoll3 pro- nhol e português.mas. -Cai':as em geral, carnes gordu. mi Ia. cigarro e co oca o -

::r

t d d b b' visória: Marc�la Real e Giovinezza.
rO'ias, porco, pato, salmãJ. gordu, en re uas cai1as e am u,

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1932 '

I I' h feitas de proposito para estr. Presidente: Romulo Silvl1; "i(e- Noticiário em italiano.
- ras, conservas, mio os, S1 SIC a",

'd O I' Q. I f 1

\
T '_ d bf' t d b d preSl ente: ova ao oJcnar; . se- ransmlssao e uma rei e

gema de ovo, aspargos, couve, P"'- .Im, e o os os mem ros a
f 'I' t" 'cretário: Luiz Eugenio Beirão; 2' comédia ou de um áto unito de

pino, azedichd, wbanetes,lagostas, amua, a e as crianças malO-
d I C

camarão, sirí, ostras, mexi:hão.fn;- res de 3 anos, têm o direito secretário: Ociihn Mafra; 1.

te-\
autor italiano recita o pe a 0(1.-

f 'I someiro: Jose Leonardo Clasen; panhia Fr�lellide Fil'ppo.
las acidaS, alcool de qualquer e�- uma- o.

2, tesoureiro: Caries Orlowskt; Canções dos Abruzos interp>-
pécie, clfé, vinegre, alho, cebola, Orador: Rodolfo Silveira; Procu- tadas pdas wpranos Uccia Ce-
pimenta, mostarda, can�la, gengi- I re.dor: Stelino M. de Oliveira e taneJ e Ada Fulloni.
bre, noz moscada ou outro qua!- W1'� C! �:i1� ".I!!.l�� .. Comissão fiscal: Elias Mamur, Notiriário em espanhol e POi-

Secção do Imposto' de Renda anexa a Delegacia quer condimento, U ..... '* I ...... � Ia!Y�....
dMario Conçalves, José Men es. tuguês.Fiscal do Tesouro Nacionl'tl no Estado de Santa Nas doenças do hondo, é pre- Oocar Cardoso, proprietario E M h R 1 GCordias sauda('ões --Luiz age- • arc a ea e kvinezz( •

ratall'na ('I',,"" esti nular ':) funcionam'!nto da Casa fi Capital, declar" ao
:J

._.
.

, ' • U :.

nio Beirão, 1. secretário!desse órgão. O INTO-BILAN e publico e ao comercio em geral
o FIGACC L facilitam a secreção que o sr. D:narte Brasil não é
da bile e deseongestiona'1l ° Óf- mais \endedor dos artigos REN
gi'io, e o INTO-HEPAT A�� me- NEH não estilndo, por isso, au

Ihora de um modo notélvel as wri,ado a fazer quaisquer tran

anemia� d�s que sofrem do figa- sasões, muitoembora esteja se

de. posse dos respectivos mostruarios

,

i

�,

IACOS?

-1-
,."

COR·A· '��AO'9 _.-

AGAZETA Florianopolis-16 -6-11}36

EDITAL

Art. 7 8 -,- Todas as pessôas Iisicas ou juridicas que por si
ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratificações,
bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, dividendos,
Íucros, alugueis e luvas, prestarão inlormeções d Secção do Imposto de
R:nda, anexa a Delegacia Fiscal.

'0 alcoollsmo

Coluna
médica

Míscel'ânea
IMPOSTO DE F�EI'-JDA

PARA ClE.NClA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
DO, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

Art. 9-No Imposto de Renda, a parte complementar prc
gressiva será cobrada de acôrdo com a seguinte tabela.]

Até
Ent're
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
ELire
Entre
Entre
Acima de

10:000$000
10:OUO$000

, 20:000$000
30:000$000
60:000$000
90:000$000
120:000$000
150:000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
40·):000$000
50U:úOO$000

e

e
e 20:000$000

-
. 3Q:GOO$OOO
60:000$000
90.000$000
120:000$000
1 50;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:0CO$OOO

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Art. l-Nenhum livro ou documento de (ontabili 1acle pre
,isto pelo Codigo Comerei si, pela Lei de hlencias e por quaisquer
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver assina
do por atuario, perito contaclor, contador ou guarda-livros devida
lPente registrado na Superintencencia do Ensino Comercial, de
acôrdo com o art. 53 do Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de
1931.

Em 1 . de Junh" de 1936.

Carlos ,Conceição

Chefe da Secção

.t, ..A
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Teatro Alvaro de
Carva�ho

Sob o patrocinlo do

L.IRA TEN�S CLUBE
FLORIANOPOLIS

Empresa Artistlca Teatral dos Tea
tros Munícípats do Rio de Janeir-o

e São Paulo

SEXTA--FEIRA, 19 de JUNHO de "936 às 20 horas

UM UNICO CONCERTO

DO Ar AM \.DO CuRO RUSsO DOS

DO DON

Espetáculo inédito para Flotianopolis
Uma verdadeira orquestra de vozes humanas,

composta de 36 fIGURAS

CANTOS E BAILADOS RUSSOS

SUCESSO MUSICAL MUNDIAL

Estação da aoma 2F:O. de onda
curta m. 31,13 iguGI a k�.

9835.

Programa de transmissão rc�

diofôlzic([ especialpara a A
mel ica. Latin a

CAFE' BO;\;1 50' NO

..JAVA
Parça 15 de Novembro
Antonio Pasc/zoal

Deseja concertar o

seu r'ádio? Procuf:! o

sr. BOllzon, á rua Feíippe
Schimidt n. 20. que será ple
nareente satisfeito.

..� .lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A', �e�o���!!!�n�c::/It. 'GBJ�e
edifício da Prefeitura, reuniu-se ������������������������!:""-������������
a Câmara Municipal de Floria
nopolis, tendo comparecido os srs,
vereadores: r.-." __,_,.""""''""''''',.........,.,..... .._.'Z''''''''"'''''ii'"I'':&'':?E:,r.o-....��...-,�''S' CO nsulJoão Alcantara da Cunha, dr. i"'"..

-...".,.. A_,�.......-...,..,.""""'".-...-."""""�.,."" ...""..,......".,._ ........._..,.".�"

""��Nos 20s. teams O resulta- � ,!!

do foi de 3 x 2 favoravel Donato Melo, Florencio Tiago da 'ij Nos s a V ·1 d a �
Feriu-se domingo sob regu- ao Iris. Costa, Luiz S. Bezerra da Trio- � @!

lar assistencía o encontro dade, dr. Antonio Vicente, Bul- L �
J I

.

F'
. cão Viana. Eugenio Luz B�irão- &..���::lel��� OO�5C����::;ç:OO �

entre O rts e I��eírens�. Ga úchos x
Jogo bem equilibrado jUS- .

C.
Eduardo Santos. Edmundo Simo, At'UUERSARI05

tificou plenamente o resulta- a riocaS ne, Francisco Mota, Espezim Ju- Araranguá o sr. Caetano Lumes-

d
'

t AS a trê nior, Gercino Silva, José do Va- Aniversaria-se hoje, o sr. Nti tz, prefeito daquele municipio.
O ce re es.

PORTO ALEGRE, 15-AO l: hall-time decorreu
d d Ih d

le Pereira, José B. Salgado de Castilho França, funcionario fe- Desembargador Gil Cós ta
com ligeiro domínio do lris seg,un a a rr:e or as l�ês entre Oliveíra e Luiz Freyesleben� dei· deral.

cuja linha atacou com via- gaúchos e canocas: �a disputa do xaram de comparecer os senho

lenda a defesa do Figueí- C�mpeona.to Braslle�ro de Fu�e res vereadores dr. Jesé da Costa

rem�e, obrigando o arqueiro boi, transcorreu cheia de lances Moelmann e Colombo Sabino.
emocionantes. C 1 I f

.

dcst : e o par de backs cem om numero ega, unciono

especialidade Fred, a ener-
Os quadros estavam assim or- a Câmara, sendo lido em ple- Faz anos hoje, a menina Ma-

zanizados: ., ,
'

gi( a� intervenções. F. nano o projeto numero CinCO ria Helena Botelho.
-

Quasi ao terminar o I: GAUCHOS: (5), com a emenda aditiva, apre-

tempo Vddemar tenta dri- Pe'lha sentada pelo 5a Comissão. t'HE6Am UHS

b.ar Procopio, tirando-lhe ��f; LUl Nada mais havendo a tratar Transfeiido da Guarniçao Fe-
este a bola q�le é logo pas- ,

o senhor presidente declarou en- deral do Rio de Janeiro para °

sada a Calico, que em bélo Rlsad� cerrada a reunião. t 4 B. c., nesta cidade, chegou
estilo consegue o l: tento ltaHjf�. Instituto desabado acompanhado de sua exma.

para seu quadro. (.dep�H Gradlm) esposa e filho, o nosso distinto

Após O descanso regula- Sardmha Aposentado- conterrâneo cap. Oaví von Trom-
mentar entram novamente Sorr� ría e Pensões powsky Taulois, oficial do Exér-
em campo, conquistando o

Russmho (2 golos) dos Comer- cito.

preto e branco por interrne- Card�al cia rios
dia de Chocolate aos 5 mi- Foguinho (1 golo) Do Instituto de Aposentadoría

t d
.A' Casaca P d d�u OS e jogo, o seu segun- CARIOCAS

e ensões os Comerciarios e

do goaI.
.

FlorianopJlis, pedem-nos a publi-
Depois desse feito o jôgo �:�l�:: cação do seguinte:

decorre um pouco frio de -«A propósito da noticia veicu-
ambos os lados, até Que

Italia lada sabre um possivel desfalque
Pernambuco aos 18 minutos Oscarino If

Zarzu
no nstituto de Aposentadoría e

de: jôgo, consegue vasar o Pensões dos Comerciarios, recebe- Do norte chegaram: Vitor
- . Canali Garcia, Osmar Garcez, E. Go-

arco inimigo. mos do presidente daquele Institu- Realizou-se na cidade de Ti-
Pouco depois 0['mata con-

Pate�ko
to a seguinte nota: rnes, J. de M. Belo, Erich Einer, Ontem á tarde, faleceu, em jucas, o enlace matrimonial do

segue empatar a partida, Carvalho Leite (1 golo) «l'-Não houve desfalque no
Fernandes Braga, Max Mayer, sua residenci; á rua Blumenau, sr. Euclides Lago, coletor esta-

marcando O 2' goal para seu Feitiço Instituto de Aposentadoría e Pen- Maria.Krüger e João Barbosa. após prolongada infermidade, o dual. com a senhorita Maria de

quadro.
Leonidas (1 golo) sões dos Comerciaiios: prezado conterrâneo sr. desembar- Lourdes Santos, filha do sr. Do-
e

. Acompanhado de sua filha,
Darnata logo depois perde arNreIro. 2'-Tambem não é exato qu� senhorinha Nair von Tromoows- gador João Pedro da Silva. mingos Teodoro dos Santos.

excelente oportunidade de 020 tempo, a linha carioca
o presidente do Instituto haja apte- ky Taulois, chegou á esta' capi- O extinto, figura de rdevo na Servitam de testemunhas por

cHl!lWntar a contagem de jogoukccmLa seguinte alteraç�o:- sentado queixa crime ou pedido tal, onde vem fixar residencia, a magistratura catarinense. iniciou parte do noivo, no religioso, o sr.

seus pontos chutando perto
Pates 0- eonidas-C. Leite - de abertura de in1uéríto sabre cxma. lira. d. Clotilde von Trom- a sua carreira muito moço ainda, Manoel Lago e sua exma. e,po-

e fo'ra. Feitiço-Carreiro. . ..

I 'd d d d'f
.

'I F' O'posslvels megu an a es; powsky Taulois. ocupan o os I erentes cargos 5a; no CIVI o sr. ranclsco I-

A linha do Figueirense Como foram feitos 3'-Não seria po:!sivel qualquer que o levaram a alta \)osição dt: giacomo e sua exma. sra. d. AI-

agora ataca com mais er.er-
os golos I desfa�que em contribui�ões dos OUTROS PRRTEm desembargador. zira Lago Digiacomo; da noiva,

gia, ameaçando sériamente
I aSSOCIados, porque

o Imhtuto não Caetano Lummertz ,Promolo� �ublico Ce S. José, no reI gioso, o sr. Libe{ato. �8U�
a dd,�sa UO Ins. GAU'cHOS (RUSSINHO) �az arrec.adação dir�ta ,e sim por JUIZ de DIreito de S Bento ão, I e sua exma. esposa e no cml, (,., -�-

Calico con�egue com um Os gaúchos correram pela di- mtermédlO dos. smdlca!os! dos �pós alguns ,dias de. per�anen- �JlImenau � Flo.ia�opolis e mem-l H. José �haves e a gentil senho-'
dos bélos tiros que lhes são reita. Sorro conduz a pelota e Bancos e da Ca�xa �conomlcd;. cla nesta capItal segUIu hOJe para bro do antigo Tribunal de Jus- cita Mana Chaves.

famiiiares, vasar a méta ad- corta para Fogo que, por sua vez, -4"'-?s funclOnar�os �o Instltu
versaria.

passa para Russinho que arrema-
to não lIdam com dmheuo: Não

O jôgo está mais :mima- ta em beiissimo tiro enviezado. pagam e não recebem qualquer
do jogando porém (I Fígu�i- aósínalando, assim, o primeiro go- importancHl.».
rense com mais firmeza. lo gaúcho aos 5 minutos de jo- C-------------Faltando 4 minutos para go, sendo o seu feito frenetÍca- onsu lado
terminar a partida Pemam· mente festejado. A Iem a-obuco consegue com envieza-
do schoot, empatar o nume CARIOCAS (C. LEITE) Saba ia último assumi!l as

\

ro de palitos. A defeza gaticha \oncede cor· funções de Consul úa Ale-
Dec;te momento em diante ner. Carreiro cobra o escanteio manha, neste Esta,io, o sr. dr·1'J ,H\fSo transcorre C(im gran- com ma�stria e Carvalho Leite es- Carl Steiner, nomeado pelo

d�; , ilim;:ção de ambos os cora magnificam!nte, empatando govêrno alernão em substi
� ! " l1énhu!1"J porém COT1se- a partida aos 10 minutos de jago, tuição ao dr. Diettmar.

i,Uilldo alterar o empate que sendo abraçado pelos seus ·com-

Eé cumo termina. panheiros. xoneração
O jôgo, como dissémos' GAU'CHOS (FOGO)

foi bêm equilibrado, notou- Foul de Zarzu em Risada, que Foi exonorado, a pedido'
se que no l' tempo houve cobra a falta em chute calcula- O dr. Luís Renaux do cargo

ligeiro dominio dos camisas do. Forma-se uma escrimagem na
de Delegado de Higiene do

rubras, dando-�e o inverso frente do arco de Panelo, em opor- município de Brusque e no

no 2' tempo em que o Fi- tuna jogada, Fogo conquista o 20 meado, em SU?s�itu�ção, o dr.

!ll:eir.ense lutou quasi �empr� I �:nto gaúchos aos 42 �in�t05 de Umberto M�ttoh Fllh�.(jçntlO do camr:o do I1IS. J�go, p�ov�cal1d� entu.slastlca ma- Aos 30 mmutos de Jogo for-
Com e�cepçao de .VaI�e- mfestaçao aa assl�tencla. ma-se uma escrimage na freate

mar que jogou um pouco m-
2 t

da �idadell\ de Penha do que :ie
,.

d dI'
•

empo
'

aeLlso, to os O riS atuaram aproveita Carreiro para, com o

bem.
" .

CARIOCAS (LEONIOAS) braço, enviar a pelota para detro
Do Figueirense todos joga- O quinteto metropolitano carre" do arco rio-grandense, nas sen-

ram bem, notando-se no l' ga, LeDnidas recebe a pelota de do o ponto irregularmente feito

tempo_ alguma �(llta .d� coor-- FeitiçCl e em calculado chute em consignado pelo juiz. que cobra o

uenaça -, que fOI cOrrigido na pata novamente a peleja, aos dois hand do atacante carioca.
2a. fase ?O jôgo. e meio minutos do 2' tempo, sen- O poderoso selecionado cario-

.

O ar.bltro, sr. AI?erto M�- do muito cumprimentado pelos ca após sofrer a derrota de ontem,
ntz apl�ou com mUIta sere�l- seus amigos. frente aos gauchos, está sendo
dade, nao dan�o a nosso yer GAU'CHOS (RUSSINHO) objeto de estudos por parte dos
nenhuma, razao de queixa seus dirigentes.

d Ofensiva gaúcha. R ussinho re-aos conten ores.
b d f d Para dar-lhe maior eficiencia

- ,

I f
'

I ce eo I) a es ela e Cardeal, fazti ji..lVê um g?a, eIto, pe o
bé1lanç;>r pela 3a. vez e em linda e poder enfrentar com probabilil.

I S !.:IU::: dt�vena ter sldv o dades positivas devitoria, foram
t 1 d jogada, EIS rêdes cariocas. O cro-

.

;1 c'::ro, anu a ,o ?u. l11elh?r norndiista acusava oito minutos e
mandados vir de avião, urgente-

l"lvd:.dado peló JUIZ, pOIS mente, os J'ogadores Rey, Rober-
t + d b I meio de jogo.es e an,e� a,. o a. se ani- to e José Luiz, sendo que somen-

'.111:-1r tE. reJc j� ap1t..jra com UM PONTO A 'JULt\DO te d�sta forma, os tecnicos cario-
J S,G, r[.)! vo �.L-S;r'� de um ,A torcida vibra de intenso en- cas acreditam em uma provavet
dos Jogadores do tns. tuslasmo. I reabilitação.,

FOOT-BALL
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Faz anos hoje a exma.. sra. d.
Francisca Monteiro Zomer, espo
sa do sr. João Inácio Zomer.

da
Suíssa

Foi reconhecido o senhor
Ernesto Riggenbach no cara

ter de Agente Consular da
Suissa, em Florianopolis, em
vista de ter sido concedido
ao competente exequatur á
sua nomeação.Viajou ôntem para a Capital

da Republica, em visite! a sua

e xma. família. o distinto conterrâ
neo sr. desembargador Gil Costa,
lente catedratico da Faculdade
de Direito de S. Catarina.

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

tiça do Estado, de onde se apo
sentou ha anos, o ilustre morto em

prestou á Justiça a SUl solida cul-

Para a Laguna, seguiram João tura juridica.
f>.. Aderne, Paulo Lopes, Anto- O, desembargador João Pedro

nio Effeting. t\lexandre Borges, da Sllvl\ era cas�do c,om d. Ra·

Erich Einer e Pa'Jlo Sickneto, I quel
Ramos da Silva, irmã do SI'.

dr. Nerêu Ramos, Governador cl .. �·

Estado. e deixa os seguintes filhos:
'

sr. dr. Aderbal Ramos da Silva,
deputado estadual e senhorinhas
lrêne Ramos da Silva, Hrlda Ra
mos da Silva e Maria Tereza
Ramos.

I
. O seu enterramento efetuou-se

Em sulragio á alma de Luis
I' hoje,

ás 10 horas, no Cemiterio
Costa, celebrar-se-á, amanhã, às

I
da Irmandade do Senhor Jesus

7 horas. uma missa na Igreja de dos Passos.
N. S. do Parto. fi Gazela envia á família en-

lutada, respeitosos pelllmes.

miSSA

Amanhã, às 7,30 horas, na

Catedral Metropolitana, serà ce

lebrada missa de setimo dia de

Ialecimento, em intenção á alma
de Luís Jovita Müller.

Des, Marinho Lobo

Desembargador Pedro Silva EHLACE

Regressou de sua

norte do Estado o sr

rinho Lobo, membro
de Apelação.

viagem ao

des. Ma
da Côrte

f'ALe:r1mEHTO�

Coss�acos d O Don
-

Com o fim de proporcionar ao O&SSSO público .em geral u:n grandioso espetáculo, inédito

para Florianopolis, a dirf!toria do Lyra Tenis Clube teve a' feliz iniciativa de realizar o magnifico Con

certo dos «Cossacos do Don» no TEATRO ALVARO DE CARVALHO.
Conforme tem sido largamente anunciado, essa fina noitada de arte esta definitivamente as-

sentada para a próxima sexta-feira 19 do corrente.
.. . .

05 CosJacos do Don representam um excelente conjunto de altistas russos, que são mtel

ramente avêssos ao crédo bolschevi�ta que atualmente reina na Republica soviética, conjunto este, que

desde o ano de 1925 anda percorrendo o mundo tendo realizado com extraOldinario exito mais de

3.000 concertos, nos mais importantes teatros dos centros culto:! deto dos os paizes.
Ultimamente os CossacJs do Don exibiram-se nos Teatros Municipais do Rio de Janeiro e

São Paulo, onde ofereceram ás mais exigentes platéas do Brasil espetáculos originalis,imos coroado� de

estrondoso sucesso. Além disto realizaram, sab o patrocinio das mais altas figuras do déro brasileiro,
vários concertos sacros nos mais afamados templos católicos existentes nas capitais acim3. O proprio GOJ

verno Brasileiro tem protegido de um modo significativo a loumée d,') celebre côro russo.

O unico Concerto, que os Cossacos do Don darão nesta capital, e�tá pOI isto desj)ertandó
no seio do nosso publico o maior i�teresse e mais hanco entusiasmo. Os preços das localidades sã,}

os mais baixos possiveis e ao alcance de todos os admiradores da fina arte, a saber: Frizas (com di�

reito á 5 entradas)-35$OOO. Cadeiras numeradas-8$OOO. Galeria-4$OOO •

/
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