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.;, . prepara a sua defesa
00 POVO

ESTAOOOE
AL.AR

I
MADRID. 16 - o parlamento aprovou a medida'

prorogando, por mais. um mez, o estado de. alarma nas

províncias do Espanha onde essa medida foi decretada.
O sr. Gil Robles, líder da Ação Popular Ca'ólica, reque
reu do govêrno medidas rapidas e eficientes, para a ces

sação das desordens anarquistas que se verificam em

quasi toda a Espanha.

Importantes
conferências

PARIS. -- O embaixador da Italia Cerruti teve demo
rada conferência com o sr. Delbos. ministra das Relações Exteriores.
sabendo-se que a palestro versou não sómente sôbreio caso abissinio,
mas também sôbre a situação européa em geral.

O ministros Delbos tem desenvolvido grande atividade. in
formando-se drétarneote junto aos embaixadores e ministros diplo
matic.:os sôbre os assuntos DJas importante do mo-nenta. Esses en- j
contros tfm sido fr'!quentes com o embaixador da Inglaterrat em IParis. Sir George Clerk .lestes últimos dias.

.._-------

_isento5 àos eUminaíorios pre-oli 1��8� s
ft. C. B. D., a entidade maxirna do Remo

nacional, de�iberOLJ, em definitivo, que o "four"
barriga-verde fará par-wt,e, da represer,tação
nautica enviada pelo Brasil a's Olimpiadas de
Berlim.
----------------------------��.�����------------

A ARGENTINA

A voz:

o .:J;strÍlo de João Pes
sôa (Eslreito), está mere

cendo um policiamento msis
sério. O último rOlOO ali
verificado. na Farmacia Cruz
Vermelhd. faz crêr que 03

amigos do alheio não dor
mem mesmo e se aproveI'
tam da falta 2e luz e' de
lua. para pôrem em ação o

pé de (abra casado á arris
cadissima arte de.. arrom'
bar!

Dois policiais pão podem,
é claro. zelar peja tranqui
lidade daquele distrito. Ra
zão, porque. os Iarapios es

ião á vontade. dando largas
ao inseguro mas rendoso tra

balhinho ..
Cabe ao sr. Sec« tário

da 5cgura'lça mandar dec
tacar roais alguns roliciail
para aquela zona, ev tand»,
assim. mais roub0s e po�si
veis a55al'os.

BUENOS AIRES, 16.-- Muito em breve a Argentí- Proprietario e Diretor Responsavel _JAIRO CA LLADO
na mandará construir nos estaleiros ingleses sete unida- :--

des de guerra, tipo destroier, com todos os caracteristi- Ar�O II I Florianopolis, Quarta-feira 17 de Junho de 1936 I NUMEr�O
cos modernos. Tambem serão mandados construir nos

-------------. ----------

Estados Unidos J 20 aviões.
Para essas construções será necessario um crédito Ca ravSin 3 rie

extraordinario de 200.000.000 de pesos, crédito êste que
será votado oportunamente pelo Congresso. r .li. _g .ii.

Anuncia-se também que serão adquiridas diversas &St'!;UUi.;}n I.es
lanchas torpedeiras semelhantes ás tipo «3», possuidas
pela Marinha Alemã. Esses torpedeiros deslocam cêrca de Na proxi[!l& terça-feira, deverá LONDRES, 17-Nos circulas berro informados observa-se que .'\ ação britânica no to-

20 toneladas, _possu�m dois tunas lança-torpedos e
.

um i�ic;ar sua excursão. pelos mun!c.i- cante á suspensão das sanções P!WOu do dominio das pro?abilidades �ara o dds qll�si �;rttZas.
pequeno canhao anÍl-�ére) e desenvolvem uma. velocida- p;os �o norte cat:nne�se e' ISI- A posição dê> secretário de Estado dos Negocies Estralg"!lfoS. sr. Eden, e objeto de!
de de cerca de 80 quilometros por hora, em marcha

re-/
nno �,ta�o do I arena uma Ca-

I comentarias e prog_nosticos muitos desenccntrado�. _ _ ._ _guIar. r avana de Estudantes da nossa «A decisão formal de mostrar o caminho da suspensao das sançoes e da reorganLaça_) d)1
Estuda-se tambem a probabilidade de se adquirir um Faculdade de Direito. Sociedade das Naçõ��s com poderes dirninuidos, é esperada na reunião de hoje do gabinete> --d;-

ou dois vapores tanques para carregamen to de petroleo e clara o redator diplomático do «:\1orning Post», que em seguida escreve:
r:1aterial de artilharia i:lnti- aérea. «Essa decisão està fóra de dúvida Mas a questão su'! se apresenta é a saber se: °

ESTÃO AGINDO sr. Eden poderà continuar nas suas funções quando lôr tomada a referida deliberação».

I O redator diplomatico do "Manchester Guardi :llln d6 as mesmas indicações., mas fo�

múla certas reservas. observando que até a reunião de hoje. a atitud:: do gabinete britânico J�v�

I'P'RocãÊ,sseo

Entendimentoentre

ET-
541

�Inglaterra suspenderá
mesmo as sanções!

Crime Moral

. Discutindo a possíbilíeade do re

conhecimento oficial da. Repubílca dos
Sovíéts pelo govêrno da Soíssa, o

Conselho Federal helvetico declarsu,
pela palavra de um de seus mais pres
tigiosos membros, que. pelo menos

por emquanto, esse reconhecimento
RIO, 16 - O dr. Ranulfo Bocaíuva Cunha. auditor do não se verificará. E isto porque o

Dep-rtamento do Pessoal do EX.!fcito. depois d� ter estudado �e- gorêrno bolchevista. embora prometa
morada e atentamente o, autos do processo dJ deserção de) capi- O contrario. desencandeia, nos paise:;

C P 'd d I I que se lhe abrem ás relações amis-
tão de eng nharia, Luis arlos (estes, acaba e eso vê- 05 a

tosas. a propaganda das ídéas díssol-
cartorio devidamente despachado. ventes. o que. segundo o Conselho re-

O auditor determinou Iôsse oficiado ao geaeral chefe do ferido. constitue nada menos do que

Departamento elo Pessoal do Exército, indagando si Luís Cal los um crime moral.

P d f·
.

I dE'
. ., Vã:J encontrando, como se vê. osrestes ain .À é o .cia o xército e, no C·1S0 negativo. qua. a

autocratas de Moscou, por toda parte,lei que o excluiu.
a repulsa necessária á sua aproxima-

Só depois de receber as inforiuaç?es soE::itadc\';, .o dr. ção índeseiavel,
Ranul'o Boc'1Íuva Cunha d:Há o despacho linal, mandando sortear O exemplo da Ameríca decidiu o

o Conselho de Just:ç'l para julgar L'lÍS Carlos Prestes. ou arqui-] mundo a olhar com mais vlva atençt»
o estranho fenómeno que derrutu a :

I var o processo. os seus últimos alicerces a grau d

F
A

C I MG Russía de outrora. E a impedir, de,

I Oram presos De.. •
maneira francae positiva, que prosi.

- gam os agentes extremistas dísfarp
rei ra L�mna e o sr. Ivo dos e;m mínistrosplenipotencia"Íos n

ol

sua obra nefasta de penetracão insl

Mil I diosa no seio de povos que têm ntn
e Ire eS

I
dest'no a cumprir e uma alta traJi�ã'l
a defender.

'd j b
. I "Não podemos···falou ainda o cita-

RIO, 17 -As aut�n a es rece era�, on�em. cO�lUmcação do membro do Conselho 'Suísso•...não
de que foram pr�&05 na Bala o co,onel Morena Lima, ex-mterventor podemos tolerar que o nosso slü s,:

no Ceará e o sr. Ivo Meireles. irmão do tenente Silo Meireles. que torne centro ae propaganda internado·
chefiou a sublevação comunista no t{ecife. em Novembro último. naL.E porq�e o nosso povo é são. n�o

Tanto o coronel Moreira Lima como Ivo Meireles. havia compreendeua �ue O Cons_;lho NaC1C,-
.

d' d 1 l'
- na1, surdo ao apelo do governorespoJl-.ba�ti'lnte tempo. vmham sen () acllvamente procura os pt' a po leIa I savel se deixasse levar até ao pd

. .

-d ,I' on
crmio implIca os nos acontecuner.to3 extremistas ocorri os no f-al�•• to de recomendar um R'esto que abri-
---

.

H.
-

.

d d
-

i rá hoje o caminho a. menos desejavtfA Argentina umal.! a e e das aventuras".

p repa ra •se J ust i ça Depois ,disto, dev� ter !llufch�d� um,

C>a re vende r- pouco a Imensa pretensao stalinLCJ....
I GE\lEBRA. 16-Na sessão
t r igo ao B ra s i I plena ria de hoje d3 Conferêl1l::ia

Internacional do Trnbalho, foi di�- E leito por
cutido o relatvrio do presidente j'

Un@nímidade
de Burtau Ir.ternaciona!, sr. Eu·
der. O delegado peruano. sr. Pe- CLEVELAN.í). 16 -Por un ..

dro Ug,uteche, declarou que a� nimidade- de votos foi eleito cano

nações ame[icana� lehwmente didato de.) Partido R'!pub!tc�no li
emperlhavam'se em obter uma �o- ! rfsidencia dos Estados Unid, s.,
lução humanitaria e just) dus prin· (> sr. Landon, governadc.,r d..Jo
cipais probkmas 50çiais. Estado de Kansas.

de deserção da capitão
L.uís Cal'las Prestes

, RIO. 17 -- Noticiámos, na edição de domillgo. que os srs. Pedro Aleixo �

João Neves. leaders da maioria e da minoria. n� compailhia do sr. Mauricic Cardoso,
iriam encontrar-se com o min'stro da Justiça, lifim de examinarem. em conjunto, o pro
blema da tregua parlamentar.

Interrogámos, ontem. ao sr. Pedro Aleixo, si essa reunião teria logar ontem e

ele nos contestou:
- AM agora nã\) recebi qualquer comunicação ne.3se sentido mas, possivelmen

te, o encontro será hoje. Aiiás. cu me a\ isto todos os dias com o ministro da Just:ça.
O sr. João Neves, até ás .17 horas, aguardava um aviso a esse respeito d0 sr.

Mauricio Cardoso. A' noite conseguimos apurar que os d ,is leaders e o paredro gaú
cho, que aqui se encontra em missão politica da Frente Unica do Rio Grande do Sul,
conferenciaram com o sr. ViceJ1te Ráo, no S2U apartamento do edificio Paysandú.

Sôbre ) que ficou assentapo nesse importante colloquio nada transpirou.

BU!:.NOS AIRES, 16 --

Por ocassião de uma reunião
da Junta Reguladora de Grãos. foi
r i ))vido intensificar a exrortação
de trigo em grão e em fal iuha
['lêfl o Brasíl, em face das exce

lentes perspectivas que ao produto
oferece o mercado brasileiro.

.J
'/

"

..."'.....,.� .... , ...;._ .. �.......... ,.-: ..-�
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I te milhões de dolares!
O-Srasil libera essa vultosa soma de con

gelados norte-arnericanos

•

ao meio

A G ANCVA YORK, 16 - o Consêlho Nacional de Go
mércio Exterior anunciou que a operação para desconge
lamento de 20.000.000 de dólares congelados no Brasil foi
concluída e que os documentos relatívos a 17.750.000 do
lares serão enviados esta semana para Nova York' por
vra aérea. O mesmo Consê!ho diz maís que os cheques à
v' sta, no valor total de 20250.000 dólares, e valores par
ciais de 180000 dolares e menos, foram enviados última
remana a 800 firmas.

z ET A
A v <::) z D o

---------------------------------------------
I

'I
I
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FLORIANOPOLI5, ,Quarta-feira 17 de Junho de 1936

Licença
.

Uma atitude]Menção Contra a re-

Em portaria de 10 do corren- das anti-fas- hon rosa duçãD de di ..
te, foram concedidos três mêses c·lsta rei-tosDos ofícios, em que os
de licença a Maria das Dôres
Freitas Silveira, professora do srs. diretores do Departa-

Grupo Escolar <Arquidicceeâno GENEBRA, 16 - Sa�e-se mento de Educação e do PORTO ALEGRE, 16-

Padre Anchieta»; desta Capital, fJ�e a �Froente Popular anti-fes- Instituto de Educação comu- Os rnoageirosdo Estado di

sendo designada a com lementa- C1Sta· Italiana que compreende nicaram ao professor Belar- rigiram um memorial ao go-
demandava a cidade. P I t liberai da rd� mino Correia Gomes a sua vernador Flôres da Cunha,

rista Hilda Vieira para substituir e e?,en os I erais e
.

esque .

Logo em seguida sua vista foi
a rderida professora, enquanto du- resl�entes na Itaha, envlalam" um aposentadoria, no cargo de expondo os incalculaveis pre-

ferida pelos Iaróes de um onibus
rar a licença concedida mamfesto ao chefe do governo lente da Escola Normal Se- juizos que sofreriam todos

de S. Paulo que tambem se diri-
I .

francês sr. Leon Blum, advogando cuudarla, destacam-se os se- os interessados na cultura

gia á cidade. Carlos Hanke, as- ExOne ração a união de todos as democracias guintes tópicos, que muito do trigo e seus derivados

sustado e com o raciocinio embo- ocidentais á Russia, afim de com- honram aquele cducacionista: do Rio Grande do Sul com

tado pelo alcool só teve uma si- bater o regime fascista. 'd d r d d
a redução dos direitos de

nistra visão: a morte. E saltou Foi exonerada, a pedido, Tere- O d t d «.(\0 sei es es_Iga o. o
importação para as farinhas

C
o

d SOl d d
ocumen o recomen a a Instit to de Educaçao acima

para o meio dos trilhos, sem se
sa

f
ancio

d�
I vda,

o

calrgo.
e

conservação das sanções declaran-
U .' estranjelras,

d pro essora a Junta a esco a rmxta d L' d N
refendo, por motivo da vos-

recordar da aproximação o bon-
de Ponte de Baixo, no municíoio

o que a iga �s ações re-
sa aposentadoria, tenho o

de.
d S J '

- conhecer a conquista «nada de-
prazer de agradecer-vos os

A f t 10d d h 'O c. ose. , d di t da a I a e cegara. mo- _ tera a praga as lC a uras que' serviços que prestastes duo N
-

torneiro previu toda a tragedia, Foi operado o "depu- se preparam para provocar nova rante O tempo em que ser- ameaça0
quando ela era inevitavel. Freiou tado Arruda Camara conflagração mundial».' vistes, trabalhando com de- .

o carro com violência mas não RIO, 17 -No hospital da or- dícação e interêsse pela cau- .

FOI no�eada a complementá-
poude evitar o choque. O ancião dem do! militares foi operado o sa pública. Apresento-vos nsta Ameha Cardoso para exer-

ficarà sêbrt.'! os trilhos, apanhado deputado Arruda Câmara, primei- A Suissa e as as minhas sinceras felicita- cer o �argo d:! prolessora da es-

pelo mei?, di) COJ�O, banhado de
ro vice-presidente da Câmara dos

S
•

t ções. (a.) Luis Sanches Be- c?l� rmxta de. Raton�s, no muni-

sangue, )a �emo �I?a. Deputados. OVI$ & zerra da Trindade, diretor cipio de Flonanopohs.
As orodas dividirara seu corpo

I O deputado pernambucano es- do Departamento de Educa-
ao

meCloo, H k' I
tava sofrendo de apendicite. I BERNA, 16- Em segunda vo- çãos.

- ar os an e Ia comp etar - C"
. o

96 E bid N'
.

E t
72 anos a 15 de junho. Deixa , ,

tação, a amara rejeitou �or «A mencionada aposenta- e 1 as aCIOnaIS e x ra

três filhos maiores. Três e um
CAFE BOM SO NO votos �ontra 72 o requerimento doria, a vosso pedido, vos geiras só NO

solteiro, ..JAVA no sentido de que o Conselho atinge após longos e madu- CAFE .,JAVA
Parça 1 � de Novembro Federal seja aUlori�ado a r�st�be- ros anos de utilissimo tra- Praça 15 de Novembro

AntOniO Paschoal tecer as relações SUlSSO-SO vreticas. balho á causa do magisterio At= onio Pasch(jol
_

catarinense, labor que carni- encargo. Apresento-vos com

nhou a par com reconhecida os meus agradecimentos, as

dedicação e com amor abne- expressões de minha grande
gado de mestre verdadeira- estima. (a.) Egidio Abade
mente compenetrado do seu Ferreira, diretor».

FUNCIONARIOS

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

C- ftmU o corpo dividido

CURITIBA, 17- Bastante
contristadora foi a cena que. foi
dada ao reportei assistir. Em
meio a urna pOÇél de sangue, os

membros de um ancião, decepa
dos brutalmente, apresentavam uma

visão emocionante.
A noticia do desastre nos le

vára até lá. hocuremos, pois,
conhecer-lhe a causa, investigan
�v 05 pormenores.

patrocinlo do

UM HOMEM DO TRA�
BALHO

I I

\_'�.r os Hanke. natural da Ale
man'·Fi. com 71 anos de idade,
uvo da snra. do Luiza Guerba

Hanke, transportara-se para o

B asi], em busca de novos hori
�Jnte. Cnlll 45 anos, a esse tem

I o. l': ,to ao trabalho, não teve

uvid s em :.ltar,
Agencian lo varies prodútos

k ,1 Vdl;é.; Carlos Hanke manveve

ma vida regular. A venda de
i.�haruios Royal, de pastas e di-
versos artelátos, garantiu-lhe a su

bsistência e a de sua família.
Embóra cumpridor dos seus

deveres Carlos Hanke, num mo

mento de fraqueza, iniciou o USf)

ce ale-rol. O vício foi avolumando
pelo correr de tempo, até cons

truir a tragica ocurrência,
Cem a morte de sua esposa,

') velho Carlos �assou a residir CINE REX às 8 horas, no
com um seu Llho, o construtor

I f' I'd C h'
Carlos Al.tredo Hanbe, casado .1Pa

co o edshva Ala ompan la

J I\/' 'Old M d LI racema e encar, com a
.:.nfil u. tv-atuo argui! t I. '1an- O t

'

d
!:i/O .. Hontem, como era habitual, peça.- repos etro ver e.

Carlos se dirigia a casa situada CINE. ROYAL, ás 7 e 8,30.

no n' 6 da rua Recife, 110 Juve-
ve. Mas, terminando o trabalho,
o vicio lhe ocupara a atenção. E
embriagado em demasia, encetou

caminho para ;., ,�str'Ê'·lClí!.

I.� , ".�
Empresa Artistica Teatral dos Tea
tros Municípais do Rio de Janeiro

e São Paulo
SEXTA·-FEIRA, 19 de JUNHO de 1936 às 20 horas

UM UNICO CONCERTO

\

I
.

!
I

Sob a direção do eminente maestro
NICOLAS KOSTRUKOFF

CARTAZES
DODIA� I

I
. I
·1

Teatro Alvaro de
,

Carvalho
CINE IMPERIAL, ás 7,30

horas, um filme de Kermit May
nard - O heroe da Policia
Montada.

I'
I

I: Sob O

LIRA TENIS CLUBE
FLORIANOPOLIS

horas, em sessões chies) uma exce

lente película de Charles Boyer-
Coração de apache.

CINE ODEON. ás 5, 7 e

mOrte h ('.) r-
8,30 horas, Filhinho da ma

mãe, com James Cagney.
rivel

DO AF AMADO CORO RUSSO DOS

COSSACOS DO DON
,�

r
i
I

�� .. -

Um eépo sujo! Nunca! O é o melhor dos desínfcc
Snr. nunca se utilizará de bntes dos rins c das vIas
um copo que'não esteja bem rcnaes.

limpo! .
o Os comprimidos de HELl\H

TOL tomam-se facilm�nte
dissolvidcs em asua com

cssucar, conctituindo uma

::;aboro1l� limonada.

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
pensa de joia, mensalidades atrazadas etc. .

para 'dis-.

Fazei vossa inscrição como socio·"Rua Conselheiro Mafra N" 2 .

. �.
--
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FI· I Ii 'a'es Blurraenáu - ..Joinville 5610 Francisco Laguna '_ages �em: Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
Secção �je Secção de Secç�Q de �

FAZENDAS: IFazendas naclonaes e extrange'ras tiara lemo! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira G

�
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �'<",,�,;,!Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoetrcs

. �
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arades, \ �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J orornoveis, Motores de esplosão, Motores �Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos �.�'

;'

Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmalt s )Jeos e graxas lubrificantes

�,�)' Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
./ f1.. Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e harmaceuticos sorios, serviço rnechanico

.

� Depositarias dos aíarnados Conservas nacional e
.

xtrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN. 3ebidas nacionaes e ( .trangeiras Material electrico em geral . �� Empreza Nacional de l'-Javeg9ção "He Jepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rv1aria" � Fabrica d.. Gelo ó'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� .

.

. M
G�PAVAia�gA�������i�..tS��,l�Ii�l���.E?J�������������'������g_�\&���

�••�••C���==--'---�)
�
ii
��
�
�
� FUNICADA EM 1870
�

� Segu'r'os Terrestres 'e Maritimo
m lncon.estavelmente a 'PRIMEIRA cío Brasil
G

CAPITAL REAI:.IZADO 9.000:000$000
RESEí::VAS .\IlAIS DE Z8.000:CCO$oca
RECEIT AEM 19'-:;4 18.170:40Z�i540
PROPRIEDADES IMOVEIS 13..496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:0,33�157
f_ !'!iSTROS PAGOS EM 1934 4.183::06' ;30',',

. � • � '" r. � v'

,..
r.;:-,. ,,(ft?J. �,,,,,,,,,,,""EF''''EF'''''''''Jn'''''''''lIMn::''''''''I_����o•••e e .e8������+�!f�''@ ---- -

� A

Clinica e pro- Especialista
Agencia Mcclepna de Pu- � tese geral em moi sttaa

$
blicações, com' séde em São Paulo;

�

I c!:u�;:::o: EX��ã�:�.adÔ',é autorizada e fiscalizada �elo Governo..... .:': _ RJlÚ.COUTINHO 88 I
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Extração com globos de cr'stal.

A . ná ).,._ I. t I� Usura \l! honestidade, pois, OI 80r

telos são presenciados pelo povo. Especialidades em: APERI � JVOS E
�������wa�_� SAI,GADOS

Fornece COMIDA A DOMICILIO A I1RE
____ ços MODICOS.

-
-

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

Companhia "Aliança da

todolos t:att lia. i'

•

.
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A GAZ&;:Y-"
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DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Ostyn Costa

ColaboraçAt!!>
--------��----�

Nao será devolvido o orikÍfwl
publicado Ç,u não.

O conusiio expresso em arti

go de coilabotaçõo, mesmo soli
citada, não lmtilica em respon-
5abilidade ou cndõsso sor parte
da Redação,

Assinaturas
ANO 44$0.0.9
SEMESTRE 24$0�
fRIMESTRE l2$@
MES 4$ÇPl
NUM. AVULSO $�
ATRAZADO $3v()

A COI respondencia, bem come
os vetores relativos aos an
nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaUado.

Radaçio, Admnlstraç-io
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51

fone, 1.656

Agentea-·correspondente.
lorto Alegre - Dr. Arlo.

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime \Vendhausefl
Anitapolis-Anibal Pae;;
l\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rAartiniant) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Terres
Cruzeiro-OFvaldo Perein
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha
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Âdvogados
IAccacio Mo-I
te i ra tem seu escríp-

t;) lo de [advogacia á rua

I '1" .orme de Ouro Preto

• , I
,

_'I--_._------

1---

---I12 r. fi �tlF'@ lt!! !}�:t.IiU� Ftti!'(i}
1
---_ ..._---- ----

I RUJ Trajano, rr 1 sobrado

1
__T�ePhone n' 154�
I, D�,' Ren ?t�O - I
I �-..: � rbc .�, ,'>.

___ .J'"-,, J�C
_

ADVOGADO

I C01�'�ULTORIo. --Rua Trs
; a�10 N. I e das 10 ás 12 e

! das 1 5 ás 16 112 horas.
I
I TELEF. 1.285

I RESIDENCIA- Rua Este-

I ves Junior N. 26

II TELEF. 1.131
-- --

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

Iaté ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde-Consulforio:. 1
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

r:lir.;�ll Médica -- Doenças
de cri .uças

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone, 1 595

Consu!tas:
déíS í 5 horas em diante

Indica: IRheingantz

Rheingantz
Precisam-se

o AZ DOS De cosinheiras, arrumadei-
Ensino gr ....tuitamente o

eh' ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e jpfaJiveI para apeU S locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de íamilias, �o·
Cartas para o dr. Buchmann. Procurem curem a Agência de Empre-

Caixa Postal. 1658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-

I Rio de Janeiro - Brasil. heiro Mafra, n. 31-Telefone
Fornecedor 1561.

I.����m�� ���������

r � Atenção 1. · ç �
�, Transferíu-se para á rua Tiradentes �

N. 8, a casa �
" APreferida"

II

.... -

.":"--'

.'�,--

.,,1.

onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico en- rreral ..•

Palacio de Diversõ�
Familiares
o único

Nos altos da Confeitaria Chiquinho.
Ao

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. •
.

ITorneio «mosca», Interessante e sensaciona

[õgo esportivo. á' --; ·:'7.;:i��
De hora e em hora saboroso café. gr tIS. . '>;f

Os jôgos são executados por gracIOsas senho-
.

h �
nn as. •

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

PRIMETRO E UNICO JORNAL FALAItO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: GraCJdes vendas �

ma iores IIJcros

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS

L.'\N3 PI-\RA BORDAR

não tm rival. GraJ1da sorti·
mente de cores nrmes.

MARCAS:

ALlCF, AMELlA. AURORA
� '\RIA, MARI NA,

MARGARIDA'I
A' venda nas bôas

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

I\___:ados para o interior.

\ Dr. ��e���a R-.·-1
Casa de Diversões

Advogado Fam i I iares�ua Cons. Mafra, lO (sob.)

III_Fones
1631 p,

1290--,._1 Vispora Imperial
o, MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES

r.Jâéd icos FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES
CAPITAIS

I O r. Rica rdo I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
! GOt t.$ rn ann

I pelo govêrno do Estado.

I
..

Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nele
Ex-chde da clinics do Hospn , encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti-
tal de Nürnberg, (Professe, dade e ambiente seléto o que muito lhe agradarái Índórg Burkhardt e Professor

I ")I Erwin Kreater] Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

I Especiallsla em cirurgia de Novembro

I geral �""--------------iiiiiliíiiiiiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiii__iiiiiíiiiiiiii_iiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,� III!I alta cirurgia, ginaecologia, (do-
: enças das senhoras) e partos,
! cirurgia do sistema nervoso e
I

d 1 ' .

i ", __ acões e piastica

1-------------------------------

Oficina XAVIER

casas

==D E==
AntonioXavier

LAVA - TINGE E REFORMhJCHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

50Iit_rios!
S�nhoras e senhores de todas .

as condições e de todas idades do
Bra .ill Desejem padroeiros do
cas imento?

Pel am inlorrnações, �m't nvelo-
I

-

p: fec .ado remeter-elo 70 J reli

'tm sêlos postais. D,es.eja-s!! �dad!
e preterições. A maxlma discr
ção e todo o sigilo compromete

'I"Se a Asula 95
Rua DIJ<:)ue de Caxias 518,

Joinvile, E t. Sta. Catarina.

.'
I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médica de crian
ças e adultos

Consultas diariameule das

4 horas em dlonie

Consultorio: Rua João
Pinfo n: 13

FONE-1595

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite Rio

I Dr.Ar.nlntoTavares I
Esp',cla!lsta em moleatlas de

GAFGANTA- NARIZ - OU
'::=-05-- CABEÇA--PESCOÇO
(f, rmcõo pela faruldaOe Oe

mec.ir:::na [Ia Llnlueralõcõe 00
Rio àe 1aneiro. Ex-interno,
por :oneurso, do liospital de

1
Pro ,to 50t orro e da Assisten
eia ?ubliea do Rio de 1anelro.
('01' alguns anos de praiiea nos

Ise viÇOIi especlctlzcõoa no Pro·
fI' .aor 5anson, no Rio de 'ln
r 'llro--na Palieliniea de Botafo-
1a -- no Hospitnl de 5ão 10ão
Batista do LagOa e 110 Hospital
'5affré--6 u i n I e).

Chefe de clinica e cirur-
gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade
de Flori" nopolis.

Gabinete adepcado para
exames d .. sua especialidade t
com sala de cirurgia propria.

Consultas diariamente no.
Ho ,

-

ai êe Flori_lDopolis.

I f ;IDENCIA Hotel La

IPorta-Fone parecular 1246

R<!�iJênl:ia: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOf{ ,"\ rORlO DE
ANALISES

Epilepticos

CLlI'�;(;AS DO DR. i\�TUR
PEREll< '\ E o l.lV t:lR A

Chefe do Laboratorio da
Diretoria ode Higiene do

Estado.

Curso de espeeialização em

13actroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Jan .iro

Execuia analises para eluci
dação de diagnosticos

f

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

verdadeira Iiquídação, em todos os artigos, em calçados para homens,
seuhoras e crianças.

VERIFIQUEM SO' QUE iPECHINCHA , ... •

, I

-

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I JVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papiní
Terras Devolt:tas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinario

Porto Alegre
Fontes compendiadas de Lcg, Soc.arasil-por Djal-

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

-,--

O'timo emprego
de capital

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em. Floria
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE·
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA

I 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 tratame.rto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. I:.:>sito. praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

.' .. � �.. ...........
" x -

_�

..

. ";.� .

...
-

�.,- ,"

....... '. . .:'
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IGrande Um general Espatifou-se CDluna
desastre mexicano o auto de Hu- médica

Pedeu a vida um go Eckerler
engenheiro, ficando �atou o r'Y"a

feridas 4 pessoas! rido �e sua

FORTALEZA, 15 _ Na� prlrna
estradas de r??agem russas, em 1\ IEXICOj 15 _ O general Todo individuo mordido ou

Fortaleza, verificou-se um Íamen- Ramon Lope-z matou' a tiros de arranhado por um cão ou outro
tave] desastre de automov I n animal hidrófobo,ou suspeito.deve' e, o revólver o cidadão norte- america-
qual perdeu, a vida, 9 engenheiro no Guy Diver, marido de sua I '

procurar, com toda urgência, o
da Ínspetoria das Secas, sr, Isaac prima Ema Gomez. Esta e uma Instituto Pasteur mais próximo,
PO,rto Meytr, fic,ando gravemente irmã procuraram fazer acreditar afim de iniciar o tratamento con-
feridos o en�enherro Ne�ton Ade- num suicídio, mas ficou apurado veniente.
r�ldo C�stelO, o meCa?ICO Anto-

que o general, que aliás fazia a
Não se deve perder tempo cc �Art. 86-As informações do art. 78, serão punidas com �IO. Gomes e sua mulher e uma côrte a sua parenta, descarregou os tratamentos que visem destruir

a multa' de 500$000 a-5:000$000, f Ih h d 5 o v' u I I d Ierid
.1 tn a e anos. oito tiros sobre Diver. Ir s oca e en a, pOIS 'K-

d nhum dêles prestará o menor au-O general preten e por suaArt. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- xilio,
D

.

vez que Diver, numa crise de ciu-ções de rendimentos, independente de multa. A pessêa fisica-(par- eseJa concertar o
me esboleteára a mulher, em

Não mate o cão suspeito de estertiular� -:-=Jue possuir mais dde 10:0dOOI$00? de. redndimento Ibrudto'dfi- seu rád jo? Procure o cuja defesa tinha acorrido. Nesse atacado de raiva. Conserve-o pré-ca sujeita a apresentação e sua ec araçao, am a que, pe as e u-

d d 'I so; e si no fim de 20 dias estiver
ções de encargo de família e outras que regulamento permite, venham I

sr. Bouzon, á rua Felippe momI�nt�� sacan o

dO reD,ver, o animal em perfeito estado de
a ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao Schirnidt n. 20, que será pie- J que

e o�a. �rranca o po� rver,
saúde, pode considerar o perigoI namente satisfeito. que se SUICIdara em seguida.cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regu a-nenta- afastado..

idi d ind m It d ... 30 50 I') a' da três vezes V f
. -

b
.

h d BERLIM, 15 - O famo�o Trate a mordedura COUIO um
res, mCI ln ,) ain a na 1; a '" ou O', GU In e iuva, ilhes, genros, lrmas e so nn os e

I do i devid A f"
••

I'
. .r: ,

construtor de dirigíveis sr. Hugo f
.

d�o va ar o Imposto eVI o. s rrrnas comerciars co etivas ou In:.JIVI-
�'� enrnento comum, e em to os os:J}duais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres-

I IU'� J�V'ita 'Millle..- Eckcner, quando dirigia ôntem, á
casos de dúvida, dirija-se sem per-'

centar a sua fkdaração acompanhada dos documentos que provem
,� 11- ••;;:# U noite. o seu automovel nas proxi da de tempo ao Instituto Pasteurmidades de Munich, teve o seuo seu prejutzo, :l profundamente consternados com o inesdera - mais próximo.

d f I' d id
A • • -

e
carro lançado (le encontro a uma Sancrias 10caI's-tornl'quete aci-O a ecimento e seu quer! () esposo, par, sogro, rrrnao o

tio, externam o seu reconhecimento a todos os que confor- arvore, em ccnsequencia de es-
ma da mordedura-s-ventosas no

taram no dolo coso transe por que acabam de passar, aos
touro de um P2ellmatico. local da ferida-cauterizeç.llo da

que en viararn pezarnes, flõres, e aos que acompanharam o
Tanto o sr. !:.ckener, como os

mesma com ferro em bra. a e ou-

corpo do extinto á sua ultima morada. 5e�s tr�s companheiros de viagem' tros processos de cura não' põem
Aproveitam a oportunidade em convidar as pessôas saíram rleso.;.

a vitima ao abrigo dos terriveis
de sua amizade para assistirem á missa de setimo dia, Dr Pedro de Moura Ferro eíeitos da raiva,
que, em sufragio á sua alma, será celebrada r.a C,�tedral, Advogado Não perca tempo.
no dia 18 do corrente, ás 7,30 horas, no altar de S. José. Rua Trdjano n. 1 (sobrado) Aparecendo na vizinhança um

�---------o��••eG cão hidrofobo, é dever de todos
�------------

• os proprietários de cães vacinar

• os seus ammais.

emA A vacinação de um cão contra

;; a raiva é facílima e de custo b li

à �a�issimo. B�sta tão somente uma

e injeção debaixo da pele, de uma

� ampola de VACIN i\ CONTRA

•
I
A RAIVA �os Lab�.Raul Leite.
• O cão ficara protegido contra a

G raiva durante 1 ano.

Õ Em várias cidades do Brasil,
• as Prefeituras �1unicJpais, numa

• louvavel pr:oc,upação pela segu
rança do ilubllco, estão tornando
obrigatória a vacinação dos cães.

AGAZETA Florlanopolís-cj G -6-1 ,}36

EDITAL

IMPOSTO DE F�EI'JDA

PARA CIENClA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
D::>, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

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

Art. 175-As Empreza; que pagarem juros de debentu
res e obrigações ao portador, descontarão S( mpre independente de
aber a quem são pagos esses juros a taxi de 8;00• QJ3'ltO aos

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

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

Art. � 1 82-São passiveis do irr posto de renda os venci
mentos de t'odos os membros da Magistratura da União, dos
Estados, do Distrito Federal e do Territorio do Acre bem como �fB.�-m�$�G-------
os do funcionalismo 1 ublico dos Estados e dos muni i ,Ji J3. (De - �1
ereto no. 19.723) .; AntesALTEf\AÇAo NO iMPOSTO DE RENDA-L!::I N.183 DE �

,13 DE JANEIRO DE. 1936 .�
S'�(.'!'(\!
,.�),
�dl

�
�:;,�
�
�
,�
�

de se Inscrever
de surleias, ,per
prmero =

uma empreza
�ullte

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas e xigencias
E'

Art. 9-No Imposto de Renda, a parte complementar rro
gr essiva será cobrada de acôrdo com a seguinte tabela:

\-Ia quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado?
A quem foram entregues os premias?
Onde residem os contemplados ?
A rua e o numero da casa ,? ..

Onde ese acham os retratos dos felizardos ?
Onde sa acham os recibos dos premias entregues
Oferece ssistencia médica gratuité\ ?

Distribueapremios Extraordinarios?
Quantos sorteios mensais?
Qual aconrribuição?

.' Até 10:000$000 isenta
,

Entre 10:000$000 20:0CO$000 0,5, loe

Entre 20:000$000 e 30:000$000 1010
Entre 30:000$000 e 60:000$000 3°10
Entre 60:000$000 e 90;000$000 5010

'ff��� 90:000$000 e 120:000$000 70(0
120:000$000 e 150;000$000 9°10

- i Entre 150:000$000 e 200:000$000 12010 II Entre 200:000$000 e 250:000$000 !3010
Entre 250:000$000 e 300:000$000 14010
Entre' 300:000$000 e 400:000$000 15,50Jo
Entre 400:000$000 e 500:000$000 16,80010
Acima de 50U:GOO$000 18°1) I

�'�" ,

Art.:IO-A partir de 1936, �as sociedades em nome cole-,
tivo as de c 11 ital e ir.dustria, as ·em comandita e as firmas indivi

" .

I duais, cujo clf;ital excede! de 50:()00� 000, ou cuja� vendas mer
I
cantis, ou receita bmta excederem de 300:00U$000, deverão pagar

, 'l imposlo pelo lucro liyuido, de acôrc'o c)m o respectivo halanço,

11 ficando equiparadas para o efeito da tribu 'ação ás sociedades anoni
mas.

I DECRETO N. 2 J .033-DE 8 DE FEVEREIRO DE" 1932
Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidade pre

I vido pelo Codigo Comercial, pela Lei de falencias e por quaisque �
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver assina. �
do por atuario, perito contador, cOltador ou guardi-livros devida �
hlente· registrado na Superintendencia do Ensino Comercial, de e

� ac&rdo com o art. 53 do Decrelo n. 20.158, de 30 de Junho de g
, 1931. ,�
I Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia •

Fiscal do Tesouro Naciontll no Estado de Santa �
•
•
�
:U
�
�
,�••s••ee

sorteio

"CRE ITO

,ISOEJUNHO
Furmadavel

I
ia
lo

Rs. 5:175$
30$
10$

Premio no valor de
Premias" " " "

" "" " "

CataI Ína.
E muita.s ísenções

1 Habilataí-vos! In,screvei-Yos!Em 1 . de Junh) de 1936.

Carlos Conceição

Chefe da Secção
�I ••�

.----

\�',. ,

VISITE
) '·LlL) --------------------

Elegantes e lindamente padronadas roupas pa� d crianças,
e abundante tock

Artigos para homens na casa A CAPITA L.. ,

"

Mordedura
de cães

_'- -�, ---------

Cordialidade
entre os paí
ses sul-ame
ricanos

BUENOS AIRES, 16
Em editorial, o matunino La
Prensa ccmenta a aprova
ção unallime do pacto Anti
Belico Saavedra Lamas pela
Câmara dos Deputados do
Uruguaí, dizendo que «esse

pronunciamento teve caractrr
de uma homenagem á Repu
blica Argentirla, a qual pôs
de manifesto a grande cor

dialidade existente entre os
dois países».

G
�
f�
�
G

•

• Vat'lola no R-io
: Grande'
•
G
• Noticias proce: jen�es de Rourio,
• informam que continua grassando
" a variola, naquella cidade, regit-

já alguf11as victirra�.
•

PORTO ALEGRE, 16

CAPITAL."!
,--

II
possuindo

nas dua� esqu�nas da rua Conselheiro Mafra

OSCAR CACROSO
\1

variadissimo

com a TI ajano

•

'� '.'
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No sabado, 16 de maio último, o sherif! William Young, bem, por uma bala do fuzil da velha. mas. A vel!la Córa acercou-se do parapeito da ja�e'a para vêr °

dI:' Orange Country, próximo de Gordonsville, no Estado de Virgi- Produziu-se o alarma. Reforç')s policiais e de voluntarios em que acontecêra a seu irmão e, instantaneamente, caiu de costas com

uia, onde �re:iceu e vive� .Geor�e. Was?ington, apresentou-se num centenas de auto:no�eis ��uem, Na noite escura, impossivel saber cem balas no corpo. Logo rangeram as vigas, abateu-se a vivenda e

casebre miseravel, onde vIVIa William v.v alls, um negro de 60 anos quanta gente se intrincheirára em volta da casa de Walls, tanto uma fogueira sinistra iluminou o campo da batalha.
de idade, a quem se acusava de ter ameaçado, com revólver, uma que as autoridades chamaram a Guarda ��acional e até se enviou Apenas esfriaram os escombros, diz um telegrama das mais
mulher branca, no cemiterio di> vila, e do qual Walls era o zelador. um mensageiro á estação naval de Quantico, O comandante da es- acred;t:das agências informadoras do país, os assaltantes removeram

Walls sabia o que significava a acusação a um negro plr tação, entretanto, se negou a atender. aS cinzas e retiraram os cadáveres.
ter intentado asscltar uma mulher branca num Estado do sul; assim Os automoveis e tratores apontaram seus Iaróes sôbre a ca- 05 cadáveres foram despedaçados a faca. Cada um queria
é que se aprestou para vender caro a sua vida. A seu lado estava sa de WalIs e � batalha continuou boras a dentro. A miseravel vi- levar um pedaço como recordação. O que ficou foi metido numa
sua irmã Córa, de 62 anos de idade. A' intimação do sherif! r=s- venda estava cnv�da de balas e esfumaçava co� as bombas sullu- caixa tosca, e enterrado numa sepultura aberta ao acaso num campo
pendeu com disparos d·' revólver e de um velho fuzil, que Córa rosas que lhe haviam lançado, quando alguem Jogou uma bomba próximo.
n.anejava, A pnmora balE; feriu mortalmente ° sheriff. Os policiais improvisada com parafina ardente, á qual pôz fogo.
e voluntarios que o acompanhavam abriram Iogo, ao qual os velhos O teto começou a aluudar-se: Walls tentou escapar pela
negros responderam durante horas. Um irmão do sherif}, que procu- porta, mas apenas apareceu nela, caíu cheio de chumbo. Nesse mo

leu tirar o cadáver da linha de fogo, C4ÍU gravemente ferido, tam- mento, havia mais de cinco �il homens rodeando a casa em cha-

DE PRATA

I

A festa d'e I ra- A

cema de Alen ..

Um presbitero batista, 'negro,
.

recitou os repousos. 03 pró ..

prios ferozes atacantes tiraram seus chapéos e acompanharam as pré
ces finais.

Envés do monumen I DESPORTO
to ao soldado pau- ,

Recebemos a seguinte car- I ista F t b Ita: -Ilmo, sr. diretor de A S. PAULO, 17-Em nova U e o
Gazeta». reunião realizada por nurne-

Cordiais saudações. rosas viuvas dos cornbaten-
Usando de um direito na- tes da revolução constitucio- TnEINO

tural, como parte prejudicada nalista, foi aprovado o me-) . .

que sou, ouso apelar para o marial ha pouco entregue ao
r ar,: o tremo a realtzar se

vosso espirito de jornalista governador sr. Armando de amanha, ás 16 horas, no, carn
intêgro, para que me seja Sales Oliveira, pleiteando que po da. F, C. O"

.

o diretor

dado o direito de, por meio a irnportancia arrecadada pa- �s?orttvo do Ava� F. c., so-

I de vosso acatado jornal, tor- ra a construção do rnonu- Itclta, o comparecimento .dos
nar público o meu protesto ment i e mausoléo ao solda, seguintes ,ama�orcs, devida-

I por um insólito e aviltante do de 1932 seja aplicada na
mente unJf�rmlsad?s: .

1
áto de deslealdade, pratica- construção de uma vila resi- Boas., Betmh? ,Dl�mar�tmo,
do pelo sr. diretor do De- dencial, destinada ás viuvas Zé rv.taLaco, Bibi, 1 t\artt.nho,
partarnento de Educação, e orfãs dos vo!untarios mór- Aquino, Galego, Medelro�-
Trata-se elo eterno caso tos naquele movimento. I Nazareno .. �acheco, Magn,

de nomeações de professo-
1 nho, Apanc.lo,. ,Lua, B.org�s

res para o município da ca- O automDvellcala.do, Vlrgt�lO, OIlf1!plo'
Iracema de Alencar, a que- pítal. *-

..

-t ., Go�tnho, Cancio, Chavinha.

rida atriz patricia flue tantas As poucas vagas que aqui p.-eclp' OU T Sapll1ho.: Noronha, ;/l?n ..

n

noites interessantes tem pro- se dão, são sempre pleiteá- se no Rha. For�eroh, �orruda, Chin ês

porciona ia ao nosso público, das por um considerável nú-
. Sabino e Vidal.

dará hoje a sua festa artis- mero de professores, natural- danD TEN IS
tica dedicando-a ao exmo. sr. mente por serem na quasi PARIS, 16-Perto de Gre-
Prefeito Municipal e á Im- totalidade filhos daqui e to- noble, ocorreu um gravíssí- .

O Lira !enis Clu�e reini

A data de hoje assinala o transcurso das bodas de prata prensa. dos encapotados com o so- mo desastre de automovel. clara, domingo proximo, dia.I
do sr. capitão Romeu DclaÍte e de sua exma. espôsa d. Braulina Para a sua festa, Iracema b�etudo das formalidade_:, ex i- Um carro com 4 passageiros, 21, a. séri� de competições ê

•

Delaíte, de Alencar escolheu a linda gidas para tal, que sao as inclusive trcs mulheres, pre- torneios internos que tanto

.la por suas primorosas qualidades pessoais, já por sua atua- peça da autoria de Julio Dan- seguintes: ... cipitou-se de uma ribanceira suc.esso �em obtido, com

ação no desempenhe) do cargo de Delegado Especial da Capite] tas: Reposteiro Verde. a) S�r brasileiro nato ou e, a toda a velocidade, caíu mais u.m Interessante torneio,
no exercício interino de Delegado Auxiliar, o capitão Romeu De- O nosso público, que sem- naturalizado; b) Ser reservis- no rio Ph idano, num ponto d:nommado «!orneio Sele
!aíte está cercado de um vasto círculo de amizades, de que aliás é, pre soube receber com cari- ta, quando homem; c) Ter de grande profundidade. O çao-, a ser disputado entre

por todos os ti tu los merecedor. nho essas iniciativas, por cer- n? �ínimo um qno de esta- automóvel e os seus ocupan-j os amadores do fidalgo es-

/10 distinto casal, que será hoje certamente alvo das mais to, não deixará de prestar o gro for� da capital: d) Ser tes, até agora, não foram en- p�r!e da raqueta. Desde o

expressivas provas de simpatia, apresenta A Gazela suas felicita- seu apoio á distinta atriz normaltsta ou bacharel. contrados. uucro da sua organização.
ções, com votos de que venha a alcançar as bodas de prata, no que ora nos visita. São essas ao menos, as

-.

. 1 • .

- esse certame encontrou um

meio das maiores felicidades. Sendo uma festa dedicada razões invariavelmente invo-: relegados ,ao pl�no íntimo entuslastíco acolhimento en-

á Imprensa e ao sr. Preíei- cacas pelo ilustre senhor di- da desc9nslderaçao,. �ara dar tre os raquetistas do clube
AI:--IIVE�5ARI05 lista dr. Aquiles Ba!sini.· diretor to é mais uma razão para retor, quando o seu pronun- lugar a ess� estranjeiro, q,ue da colina, o que facilitou,

Regista.se huje o aniversário de A Cidade. que o público compareça ao ciam�nto se faz necessário. �qul �I tr�ZHjJ �óm�n� g�la- e� gra�de parte, ? trabalho

natalício do nosso prezado con- D r::' Ar Rex, não deixando que Ira- POIS bem. E' hci! de se d? hP� o eus os jU eus. o dlspendldo pela direção es-
r. rnnseca nunes cerna de Alencar léve de imaginar o meu desaponta-

ln elro.
_ portiva.

.

terrâneo sr. Antonio Silva, ope-
, De q:..t'" mJdo sao "bs"'·

Proced nle d �ul d E t d Florianopolis, uma impressão mento quando Ií ha pouco" �
I.,; ,'.J �j

-

Com o resultado dessa
raso ?!efeíto do municipio de

� fI .

o.

l'
O �

ad O

pouco agradavel. no Viario Oficial a nomeação V'adaJ, pelo sr. diretor .do I?�- competição ficará definida a
Paratí. CF ego� a

N orIanoJP� IS, dO sOr.. .

r.

Reposteiro Verde é uma de um tal Miguel Spyrides partame;lto, as determ!l1aço�s classe de tenista e regularisa-
onseca unell, Ull e uelto . .

'

expres"as dos senhores ml- d
. -

F�z allo� hoje, o sr. An.>t'�u d•. L � ,..,. das melhores peças que te- de naclOnaltdade grega, para.
U
,. a a sua poslçao na tabela

qui de Govêa Sctüfier, acade-
,. a6lh,d.

mos no teatro nacional coroá- ilma das escolas normais mst�os da J_ustlça � da Guerra? de tenis do clube.

m;co de dIreito. Dr. João Faustino la basta o nome do autor. primari,'is da capital, cadei- Fica pOIS aqUI, o Meu pro- O diretor de tenis pede o

São 4 átos intercalados com ra essa, que de fórma alguma testo e o 'protesto dos �eu,s pontual comparecimento na

humorismo são e literahlra lhe podia ser conferida, por colegas Igualmente prejudt- séde do clube, dos seguintes
agradabilissima, em que Ira,· estar privado, conforme tive c�d.?s" c:rtos de que as pro- tenistas: Neves, Boabaid,
cerna de Alencar e Armando ocasião de verificar, das três vIde�c.la:::; _9ue se fa:em ne- Leal, Hermes, lVlorais, Nilo,
Braga têm um desempenho á mais importantes exigências cessarIas na� ta�dara�, mes- Sidneí, Ricarte, Ritzmann,

Encontra-se nesta cidade pro- mo pa a op di
T d d h, cedente de Blumenau, o capI'tal.l·s. altura de seus méritos de ar- pára t.al: ser brasileir.o; ser _

f
r ar um ,}ue a F�rro, Ama�dio, Roberto f f'-<--

ramcorre:la ara e 0le tl·stas. reserVIsta e ter estágIO fóra tao lagrante desrespeito ,ás relra, AntOniO Salum, AIfrédo
o aniversário natalicio da senhorio ta sr. Conrado Balsini.

Os preços são populares da capital. ordens emanadas do gover- Vassel, Paupitz, Hermann

nlha Ju�emLa Lopes,) fil�a �o soro Do norte tchegaram: João OS ingressos encontram-se á Sim senhores, pois o no-
no cen�raI. Beck e das senhoras: Usei

uPTerclO opeNs, � to

I
unClOllêHIO

Belo, Arnoldo Meireles, ".levao' venda na bilheteria úo Teatro, meado nada mais é, que um Infelizmente" d?do o me� C:1;a, Vivi, Nasi, Neate, Diva,
do

. edsouco I b acJna
e nosso

dre M. Leão. Colombo Sabino, desde cêdo, estranjeiro, sem estígio al- estado de subordmado ao dt- Mimosa e Olga Lima.
aprp.cla o 00 a ora or.

Cecilio Altrock, Artigas Canos, gum fóra da capital e que não retor do Departamento· de
V

---

fAZEm rU�(J5 H01E: João Dapes, Joaquim Vieira e é reservistal Educação e portanto suje,to ITIMAOO POR UM ATA-

Francisco Gonso. EXMA. SNRA. Esse áto de extrema des- as su�s iras e ar�itrarieda- QUE CAROIACO
.

o sr, Manoel Gomes Junior; lealdade cresce de valor quan- d�s, n�o �e é posslvel ��su- ,

BEACONSFIELD, '6-:VI"
a menina Eli, filha do sr. Pe- OUTRa5 [,A�TEm

V.S. já conhece -'a Agência do se imagina que nã) só eu,
iTIlr a mtelra responsablhda- tlmado �or um ataque. cardlaco,

dro Garcia; Para a Laguna s,'guiram: Ma' C' dE') R comO inumero" dos meus co de deste protesto veemente- faleceu, ontem, nesta Cidade, na

" MIM ta Espezim . '.

'J
"

atannense empregos. ecen- . � _

-

fI d d t t t'd d d 62 o' G·o "r.. anoe o , na SllveuéI Pe João Domlnom .) d 'd d legas de proflssao - todos re exo o escon en amen o I a e e anos, escntor.

f -.' -

.

d J �t C e' I· �. .' temente, Insta a a .nesta t:l a e,
"

.

".
-

di" d d b - K Ch tUuClor.ano a u...a om _rcla , Olga Arau)o Dulce AraUJO Ar' .

d d d brasllolros reservistas com e uma p ela e e a nega . ester on.

>1 m\-:l1ina Dons Maria, filha
tur Araujo e' senhora Ad 'COS- co1hegue co� "ra�1 ez e

I
an o as

m"is de u'm �no de e�tágio dos professores, o qual pJ- O desenlace verificou-se ás 10

d.o r. Francisco A7.evedo, fun-' to e senhora .' J,l\'Ó J'OãO Irsa
me °dresdre e�e�clas qua quder

em-

fo'ara da capital portanto go- rém, entrego á opinião pú· horas, após uma semana de mO'"
. ..

d I· . Qf'
.

1
. � "

'prega a ornest!ea com ca erneta "bl' I' I'
.

��\QHi�110 l). mprensa lICla.

CAFE' BOM SO' NO de condúta. zando de todas as prerroga- . ;ca para que o ana Ise e o est;t d C1 oi

r ·l.:: (iAm UN5 JAVA Consulte-nos pelo telefone n' tivas exigidas para a namea- JU Ggue. I bl'
_

ec�r a-se agoraI q�e
C

.

:,"
156 t. ção fomos, (usando de um rato pe a pu Ic?ça.o. terton Ingressou na grela ato 1

,;{fi, Aquil2s Balsini paArÇnatonl5z.o d�aNsOChvOeamlbro Rua Conseiheiro Mafra, 31. termo da gíria)," barrado, (ass.) Diversos prejudicados ca em 1922.

De Blumenau chegou o jorna- r

.' �:;it�:�;�;��;;_��l:r:-�";�J�;��-·��;�7�{;:s:l,,*..1: .��l[�1ã.�,:.i�*:::*1��_)t�t��
� �

� Nossa Vida I
;:$�[:t��;��������� �:..;::�������

PEDIDOS

car
Avai F. C.

Festeja hoje, a sua data am- Está nesta cidade o sr. dr, João
";�)�é'lr;,.l natalicía a exma. sra, d. Faustino, Juiz de Direito de Bom
,.' _ ,:u>!hon Pltrcli, esposa do Retiro.

u, cnR:�Dhejro Lecl.ardo Petdi.
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