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Grupos arrnados compostos de elementos
alienigenas, paraguaios e bolivianos
em nosso Estado, acr·esc�dos de comur,istas
evadidos da ação da pOlicia gaúcha, arneaçan,�
sér'iaMente, a ordem e a tranquilidade das PC)��
voações dos rnunicipios de Chapecó, err-' San
ta Catarina, Palrnas. e Clevelandia, no Paraná.

- :{\.�.J�\f�.-;.,� CY
..

' __'.:'Y.�I:'_ .....,:'�� '�'��.
Não ha muito tempo a imprensa do país se ocupou O cel, Leopoldo Quadros, assim que soube cia sua

I
Como todas as zonas do interior -distanciadiis da

da invasão do territorio catarinense por gente armada incomoda liderança, foi pedir garantias ás autoridades de capital catarinense, o oeste possue tambem um policia-
_ provinda do Rio Grande do Sul.

I Chapecó. Quando se apresentou para a volta á sua casa, fi-r menta escasso.

Os governadores trocaram telegramas sobre esse aS-I cou ciente de que o estafeta que faz a carreira Chapecó-- E' provável que agora, á vista da evidente nccessí-
sunto, repercutindo mesmo, o caso na Câmara Federal. Caxambú, voltara informando a perrnanencia do grupo ar- dade e dos pedidos das autoridades e do povo de Chapeçó,

Era, aquele fáto, uma invasão territorial, que se ca- mado, ii beira da estrada que percorrêra, próximo á nova o govêrno esta Iual ordene um reforço do eestacament(,
racterisava pela desvantagem de ter visínho incomodo. co!onia. que, impotente pela deficiencia não sugere maiores garan-

AE causas se passavam nas adjacencias de Lages, O ceI. imazinou logu uma tocáia. E ficou em Chapecó. tias á ordem.
tendo sido aquele municipio invadido por grupos de ho- Sabe-se de fonte segura que outro grupo está ope- As medidas até agora tomadas nêsse sentido, são
mens afeitos ao caudilhismo. rando, em Chapecózinho, com ação irradiadora para os de molde a inspirar a impressão de se tratar de agrupa-

Porém, tudo retornou a calma sem prejuízos nem ve- municípios de Palmas e Cleveladia no Paraná, que são mentes de comunistas, dadas as precauções postas em pra-
xames. limitróíes com Santa Catarina. tica pela Chefía de Policia de Santa Catarina.·

Agora nos chegam noticias de grande significação Este bando está sendo engrossado por elementos Isso, afinal, não seria dcstituido ríe razão si ateu-
para a policia de Santa Catarina e ao critério de sua or- comunistas fugidos das prisões do Rio Grande do Sul, es- tarmos para um capitulo da exposição acima que se refere
dem interna. pecialrnente d de I lasso Fundo. aos extremistas evadidos da policia gaúcha homisiados na

Assegurou-nos, o informante casual, que na zona me- Orça, Já, em cêrca de trinta individuas. E está sen- zona do oeste catarincnse e, também á presença ali de
ridional do rnunicipio de Chapecó a exemplo de Lages não

I do, chi_fi�?(_� por Rufino Nunes, um individuo q�e ainda no nvestlgadores da policia carioca, que andam no encalço
desfruta de calma, pcrque um aglomerado de elementos mes de MaIO armou grande baderna em Xánxere. de elementos vermelhos,
alienigenas ali se está formando em perfeita harmonia com

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

os maus elementos das vizinhanças.
Ainda sob asínformações por nós obtidas, ha a de

dução de que os adventicios indesejáveis atravessaram as

fronteiras do Rio Grande do Sul e da Argentina. Estes Isão ainda remanescentes das operações no CInco, que .

procuram novo campo de ação. Paraguaios e bolivianos [��-�... ,,.,.,._ , ....riM,._.. 4M'",,'"
_
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que esc.ap�ram à �u�rra hoje terrni�ada :- que penetraram I i�\l '\;1 O�:1.! [;.") O PO ""O Sem quaisquer ligações politicas.
em terrítorío brasileiro pelo Barracao, aliando-se aos ban- I

-------'----
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didosali jà existent�s. _, , .,' Proorietarlo e Diretor Hesponsavel .JAIRO CALLADO
E' provavel, pOIS, que nao so o Chapeco tenha Sido _ _

.
--------- _

invadido por esses elementos, quando o municipio para- \ AH(' II I Florianopolis, 'Sexta-feira 19 de Junho de 1936 I NUMEr�O 543
naense de Clevelandia lhes estava tambem ao alcance. 1

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

O dr. �;elistre de Campos, juiz de direito da cornar

ea, solicitou, já, providencias ás autoridades competentes
afim de ser reforçado o destacamento daquela zona. Igual IMPUGNAÇÕES
mente o dr. Amilcar Laurinda Ribas, promotor publico í

da comarca, em telegrama ao procurador geral do Estado,
dr. Henrique Fontes, expõe a situação ao mesmo tempo
que informa sobre o inquerito policial aberto por moti vo
do assassinato de Paulo Francisco Ohland e no qual o

Delegado de Policia faz constar que «deixou de ouvir os

acusados por se acharem os mesmos agrupados em nu

mero superíor a dez individuas, bem armados, nas matas
do distríto de Caxambú.

Esse crime foi praticado, diz nosso' informante, a l:
de abril do ano corrente, por um grupo cujo chefe indi
ciado é Francisco Rollim.

Esse bando age com o intento de exterminar pessôas
de relevo na zona de Caxambú. E, consta, foi elaborada

pelos cangaceiros uma lista negra que agora, está enca

beçada pelo coronel Leodonio Queiroz, fazendeiro naquela
zona, ao qual se seguem outros no.nes de relevo no

lugar.

Periga tratada deo

extradição
______________��'==� Dkm�__maDl�_amma9. � _

Brasil e o Uruguai
entre o

MONTEVIDE'O, 17 - InfolnJam dp. fontes autorizada�

que a Comissão de Negocios Internacionais, da Câmara d)s De

putados, quando considerava a questão lelativa ao protocolo do
fratado de extradição, entre o Brasil e o l'rugllaí, teve ocasião

de enviar ao plenario, duas opiniões. A primeira, as ,inada po:
três membros, opinava de;favoravelmente. A segLm3a, tambf;m as

sinada por três membos da comissão, opinava pela ratificação do

'protocolo.
O sr, Cabreza Maltinez que ass;nou e redigiu a poposla-

desfavoravel declarou:
«A ratificação consiótirÍi:\ no abandono ou renun";la fb

doutrina territorial e da extradiçà) sem restríc�ão.
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DERRADEIRAS

Si fizéssemos um relatorío
de quanto se passa pelo mundo
afóra, nos convenceríamos de
que acontecimentos zráves pai
ram sôbre os destines de todos
os povos. Não seda exagêro
afirmarmos que nenhuma na

cão. nesta hora de banczrrôta,
decorre uma vida tranquila e

garantida.
Todos os povos se agitam.

cheios �e dôres e necessidades.
Todos, êles padecem os efeitos
do despotismo partidário, das
divergências fascinadas pelo po- _

der. Sôbre a face da terra. nes
ta atualidade de fracassos e

ambições. não ha seguramente
um único povo que goze o so

cêgo da paz .e da ccncordía.
Enquanto os povos fazem da

paz a doutrina dos seus pade
cimentos e das suas humilha
ções, a guerra trama-se entre
ós conventos de aproximado
dêsses povos entre si. Ha uma
ameaça ímponderavel, sutíl.que
traz o mundo apreensivo e ir
rzcuiéto,

Ha um acontecimento oculto.
preparado á sombra de todos os

interesses. q:1e espera a hOl'a
dderminada p;.ua precipitar os

DOVOS na quédd ineviüvel. no

êhoque violento. fazendo·os per
der os últimos redutos de re

sistencía.
No cênario imenso. oüde 3e

tenta representar a paz. des�n
rola-sJ, uma comédia dolorosa
de lutas atribuladas que vão
crecendo em proporções de tra
gédia.

S2rão zsses conflitos deses
perados as dertadeiras impu
gnações da guerra contra, �s

,

razões de pz. que as n�;ões
firm;uam no grande pad" do
direito humano?

· ·

dOMIS,)a OS

Ninguem póde ser sor.. C05S:::5 de

teado para o Exército
sem ter 21 anos

Ttrá, finalmente, a sua realiza
ção hoje. ás 8 horas, no CC'ea{ro
Alvaro de Carvalho, o anunciado
concerto do renomado côro \!1:'W

dos Cossacos do Von.
Comagrados p;la crítice.aplau-

RIO, 18-Ao chefe do Departamento do Pessoal didos nos maiores teatros do mm

do Exército e comandante de Regiões, o ministro da do, e, no Brasil. nos Municipais
Guerra dirigiu a seguinte circular:- do Rio de Janeiro e São Paulo,

Atendendo a que, em face do decréto n. 21.565, de onde o sucesso foi retumbante. 05

23 de Junho de 1932, os jóvens até 20 anos de idade pó- Cossacos do 'Don,�reman�ceotes
dem obter caderneta militar fóra das fileiras do Exército, �a velha e pu�a estirpe anstocrá

I declaro-vos, para os fins convenientes, que é nulo o

sor-,
tica da RU3sla do.s Tczares,--

r
teia dos i.ndi viduos que I:él,S d_atas de sua incorporaç�o do n:ere_cer.am a de�OlTJl!laçãO de-a
ano seguinte ao do sorteio, nao tenham 21 anos de Idade verdadeira orquestra de vozes hu-
O

,. manas.
,n rnmrmo.

_ Os Cossacos do Don, num to-

Esperadas tal de 36 figura!, obedecem a di
() I'!'J evv Dea I' ,

e ln S. P t:1:f.lI II I Rfta reção do eminente maestro Nicolas
ve nce rá WiU 'U Kostrulroff.

o programa da grande noitada
artistica do Teatro .fllvam de
Carcalho consta de cantos,sacros
e profanos, e bailados tipicos do
povo russo, constituindo um espe
táculo inédito para Florianopolis e

de notavel valor artístico.

-

S. PAUL.O, 18 - Depois
da visita do sr. Lima Cavalcan-

FILADEFIA, 18 - O sr, ti, divulga-se que o governador
F'arley, diretl)r �eral dos Correios, da Bahía, sr. Juracy Magalh ks,
na qualidade de presidente do vírá a São Paü!o, aqui chegando,
Comité Democratico Nacional pre- possiveemente. na proxima semana,

'''U q ie a convenção da proxi!�a Tambr.m é agu Ird,-da para bre
semana serà pacificada e que o" I Vê a visita do governador de Mi

adeptos da NeW Deal obterã? ,e� I nas, SI. Bendic,to VaJa-Jarel>; não Dr Pedro de Moura Ferro.
novembro uma esmagadora vltona se sabendo. pore 0, qual a epoca Advogado
,abre o candidatos Landoll. fixada para a sua viagf>m. Rua Trdjano n. I (sobrado)

Em seguida. o sr. Farley de- ----------------=.--

darou textualmente: «E.stou ln- Abalos sism�cos 1118
k"amente salisfeito pdo fàto d,,; A tlElconstatar que e., conJiçÕ:'5 eXls- rgen I iia
;entes através de todo o país au- BUEt\103 AIRt:S, 18 -- Informam dI! prOVIDCla d.
'o[isam a prevêr que o eleitora· San Lt:iz que na localidade cl: Sail Martim rê.gistraram-se três
do aprovará a administração e tremores de terra de regular intensídade. acompanhados de fortes
i,�elegerá o presidente ROJ<;evelt ruídos subterrâneos. A população, ClJC e&tá mui:o alarmada, aban
por uma maioria mais substancial, dona as stns resi<:lencias, carregam!.> i'lOveis e ute!HiEns e pemoi..
le que em 1932», taudo em barracas de c2mpaoha. Não !la vitimas a l\4mentar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETA F'lorian<)polis-19-6-1�36
Os bens dos lnsttu
tos oficializados

passam a pertencer l'
á União

•

Ivre
RIO, 17 - Havendo a

RIO, 17-Além da mensa- ANO I Floríanopolis, 19 de Junho de 1936 NUMERO II diretoria da Faculdade de
r,,�m do ExecutivfJ, lida ontem na Direito da Universidade do
Câ,.'i){a e pechv!o!l. prorrogação Rio de Janeiro solicitado ao

di estado i,·; gu rra por rtl.'li· no' DESCOBRIU-SE recente- O "�

ST E A SENHORA Lacey Hul- ministro da Educação que
venta dias, outro «ssunto polariza t�1erJtc, em um dos compar- ��, bert-diz o Candide, de Pa- fosse permitida a inversão,
;:, atenção dos fYJhticos, principal. tímentos do vapor Boreas, ris, declarou agora ser descenden- em apolices da Divida Publi-
mente do Distrito Federal. O esqueleto de um homem, Nas tardes de janeiro, o sól no ocaso, á beira te de Madame Dubarry, tão ce- ca Federal, do saldo patrl-

, �.' o referente á emenda á �ons- Supôs-se qu� se tratasse, de I Do �ar inquíéto e ondeando á doce luz do poente, lebre na historia da França, tinha monial daquele instituto, na

!.ILação, cassando a autonomia do um passageiro clandestino, Parava Ele de olhar ás veZES de repente, dois filhos que usavam o nome importancia de 560:000$000,
DI3trItO, morto de 3 a 5 anos atrás, Como alguém que arfa e caí em meio da carreira. de Lebarry: Luís, que morreu depositada no Banco Mer ..

,

O decutado Amarai Peixoto Os passageiros clandesti- muito jovem, pouco tempo de- cantil, aquele titular indeferiu
d,�claro!J,' a propósito, á imprensa nos sofrem riscos terríveis. Cégo e surdo ao rumor da natureza inteira, pois da execução de sua mãe, e O pedido, uma vez que se

']ue desconhece absolutamente Muitos morrem, miserável- Na palidez mortal de um marrnore indií'rente, Vit», que se caásra cOlp uma acha aquela Faculdade ofi-
qualquer demarche nesse sentido, mente, co esconderijo obs- Parecia ter ido onde n;' o vai a gente, formosa mestiça, Sua filha foi a cializada, em virtude do que

E acrescentou: curo de um barco, Onde jamais chegou '-' ôu d'aguia altaneira. bis IVÓ da senhora Lacey Hulbert. todas as suas despesas pas-
«Bati-me com a maior veemen- Um rapaz, que não podia No começo da revolução Iran- saram a figurar no orçarnen-

cia pela autonomia do Distrito, e pagar a sua passagem para Como quem surge após de um abismo, trazia cês 1, madame Dubarry foi preci- to da União,
h0je que a Constituição a consa- regressar á sua casa, ocul- Nesgas d'alva cantante e pedaços de dia píllcamente a Londres para pôr Por essa razão, entende o

grou, não será com o meu silencio teu-se entre grandes vigas, I No olh Ir, na fronte; c um pouco em si de cinza e lava, em seguro suas jóias mais pre- ministro da Educação que
qae se arrebataria a vitoria tão onde encontrou a morte du- cio as que representavam uma os seus bens devem ser in-
d:ficilmente conquistada, Ca50 se rante a viagem, Uma das E nós: -- Mestre, por Já, o qú� de novo achaste ? grande fortuna. corporados ao patrirnonlo na- I

[/ sitive essa ameaça, bater-me-ei vigas d -slocou-se em con- E ele erecto, bem como a flôr em cima da haste: Acredita-se que ela foi morar cionaI.
,. ,

c . m todas as forças em defesa da sequencia do jogo da ernbar- -Vi Prornetheu no fim do céo. inda o escalava! , ,. m Bond Street. Um sacerdote, Como consequencia desse
autonomia da cidade». cação e imprensou o pobre IljU�

sabia de tudo isso, morreu te- despacho, deterrninou.tainda,
Nos meios politicos, ainda se clandestino.

L
.

D �f' pentinamente, sem ter revelado o O ministro da Educação que
a�fma que o interventor escolhido, Um negro se refugiou em UIse; ino IseJredo a Vítor Lebarry. a Contabilidade de seu MI-
S� fôr declarada a intervenção.se- um barco que zarpava das

1 ,I E' possivel, porém, pouco pro- nisterio providencie, com a

Lil'l 01] o Si, LUIn Aranha ou o costas da Africa, levando, fdabri�a,ção de di:�rsos objétos !n- _

Esse alegr;. logar ae pereg�lOa- vavel, que suas joias se encon- rnaxirna urgencia, no sentido
c :n:J.:� P��e: a Carneiro. com destino a um jardim ustnais, especialmente ns co ra- çao, que atrai a to�os os tunsta s 'tr em encerradas em algum esccn- de ser levantado o patrimo-
------------ zoologico europeu, um carre- boração 10 vidro, na fabricação d:J,�undo, osteütara, a nudez es- r::Lr;jo de alguma casa de Bond nio dos institutos pertenceu

r.o; .�HiLI �a G fi IIel gamento de animais selva- p;lhas elctricas e na confecção de tenl dos desertos, SI as �r�Oles S�reet, onde alguma picarê.a um tes á sua pasta, de modo a

gens. produtos farma,:eutÍcos. ameaçadas não forem substituidas. dia vá descobri-las. fazer cessar a anomalia de
Durante uma tempestade, O minereo do manganês con- Essa é, pelo menos, a opinião De fórma que essa herança I uma administração financei-

os animais romperam as térn uma quantidade infinitesimal unanime dos botanicos Irancêses. da senhora Lacey estaria muito ra á parte, alheia á adrninis
grades da jaula e o negro de arsenico, suficiente, entretanto, O arquiteto que traçou o pla- mais segura si se encontrasse nal-j tr.ação financeira geral da
enlouqueceu. para produzir, em operarios pre" no dos jardins e plantou as arvo-

gum recanto gelado da Lua.,; Republica.
Outro passageiro clandes- dis�ostos por uma insuficiência he- res, viveu durante o reinado de ----------

_

ti id t r abuso do aleool Luiz XIV, Era Le Notre. As N � U F ,R.,AG I OPARIS, 16- O sr. Louis Gil. mo escapou com Vl a, mas pa ica, ou po
�

com uma perna quebrada, I a, grRve afecção chamada manga- arvores consntuiram a alegria dos
Íet, famoso historiador da religião d

'

d d reinados sucessivos, até à época de

O be de artes plasticas, tomou assen- epois e ter estado se e· msrno.
, . nO anU IIofendendo, durante quatro ,

Essa molestla se, r:namfesta, cu Luiz XVI, quando algumas co'

i:l, hoj�, entre os 40 imortais da
dias de varias barris de :;:e- nosamente pela dificuldade de meçararn a desaparecer,

Academia de França, com toda mentes, que se desernpilha- falar e pela paralisia das extremi- Foram, então, plantadas outras,
ii solenidade tradicional que acorn-

ram e amontoaram durante dades, e, sob a inspiração do pintor Hu-
,)anha a recepção formal de um '

,.' Ao que parece, o pó do man- bert-Robert, fizeram-se, nos jar-
novo membro. Sucedeu ao fale- aviagem.,

d
•

"

!lanês é mais nocivo em Boulogne, dins, belas mo ificações.
(',clt) Albert Besnard, na cadeira '

França, ào que em outros lugiut's, São essas pois, as arvores, cu"

n, 13 que fôra tambem a de 1\0 NUMERO de enfermi- O fáto atribuido, embóra sem ia existencia toca ao seu extre-
Hacme, Scribe e Pierre Loti. dades que atacam aos trabalha- confirmação cientifica, à visinhaça mo.
De acôrdo com a tradição, o dores, acrescentou-se, agora mais domaI, �----.-d--d-----sr, Gillet fez hoje o elogio de seu uma:o manganismo, que acaba de Supõe-se que o ar salino ex • ::.oe Ie a es

predecessor, elogiando a obra de manifestar-se vioJentamete em Fran- ça, no caso, ação FermclOsa. !B�s?ard e sua atividade como ad-
ça, depois de se haver registado • I· Da Sociedade Btneficente

rmmstrador da famosa Escola de
i casos na Alemanha, no Chile, AS FAMOSAS arvores dos, dos Sargentos da Fôrça Pú-

13elas Artes da França, O sr. Grã Bretanha, Suissa e Rtlssia. jaldins do palacio de Versalhes, blica recebemos a seguinte
Georg�s Goya�, que presidiu á E' sabido que, depois da tritu- arvores tradicionais dos reis de comunicação:
I'ecepç<;,?"de hOJe, fez a saudaç�o ração do minereo dG manganês, Fr'lnça, morrerão, segundo cal· «Tenho a honra em comu
aa sr, �lI!et, e� resposta ao dls-

o f;no pó' obtido é utilizado na culos feitos, dentro de 30

anos,] nicar a V, S. que, em sessão
(. ,mo waugura, d ..:ste, . de assembléa geral, realiza-
Fu rtou r-,. d e I da a 15 do corrente, foram

quinhentos Teatro A�varo ele empossadas adiretoría e co-

t
lU' m iS,são de sindicancia des�a SHANGAr, 17 - .A pezar da interferência do ma-ca r·� OS socledad,e que terá ge genr rechal Chang-Kai-Tchek para evitar um conflito entre Nan-

5, P4ULO, 17 (Meridional) Carva Iho 0,8 destInOS no pe�lOdo so-, quin e o Sul, as amea :;as da guerra civil se tornam cad::!I clal de 15-6-936 a 15-6-937, vez mais sombrias.
- Causou grande surpreza a fuga '

h
'

de Antonio Novais, que se apos· Sob O pa.Jotc in Io do
as q�al,s se ac am aSSIm �egtlnd) as últimas notícias vindas da provincia de

sou da quantia de 500 contosl constltu�das: Kuangal, que é uma das mais radicais das provincias do
, . f) d' liRA TENIS CLUBE -, !resldente, s�., Narba! sul, e que se enCJntra sob a influência de Cantão, impor-ie reIS, pertencentes ac. danco e i :lfo.,.,

.

•. .

bal bo?a de Sousa, Vice, ,sg,t. tantes corpos de tropas sob as ordens de generais (II'rl'gem._Biagança, onde era gerente, bem i

OR O OL
>

S .A t S I I tI FL I AN PI· I
.n omo a es; o. secre ano, se para o norte de Litchungyen e Paitchungel.t orno mil (ontos de diversas firma!:. 1"1

I
t A t A t PI t

A polícia r'ldiografou para to-l sg, ,n enor
, u�u,s O a; O objdivo desta manobra, ao cQntrarlo do que

,]Js as autoridadeS da Am'!rica do Empresa Artística Teatraj dos Tea- 20, dlto�, s�t. lV'lOlses Cor,do- se pensava na semana passada é a cidade de Hankau, um
Sul, pe'dindo a prÍ!ão do larapio. tros M unicípais do Rio de Janeiro i,llvatdeJ' <?llvejlra! IdO, teS�loureI2ro, dos mais impor1antes centros do vale do rio Yê..ngtsee, e
,,_ , � .. s�, oao ose, a ! va; T

o, que controla militarmente todo o hiterland.
CAFE' BOM SO' NO e São Paulo dito, sgt. FranCISco Lms \ an- A atitude da provincia do Sul é cada vez mais ra-

..JAVA SEXTA--FEIRA, 19 de JUNHO de 1936 às 20 horas
I I �,erl�Y'Q� IJradoi", sgt. Deo- dica!. Em cant�o, realizaram-se ontem mar.ifestações mons-

Parça 15 de Novembro �,l,;leCIO .::>llva. ,tro contra os Japoneses. Da mesma fórma outras manífes.
Antonio Paschoal U·M UNICO CONCERTO � SINDICANCIA taçõesellormes foram feitas contra o govêrno de Nanquin

� e � ,marechal ChaI1-Kei:Tchek, a quem aCHsam de fazer
" Sgtos. Alfredo Luís Tei- pohttca a favor do japao, por evitar a todo custo uma

I � xeira, relator; Henrique Aze- ação armada contra aquele país. '

:1 I vedo Klingelfus) Arnaldo Sa-
i� les e Paulo josé dos San- Licença para processar

I�
tos
Valho-me do ensejo que as parlamentares

Espetáculo inédit::> para Florianopolis se me oferece par? apresen-
RIO, 17-Foi julgado hoje, Uma verdadeira orque�tra de vozes humanas,

tar a V, S, os meus protes-
A
RIO, I 7-Amanh� reu�ir-se-á a Comissão de justiça

pela Côrte Suprema, o habe8s-
composta de 36 FIGURAS I tos de aita estima c consi- da Camar-a, sob a pres!dencla do sr. Valdemar Ferreira

corpus impetrado em favor de

I II deração».
'

pa:a ouvir a leitura do parecer do deputado classista mi�
Olga Benario. O feib foi rela- CANTOS E BAILADOS RUSSOS � nelrIJ. sr. Alberto Tavares, a respeito da licença para pro-
t-ido pelo ministro Bento de Fa-

II SUCESSO MUSICAL MUNDIAL t:. cf'i>sa� os parlamenta,res e sôbre o qual já se adianta que
ido, �enflo depois falado o advo-';I � Deseja concertar o -.:oncl_ue conc�de�do licença para pmcessar apenas os srs.

r'<j·<,.·�""�«'.' eh 1ly,!y:trod', sr H;:,},< I· �,: PREÇOS: <� _,
,.

d'? P ,
OtavIO da Sllvelra e Abguar Bastos, negando quanto aos

!... .: ,,'

I
F-u;3.,;; (.5 enÍl adas) - 35$000 il�

,.)eu ra 10. rocure (,
srs. João Mangabeira e Domingos Velasco.

COIiCGrd:;llído ::;01'0 o relator, I'
'

Cadeiras numeradas - 8$000 II s!, BOllzon, á rua Felippe
,

O parecfr do sr. Alberto Tavares.será imediatamen'
01 demais mini�tros Regaram o Galeria -.:4$000 I' II Schimidt n. 20, que será pIe· te assmado, de modo a podF-r ser votaao com urgencia
beneficio impetrato. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i J namente satisfeito. na sessão de J 9.

"

(-

t�:®��ou passe
L\']� �:cademi�
Frailceza

VIENA, 16-0 grande vapor de passageiros «Wien,.
deu,de encon�ro ao rilastlo da nova pont,e Reich. em construçã�
no no Danubio. DeVIdo 1\0 choque, o navIo partiu-se ao meio ten
do submergido rapidament�. Foram encontrados tres cadaveres: m .. s

ai�da ,se ignor,a o ,�aradeiro de oito pes�ôas. A Companhia pro
pnetana do navIo sInIstrado calcula em OIto o numero de mortos e

�nl quinze o número de feridos,

,

VIENA, 1�-No desastre maritimo ocorrido hoje no Da-
ilubl,O, em conseqllencl8 do choque entre um navio de passageiros e

o pllastro de U"'la p'}nte, teve co;:no cons,equencias a morte de sete
dos passageiros.

O desa:'re foi, ao que se diz, o resultado de descuido do
capitão, pois não havia nada que pudesse levar o navio de encon
tro á ponte.

O capitã�, comandante Ziegler, foi c::mduzido á delegacia.
para prestar ce;.Jolmento sendo provavel que fique prê�o,

1

-

AU1�.v••sa a situação no
Oriente

DO AFAMADO CORO RUSsO DOS

COSSACOS DO DON, Negado Ha ...

,�I

'b
� 1"1

"'. �'\ �'cHl'í';]' � ii.'.'::.�� G'1iJ �.
Ir! �� I �.II" It"",� .... _�WlIiII·· ;J!!I�'·_I�Iá Olga Senado II

Sob a direção do eminente maestro
NICOLAS KOSTRLJKOFF

: ,,;..
I'·
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A Gazeta Indica: Banco de Palacio d�_--ºi.y�,-i�c)_� I�Lt\�N:;;�.P�f�{,�\��);�����'\�_;:'
•.��,-".'-'<-'- ,-, ,. -_

Crédito po- Familia�"es------,--

'pular e Agri-Dr. Artur Pereira
cola de 5a,n-e Oliveira

Clinlca médica de erlan- ta Catha r ina
çal e adultos

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
Consultas diariameuie das Rua Trajano n. 16

4 horas em diante (Edificio proprio)

Advog-ados
lAccacio Mo-I
te i ra. tem seu escrip

tõdo de [advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ'p·, 1277.--

I Caix 1 Postal, 110.

I r!r. f�dro d� M�lu'� ferro I
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato= I==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

\ Dr. Aderbal
d.: �-;qva
1\.(. -;ado

i-tua Cons, [vi·tra, I o (sob. )

I
Fones 1631 .. 1290

3V1édicos

R.

I

RESIDEl\ICIA- Rua Este-I

I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

..

(Curso de especíalização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1)2 da manhã
e á tar( _ --Consultoria:
ANiTA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do' Hospital

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crinnças

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone, 1595

Consultas:
'. das 1 5 horas em diante

'"
. '-(

'_".

FONE-1524

: ABOr. \TORIO DE
ANALISES

LL1r�ICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OI.IVEIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Curso de espeeialização em

raactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

f 1 I ; .r ,

Executa analises para eluci
dação ddiagnosticos

•

não tm p ;�'i�� ii:- .:i�" �f-� � �I� t,·
mente dlt c�re5 fsrt..:,��,

ALlCF., AME':_iA" I\IJROHA

I
A' MAr:dl�1G��r��Ab' .; ""Sven ;;1 nas Ué,

casas

50litarios!,"

S:'!nhori'ls e senhores de todas
as condições e de todas idades do
Era-il! Desejem padroeiros do
casamento?

Peçam informações, em -nvelo-
p! fechad remetendo 700 reis

I em sêlos postais. D,es,eja s� �dad.'!
e preterições. A maxima discr..«
ção e todo o sigilo compromete-
se a Asula 95

Rua Duque do! Caxias 518,
joinvile, Est. Sta, Catarina.

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CA�TA�

II Dr. Ricardo Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
I Prisão de ventre?

lGottsmann pelo govêrno do Estado.

I I
Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nele' PU' rgo Ie II teEx'chefe ?a clinics do Hosp;

I
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honestí- II

tal de Nürnberg, (Professo! dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará Granulado e comprimidoslndórg Burkhardt e Professor

I 'I
.

Erwin Kreuter) Nos altos da Farmacia Popular, á praça

__

15

__ l'III.L_a.b.o.r.a.to.'.i.O.S_.RlIII!,a
u I Leite

EspeclaUsla em et, urgia de Novembro

geral �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Rheingantzalta cirurgia, ginaecologia, (do� Epi lepticos __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ , Precisam-seenças das senhoras) e partos, .

O A ..." �OSd - ..... .....,,---- De cosinheiras, arrumadei-cirur��:t,;oe:is�;apl:;i::o e: III, UltiLmIV�RsAeRdIAiçDõeOSGdLaO·80 mod;::!��o g:?·:�1!ii�:I;ar: Chapéus r!����;,eir�:dfa��e�s g�:::tid�:
r I

d EPILEPSIA em ótimas casas de familias. Pro-CONSULTORIO·��Hl.Ia
r

ra-: a cura a. .

O 2 C d B h Procu rem curem a Agência de Empre-ano N. 18 das I ás 1 e RECEBIDAS PELA LIVRARIA CENTRAL DE 'ar tas para o r. uc mann.

das 15 ás 16 112 horas. � ALBERTO ENTRES Caixa Postal. ?658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
. •

Ri d J' B'I heiro Mafra, n. 31-TelefoneTELEF. 1.281
' o e aneiro - rasi

d�I' Dante Vivo-por Giovani Papini Fornece or 11561.iii Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima ����� �����II Historia Pop. do Rio G. do SUI-POI Alcides Lima � �f1,��As Pantéras-por Lois Wilton l�1

A t "._,Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinatio �� nnçaoI Fontes compen�iada5 de Leg. soc.arasil-Po�� A��í� I I �� , II iii � -. • • � �1,-
SEMANALMENTE RECEBE AS ����anco : � �

,
NOVIDADES I Transferíu-se para á rua Tiradentes �N. S, a casa

" A Preferida"

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

FA6ANOO OS

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S·{. ala.
CIC. Aviso Prevíoôj. ala.
Prazo Fixo g.{. ala.

onde continuará a atpnder a sua dist;nta freguezia e °

publico er" ....eral ..•

o L.inicO

Nos altos da CO:1feítaria ChLlü:n!,o.
Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Govêrr.o

Estadual.
,

.

ITorneio «mosca», Interessante e �ensaClona

jôgo �!p�����. em hora saboroso café grátis. '-:.?��
Os jôgos são executados por graciusas senho-

rinhas.

I DI·.ArminioTavaresl
Esp'iclallsta emmolestla. da
GA}. GANTA- NARIZ - OU
"::-' )S-- CABEÇA--PESCOÇO
�.r.

(fl rrnnõo pela facul�aôe õe
mec,cina (la UniuersiOaàe õo
Rio Oe 1aneiro. Ex-interno,
por :oncurso, õo Hospital ôe

1
Pro .to SOl orro e õc Assisten
Cla !ublica õo Rio Oe 1aneiro.
COI' alguns anos Oe pratica nos
se viço5i espaclcllzuõos no Pro-
f" .sor Sanson, no Rio Oe 10-
r 'liro--na Policlinica de Botafo-
10'· no Hospitnl d� São 10ão
Batista do Lapão e 110 Hospital
'5affré--Buin leI.
Chefe de c1inica e cirur

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especia lidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone part:cular 1246

» :seM U Pau. _"'IA

R: idência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

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

PRIMEIRO E Ul"UCO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões díar.as: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas �

ma iores lucros

FLORIANúPOLlSCaixa Postal, 43

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

Oficina XAVIER

A

!
.

.

RUA TIAADENTES N. a

� (AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIOSIE !TELEGRAFOS)

.���.��- l�i�h!)4k����D

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

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

VERIFIQUEM SO' QUE IPECHINCHA f ...

A Casa A Preferida
APROVEITEM

==D E==
Antonio Xavier

LAVA- TINGE E REFORMh:CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERV!Ç') GARANTIDO - PREÇOS MOD1C'_:,

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

'AleHOAL SIMONE s. A'ILIVRARIA MODERNA

PunO.Oa �m 11588 IRua Felippe Schmidt n' 8
rabca postallZ9 TEJ. auto 1004

CodiIO Ribeiro Eod. Telg. ISIMONE

Tvpographla. Eatrreotypla J
Il!ncodernorllo, Foutaçao. r-e- ibolhas 2m Alto Relevo eh:. 1

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

O'timo emprego

V�d��O�meu::���n: �,azo. emHoií.- I
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital. com 39 quartos sem pensão.

Mob<iliario completamente novo, instalações sanitá-
,

rias etc.

O molivo da v�mda é ter o proprietario de se leti
rar para tratameúto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

.' •. , .1.

,.', .. ".' �, 'I

Rio
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I c a o e c k e SI•. �:
� 1\lIatri:z:: FL.ORIANOPOL.JS �

'_ages li'
'._j

Blurrlenau "" ..Joinville - São Francisco "" Laguna -

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Seoção de Sec9ªo deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternoe fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas

.

e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arades, ,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, .Motor�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: .(iS,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de ccuro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas nara todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pnarmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEft 21
� Charutos «DANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral I§'� Ernpreza Nacional de '''aveg:açao "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�V�ãVaVg.À�����������������J:G?ê::����VAVAV.A.V��

• Cozinhas �
o••••e.o.� O G��••�!B���. =. OBRE A DIREÇ)\O De PROPRIETARIO �1�
�t+ (;1!i� • RUA FELIPE SCH;,1IDT N. 1 �I�
gC hla ' 'A I i

•

d'· h
' , , � � ti

.

FLORIANOf'OLIS Gt

� ompan Ia I_ança' a aí Ia tJ ••��-------GS:�i'�

;;
.

FUNDADA EM

...

;�;;; -: ����.$�$s{�G.�O.O••!
� t�� � �f ,., A A dJ �
., 5 T t M,4 -1.oU $i! �;.a� CDlls�rlllr. �
G eguros erres es e ar�dmos t';. " . ���- 'l _ �

�I Incontest.avelmente a PRIMEIRi\ dCl Bras'! � :SG� GaOO
G

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �I··�! Siga o riOSSO conselho :
RESERVAS MAIS DE 41.000:000$000 � •
RECEIT AEM 1934 19.792:5531,358

MANDE FAZER UM P!�OJE'TO, COl\'
ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DI..PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966 549 CUMENTOS PFÇA PREÇO A DOUS orRESPONSABiLIDADES ASSUMíDAS EM 1934 2.717.044:063$157 TRES CONSl RUfO;(FS DE CONFIANÇASINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:537$917 �

onfie a execucão de seu proiéto
á um bom arquitéto.

, -

'"

Joinvile-Xavier S�heBk
ESTA 'v10S EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA Lages-Hossanah Neves

Agentes em Ftorianopol is: NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO Laguna-Fran:.:i�co Chai8s Ma..

- chad;
O Campos Lobo & C Ira. +ttJ Pr,eç"'os -adi'cos Mafra-Pompilio Claudio
� O

I • • Nova Trento-Joãl) José Areb.
G Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Carxa Postal. '19 • T k Orleans-Edg"r h1ato,
'. TELEFONE:N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJA!vÇA e res "a ,j r. & Motta Porto União- Hem,mio Milca
U • FORMADOS PELA UNIVERSIDADE CO FIO Rio do Sul-AristIdes Meio

!,'�.: Escrltóros em Laguna e ltajai � DE JANEIRO I São JOSé-JOSl '�osta Vaz .

'� " IitfJ. � �:. Francis�o.Guaracy Goerre9ea
� Sub-Agentes em Blumenau e Làge�3 G �� Rua Felipe Schmídt n. 2 � 5�?JoaqUlm-J?ãO Pillrua •

� a �) 1 � TIJ�ca�--��v..la. .lMl.$

••••••••----�i ���tIiG���•• GO�G••e-------••OGOG: 'IubaraQ-.-.Gca-jUm. PIifaGQ,

Fí·liaes em:

er�+
• e
• e

fi Agencia Moderna de PUla ii�

blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

o
Federal e possue a carta patente n, 112

G

r \""�,,"O- ,.

Alienlesr Sub-Agentes e Reguladores de !iv:lrlas em todos OI Estado.
��.J!!ra,llI, no Urugusi e nas principais praçf 1 es�ran�'air2\a.

I

I

°1

Assinaturas
ANO -44$
SEMESTRl! :H
fRIMESTR!����---- ���� ,,�..

S---- ��.. �
G

R
(4 NUM. AVULSO

� J!!t fe' e� I t $.'I� ATRAZADO $3
� P' � ,au ran 'e �. A cotrespondencla, bem co"• "São Pedro" " os valores relativos aos at-

nuncios e assinaturas, tevllJl.
ser enviados ao Diretor-Cu
rente Jairo Cailado.

Redação, Admn!stra,ãa
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5'
Fone, 1.656

"
I'
0,
,

'O

e QAZ;-;=ra
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

COlabora9.�AI

Nao 3erá delJoloido o .ritin«l
publicadb GU não.

O conwHo expresso em arti

go de coilabotação, mesmo soll
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
da Redaçõo,

Especialista
em rrrob. sttas
da bôca

<JONSUI...TORIO: Extra�ão S('Ul clôr

Agentes· ..correspondentel
Porto Alegre - Dr. AI"I(1ftU,

Bottini
Curitiba-Petrarea Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4.raranguá-Jaime WencJhausei
Anitapolis-Anibal PaeJ
A.ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor C.·mpas
Blumenau=- Martinmni) Hilarib
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro T0l':'el5

Cruzeiro=-Osvaldo Perdia
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah AlvC8

Caminha

Especialidades em: Af1ERI: fVOS E
SAI,GAD OS

COMIDA A DO,vUClLIO A PRE
��� ÇOS MODICOS.
Fornece

, .� ., ......

�..
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EDITAL
A GALETA 5

Coluna
médicaQualidade de hem ad�

mlmstrader
!MPOSTO DE F�EI"DA Et\!\ FINS DO SE'CULO

passado, na maioria das ci
dades da França haviam gui
lhotínas mais ou menos fa
mosas, que k'go, por motivos
que os franceses ignoram, fo
ram desaparecendo da vista
do público. Atualmente, exis
te naquele país apenas uma

guilhotina, destinada a satis
fazer todas as necessidades
da justiça da Pepublícs, ;0-
cIusive o territorio da Ar
gelia.

Coqueluche
PARA CIENClA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA-
D) FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS,

DO REGULAMENTO

(Divulgação e autoria do Deoartarnen
to de Publicidade dos Laboratorio
RAUL LErT-E)

A coqueluche é urna doença
contagiosa caracterizada por aces

'lias de tosse, cuja causa ainda não

(Conclusão) é bem conhecida. Coincide o seuArt. ,,7 8-- Todas as pessôas fisicas ou juridicas que POt si
aparecimento muitas vezes com o

ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratificações, UP.BANIDADER do sarampo. Ataca prelerentemen-bonificacões in'eresses, comissões, percentagens, juros, dividendos, O bom administrador seré sempre delicado e aláve], quer te as crianças de três a cincolucros, �ug�eis e luvas, prestarão inlormeções á Secção do Imposto de
I no seio de sua familia, quer perante o SUl patrão, gue�, principal- anos, poupando os lactantes; todaR�nda, anexa a Delegacia Físcaq [mente, junto aos seus subordinados que, por sua condição �e hu- via.pode apresentar-se em qualquer
mildade, recc bem sempre com agradecimento o tratamento delicado. idade, inclusive no adu)fo.Art. 86-As alterações do art. 78, serão punidas com O adminstrador que tem urbanidade não grita nunca. Ele O povo costuma considerar co-

a multa de 500$000 a�5:000$000, dá as SUáS ordens com firmeza, mas sem violencia. Apont.a em queluche toda tosse que se pro-
I

.,
vez de repreender, mesmo aos seus inferiores, (IS it:conveOlen�es longa um pouco �ais que a co:Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as cedara-, dos erros praticados, os prejuízos cama dos, p- lhes ensina os meios mum {tosse comprida). Não esta

ções de rendiment�s, in?ependen�e de multa. A pessôa fisica-(pa�- de melhorar os trabal' os, Um bom conselho vale mais do que dez I certo êste modo de vêr. A �o;setiular)-que possuir mais de 10.000$000 de rendimento bruto, h- repreensões.
. Ja coqueluche vem por quintasca sujeita a apresentaç�� de sua declaração, ainda que, �elas dedu-

.

Evita .sempre a ca�a. fechada ou trancada que dá � :.eor I perfe�ta�ent= tlpicas, entrecortadasções de encargo de iamilia e outras que regulament.o p;rmlte., �enbam Impressão possivc! do administrador. A cara fechada não e sinal
por mspiraçoes profu?das,. ��oma ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sUJeIto' ao de coragem e valentia como alguns erradamente pensam. As pes- panhadas de um ruido sibilante

cançame ito ex-oficio e perderá direito ás deducações. regu!amenta-I sôas mais corajosas são geralmenre aquelas que se mostram sempre ou parecido, com o canto, �e um NO MUSEU DE HISTO ..res, ii c dindo ainda na multa de 30 ou 5001°, ou ainda tres vezes sorridentes e de fisi0Domia aberta. galo. Essa ,t sse espasmódica faz RIA Natural de Nurembergo valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi A urbanidade, porêrn, não quer dizer que o adrn;.ni,lr�d�r com que o doente orojéte fóra da acha-se exposta uma coleçãodu is, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acres- deve ter grande intimidade com os seus subordinados, pois a mti- bôca a Iingua azulada, enquanto de falsos objetos pre-historice: tu a sua declaração acompanhada dos documntos que provem midade excssva produz indisciplina. Não deverá haver temor, lhe falta o ar, euturnecendo-se o
cos, apta a desanimar o� co-o su preJUlZO. mas deverá ha ér sempre respeito. !,escoço onde as veias formam sa- lecionadores que se atiramVIGILANCIA liêucia. Os acessos redobram de
pelos caminhos da preistó-O administrador vigilante está sempre olhando pela saú�c, número a noite. Fór 1 dêles, só se ria sem a ajuda de sólidospela moral, pela ordem daqueles que estão 50b a sua dependencia. pode diagnosticar a coq�el�:�e conhecnnentos ou de experComo o trabalhador rural não tem em geral noções de pesquisando no eSC:;\L o o rmcróbio tos conselheir s.higiene, noÇe1 por mais rudimentares que sejam, deve. interessar-se que frequentemente aI se encontra Os objetos expostos no

para que a casa do trabalhador esteja sempre bem limpa, com o nos casos dessa doença,bacilo per- Museu de Nuremberg _ emchão hem batido ou com o assoalho sempre varrido e lavado, com lussis, ou investigando as lesões número de mais de 5.000-
as paredes limpas, "em buracos. O quintal bem cercado e p}antado que as quintas pode� provocar, foram adquiridos por bomArt. � 182--São passiveis do imposto de renda os venci-
com útilidad'l5 para o trabalhad()�: hortaliças arvores frutIferas; _por. exe-nplo.hernorragias das con-

preço, lá por 1880, pelo pnmentos de todos os membros da Magistratura da União, dos aipim, batata doce, ()lg�mas touceiras d: cana pa.ra adoçar cafe juntivas (uma das membrana� que tor Gabriel Mary. Traía- 3eEstados do Distrito Federal e do Territorio do Acre bem como de manhã, uns pés de café, alguns canterros de sapo etc. protegem o globo ocular ),fenmen- de diversos instrumentos eos do funcionalismo publico dos Estados e dos muni ipios, (D..!- O administrado: vigilante de fórma alguma permitirá den- tos no freio da língua (ao �e� pro-l utensilios da Idade da Pe-ereto no. 19.723)
,

t:-o, (h Lz�illl q J! 09 e npr,;'!��dCJ.5 se embriaguem c�m ?:lra. jetada para fóra dJ bôca,a hngua I' rira. fabricados com O'>'))S
-

•.
I r I ctgu,ld,�nle. S�d d..! tod.l conveniencia exercer a vlgtldncla. Junto pode l�ce��r-se ?e :ncontro a�s perfeitamenle coníemporane.ALTEf\AÇAO 1\0 I\1POSTO DE REi�DA-LEI N.183 D,� à, nnd.ls p:ua des;,)brir 03 maus emt)regados qu� se e:1lbna:pm, d..:ntes !tlC'!SlIJ05 Inf.erIores), voml-

OS 0'1 com um material es-13 DE JANEIRO Df. 1936
os gu,is não poderão continuar na fa�enda. tos., pe�ia!, que os home'ls primi ..Tod8s deverão ser aconselhados, mostrando-lhes os graves Tambem e caractenshco da tivos jámais teriam usado,perigos da bebida.

. .. c0iJueluche o absobto bem-estar d,1da precisar.iente sua faltaProíbir te{minant�meHte as r.!tscussões, as bnncadelras de em que fica o d.)�nte e�tr� os de resistencia. Encontram-selutas corporais. as quais quasi semprt' são de funestos rf'sultadus.
acessos: sem �eb:e e sem smals de tamb,�m na coleção uíensiliosO administrador vigilante socorre prontamente 05 em?rega� bronqUIte, larIngite, etc., que era da Idade de Bronze, fabrídos doentes: aos impaludados, opi!adus, sifilíticos. proporcIOnara geral estão pre3entes nas outras cactos com misturas de co-

socorro medicas e indicará os remedios melhores. tosses. bre Olj de latão. Os falsifi-Aos turberculosos Oll morféticos, cO;1seguid. a intern1ção Como eiJitá-Ia.-I olam�nto cadores Cílnfecionavam êsses
em hospitais oade possam s�r curados ou tratadus com humi,'lida- do! d0eat;:, e mesmo

1
dos .simp!es artigos preistóricos em grande, salvando, a'lsi'1l, 03 seus àescc'1dcntes ou pessôas a êles liga- suspeitos. em tempo ce epl1emlJ, de escala, e os vendiam ados dos do contágio dessas t-::rreveis doenças.

.

as crianç'ls fracas nã) dev;m ser cJlecionadores particularesZdará o administrador pua que o� 'seu;; su?ordmildas po- levad.is a lugares cn 'e haja a510- ou a peqnenos museus dênham os fiih03 na escola, desde que estejam na da?e (7 an�i m..!ração: escola. ci ema, Igreia, provincias.completos), seja em escola pública, s�ja em escola Plftli:ül�r, �eJa Parece qu� a vacin,ção antivarió.
em escola noturno. P')r meio de con3dhos ou outra3 provIdencias, lica tem certo e(ei o profil.iti.co e

tornará obiiO'atoria a in3truçã:J d1S criança:;, cO:1tribujn�<) por sua cuntivo sôS e a C)queluch,�, reco- QLJANDO;O NAVEG.AN
p lrte pl1ra d�ninuir a vergonhJsa manch'l do analfabetismo no n')sso mendan,lo-se m 1110 va inar êstes

TE Krussesstern �desembar-caro Brasil. enfermos gUln,30 ainda não o fo-
cou, em 1804, nas ilhas Ma,-Art.;10-A partir de 1936, Tas soc�edades em nom� c�I�. D &\. h.-l ram antes.
qUêS1S, na baía de Taio-Hae,tivo, as de capital e icdustria, as em comandIta e �s firmas mdlV1

n " I. ,ta- \i1lasn a ua
já encontrou alí�dos brancus.duais, cujo capital excede! de 50:()00$0�0, ou cUJa� veD�as mel uS 110 un

HU!ll\1gria Continúa Um era Roberti, antigo ma-cantÍs, ou receita bruta. e��eder�m de: 300:00\)$000, d�verao pagar I ��iOS nG
I

ri!lheiro italiano, a quem um") imposto pelo lucro liqUIdo, de acordo com o resp,:ctlvo halanç�, I'
" '"

Temos prazer em registrar ,.,

navio em viagem havia dei-ficando equiparadas para o efeito da tributação ás socIedades anom Exerc�to a visita do representante, nes- PONHA EM ACeAO A .

d
.

'ut.o p"ata Capital, da AC<1demia Ci- 'xa o na praIa; !2 bl' I vi

entifica de Beleza Madame BILlS DE SEU FIGADO '1m francês, Jü:-é La rin. l�· te
.

'

havia adquirido os usos eCampos, do Rio de ja:lelro.
. SEM CALOMELANOS costumes daqueles povos sel-Em nome dessa C(incel-

tuada organização cientifica, E Saltará da Cama Disposto va!!,ens: fizéra-se tatuar, con-

dest'nada ao tratamento dos Para Tudo
vertendo-se em um grande

f 2uerreit'O, célebre em toda adefeitos da péle, nos oram
o figado deve destillar diariamente um '-'

O
,. ,,_ _

'feriados am0stras do finis- litro de bilis nos intestinos. Se a bi�is n�o reg:ão.' UnIC:O a ,que se na)
flue normalmente, os alimentos nao sao

J 'ta'r'� foAra a C0mer carn/-lsimo Pó de Arroz Rainha d.7 digeridos. apodrecendo nos intestinos e for- a' a;_, �. . ,;...

mando gazes que farão Inchar o seu esta- 'nl' 'TI "na e depol's dI" cadal-/ilnp:ria, bem como v árias mago. Sobrevem a prisão de ventre e o 1i:1, y

-I d envenenamento do organismo. V. S. sente- batalha trocava gostosanll�n-foll1',:tos explícan�o o mo.o
Be triste e abatido; perde o interesse na

.

J
•

di-' Ll"ar- O Cre"'me, r�Ol1ge em vida. I te um prisiunell'O :por um el-- ,J
Com saes e outros laxantes, ou com pur-

t- C··
-

O rrwrreu nasiClUido, lvlascaras de Lama, gantes fortes, V.S. nada conseguirá. Tae. ao. aonn na, ,-)
remedios estimulam os int'estinos sem tocar

-Ih Marqrêsas Voltou áetc dessa apreciada marca. a causa. As famosas e efficazes Pilula. I as .' .

"
., CARTERS para o Figado são as unicas que França e exibiu suas. tatua·Bebidas Nacionais e Extra Esses produtos Ja se 1:!1.- farão correr livremente esse litro de sueco

f dt
..

biliar e que farão V.S. sentir-se disposto' gens em todas as eiras ogeiras só NO �ontrJm a vcnl a nos pnncl- para tudo. Suaves e inoffensivas. são, com_
d d t-

.

t b l' L desta tudo. maravilhosas para activar a secreção Norte vivendo es e en aoCAFE JAVA oalS (S a e CClmenlOS

I
dofigado.PcçaPilulasCARTERSparae '

d d't
'

Praça 15 de Novembro <�apital. Figado. Recuse as imitações. com o produto as 1.3S eXl-

������������C�h�e�fe�d�a�S�ec�ç�a-o��=��.�_,�.�_�.��,��A�n�t�o�n�lO�A�a�sc�h�G�a�l�_j�".�_���r;��o�s�p�e�la�o�f�er�ta;.�����&�_����������b�i�ço�-e�S�'������11II VISITE=--=--=-_'_'_ C PI I.."! I

Elegantes e lindamente padronadas roupas pcud crianças, p05sui�do variadissimo I

e abundante tock
Artigos para homens na casa A CAPITA L�., nas

O SERVIÇO POSTAL DOS
ESTADOS UNIDOS é um

dos mais eficientes do mun

do. Anualmente se perdem
menos de um por cento das
cartas enviadas pelo correio.

Art. 1 75--As Emprezas que pagar,�m juros de debentu
res e obrigações ao portador. descontarão sempre independente de
aber a quem são p"g)S esses juros a tax 1 d,; 8100. Quanto aos

dividendos de ações ao portador, a tau a descontar pela mesrn'e

forma será de 40(0, independentemente do imposta pago 'pela So
ciedade.

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

Até 10:000$000
10:000$000
20:000$000
30:000$000
60:000$000
90:000$000
120:080$000
150:000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
50U:000$000

e

e 20:000$000
30:�00$OOO
60:000$000
90;000$000
120:000$000
150;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:0CO$OOO

isenta
0,5nlo

1°10
3°10
5010
70[0
9°10
120[0
!3010
140[0

15,5010
16,80010

18010

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

e

e

e

e

e

e

e

e

e

mas.

RIO. 17-0 ministro da Gu'Ôr
ra declarou ao ehde do Depar
tamento do PesRôal do Exercito
que pôde pemitir que os voJun
tarios dos contigentes especiais,
que tenham acabado s�u tempo,
p051ôam cüntinua� a sr f\lr) perce
b �ndo vencimentos como "oIunta-
11')S e 05 fardamentos respl'Õctivos,
respeitados os limit.es da idade,
já fixados pare.:lS qu'\dros efe
tivos.

DECRETO N. 21.03·3-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1932
Art. l-Nenhum livro ou documento de cOLtabilidarle pre

vi�to pelo Codigo Comerci:il, pela L�i .de f�lenc!as e por. quais�ue
outras leis terá efeito jurídico ou admlDlstr,atIvo SI não e.shver a�s�na
do por atuario, perito contartor, contador ou gUJrda-hvros. devlda
lPente registrado na Superintendencla do Eus:no ComereI;}!. de
acô do com o art. 53 do Decreto n. 20,158, de 30 de Junho de
1931.

Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Naciontt! no Estado de Santa
Catai inG.

Em l' de Junho de 1936.

Carios Conceição

MafraConselheiro com a T.ajanorua

c RCOS�-c R

.:,_" ,t�-------------------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esta definitivamente assentada
a ida á ltajaí do Lira Tenis, onde I CINE IMtlERIAL, ás 7 30
deverá jogar com o Marcilio Dias horas. em Ultima exibição, a' for
algumas partidas simples e duplas. midavel película que toda a Floria-

Tem desejo a direção espor- nopolis deve assistir -.0 Pão
tiva do Clube da colina de levar Nosso.
o maior numero de jogadores e O Pã(J Nosso é um soberbo filme
a mais pura expressão de sua for" uma grande lição á Humanidade
ça e por isso solicita aos raque- é a propaganda e pratica de um

tistas inscriros o comparecimento novo e salutar plano economlco.

diario aos seus córtes pOIS pre
tente intensificar os treinos.

Estando o jogo amistoso com

aquele Clube irmão, m;ucado para
o dia 4 de julho p. vindouro, te
mos pois poücos dias para en

saios e ês�es não poderão pP:r
didos.

No torneio que se realizará do
mingo proximo, serão escalados
os jogadores que irão a Itajaí, me
dir forças com a gente do Cami
lo, sue sem favor é forte e está

perfeitamente preparada.

..

DERATOR- ÃC-IOLI VASCONCELOS

breve permsnencia seguirão junta
mente com os demais componen
tes da embaixada brasileira, para

Cmfclme já foi noticiado, con- Berlim os esforçados remadores

nnuam em exposição, no montra catarinenses Aurelio Sabino, Joa
da Ourivesaria Nmller. á ruaTra-

ouim Oliveira, Otávio \guiar.
jano, 0_ lind,is troléos oferecidos Orlando Cunhe e o timoneiro De

pdos srs. Cd. Lopes Vieira, dr. cio Couto, que formam agua!·

Tomáz Woods, José do Vale nição de 4, vitoriosa em aguas

Pereira, Roberto Müller e José baianas.

Jorge, a serem disputados, nas pro- Depositarios de nossas mais ar

vas qUi; lhes são dedicadas, no
dente esperanças, partem êlea ener

[estinl que, promovido pelo IRIS gicos e confiantes de bem digna
F. c., tem homenagem aos �:ctm� mente representarem seu pl:)Ís no

peões Brasileiros do Remo, se cortejo formidavel de Berlim, onde

realizará no próximo domingo, nq medirão forças as maiores expres

estadio da Federação Catarin�nse sões esportivas do mundo,

de Desportos. Nação apenas iniciada nos toro

Esses troléos são destinados neios mundiais de atlétismo, póde
aos vetcedcres dos seguintes jo- o Brasil, pela tenaz vontade de

gos de futebol: seus dirigentes apresentar um qua-

Fi-::)I"iallopolis :lC Catarinense _ dro já numeroso de esportistas
taça "or . Tomá}, Cautista x Fi- que em algumas especialidades
gueira. taça "José Jorge", C,Jnti-1 hão de, em posição �e realc: co'
nenta] x AnitaGaribaldi, taça "José loc�r o nosso querido pavilhão
do Vale Pereira", Independencia aun:verde.
x Sul-America+-bronze «Roberto E corno o remo é um dos es-

Muller». portes mais cuidados entre nós.

O Íris F. C., adquiriu uma
temos a esperança que sejam êle

taça que será oferecida ao ven e. a natação que nos coloquem em

ce:.lor do embate Figueirense x Situação de destaque.
Atlético Catarinense, além de ou-

Ao galhardo conjunto que ôn

tra destinada ao clube que ven-
tem embargou formulamos os nos

cer maior número de ingressos sos mais ardentes desejos de vi-

r ara o íestival. teria.

O torneio de volley-ball é de- Compareceram ao bota-Ióra dos

dic:.do aos srs, Comandantes do rapazes o snr, Cap, Ernesto Nunes,

,4')., Força Pública, Centro de representante do sr. Governador.
i- viação Navai e Escola de delegações de clubes esportivos
Aprendizes Marinheiros. da capital, nosso representante e

crescido numero de amigos,
TENIS

..' .

I dYf�stlva e

dorningo

REI\llO

De Porto Alegre, recebemos
um recorte de um número do
«Correio do Povo», no qual
anuncia aos seus leitores que «to

das as guarnições gaúchas que
se encontram na Guanabara, mes

mo o �ft.:l1r» que foi denotado»,
i -50 a Berlim.

Nosso gentil remetente, faz 50'

bre a noticia, o comentario que

s2gue - «Ilustr:,s 5nr3. dirigentes
d'i L. N. Catarineme. Envio-vos
este recorte do «Correio do Po'
vo», do 17161936, nO, 141, pago
13 (Dfsportos), afim de que pos�
�ais ver como são npresentementen
aceitas e atendidas, pela C.B.D.,
todas as imposições dos gaúchos! ...
Nunca a C. B. D., se mostrou

íão gentil e amavel para os des�

portistas meus conterraneos ... (O
pobre q!JanJo vê muita esmola.
desconfia).

«Um sulino especializado».
Ficou dessa fórma perkitamen

te expiicado, a solução dada ao

caso dQ «out.rigger» de 4 remos.

A guarnição catarinense que
venceu o pareo, vai representan
do a C. B. O., e a guarnição
Rio Grande que tirou o 20. 10-

gar, vai como rp,serva daqup,la.
Assim, gcitosamen.- _ • sem mr.is

migas foi resolvido a dificpldade.

Cruzada Nacio.
nalde Educação

Elllbargou o "four"
Catarinense

o

,.,
.

,- . .,,,�

I

� .

.;={�:�;;;:� -Ga�'7i'e'
--Desde alguns dias que se ���������������������-����������
encontra _abando�ado, no A V O Z D O P O V O
campo do jockey \..... Carnpi-

-------_;:_--=---==---..:=:::.__..:=----= -----------

neiro, um avião ali aterrisa
de e,4 que segundo declara- Nossa Vida
ções do piloto e de um casal
passageiro do aparelho, des
tinava-se á capital, sendo a

viagem, entretanto, interrom
pida nesta cidade devido ao

forte vento que obrigou a

essa parada forçada.
O avião, porém, continua

naquele prado.
Esteve no campo do jo

ckey Clube o delegado re

gional de polida, que cons- Faz anos l oje, a gentil senho

tatou O fáto e vai tomar as
- rinha Olinda Silva, filha do sr.

medidas que o caso requer. Aprigio Silva, funcionario da Se-

O
cretaria da Segurança.

recensea-l . -. .

Ániversaria-se hoje a genlil
menta d. senhorinha Beatriz Maria Vieira,

c.o -t I
filha da viuva d. Maria Luiz a

pi a Vieira.
O sr. Olívio Amorim, operoso

prefeito municipal, vai realizar
segundo consta, um trabalho de
grande utilidade e de alto valor
estatistico, de que sempre se res

sentio o nosso municipio: o re

censeamento da capital.
Ha muito desejava S.S. dar

início a esse trabalho; mas, outros.
de mais urgencia absorveram todo
o tempo de que disponha o ilus
tre governador da cidade, avul
tando, onde os realizados, o re

modelamento completo do apare
lhamento administrativo'municipal,
tão imperfeito e falho; reparação
de estradas, etc.

Assim, pois, vai S.S., segundo
ouvimos, por mãos á obra den
tro de breves dias.

"

•

S.-Dois uxoricidios
multaneos que estão

impressionando o Rio
Manoel Duaue, um dos es ..

sassinos, trabalhou na dra-
gagem do porto de Flo

rianopolis

AHIVERSARI05
Decio Couto

Qegista 'se hoje a passagem do
ani versano natalicio do prezado
cc.nterrâneo desportista Decio Cou
to, fuucionario da firma La Porta,
e componente da representação
catarinense do remo, que vai a

Berlim.

OUTRO CRIMERIO, )7-As autoridades po
licais descobriram no suburbio de
Madureira o cadaver da mulher --Mais um crime impressio
Maria Santos, esposa do empre- nante, está causando grande sen

gado da Limpeza Publica José sação.
dos Santos, enterrado no quintal Foi encontrado, na praia. o ca-

de sua propria residencia. daver de uma mulher, que depois
Faz anos hoje l) jovem Her- O id

"

I b dE)man o, visive mente corno- se sou e ser o e ster Duqt e ,)
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Cap. João Marinho
Encontra-se nesta cidade che

gado do norte catarinense o dis
tinto oficial da Força Publica,
cap. João Marinho.

França
nas garra!l
das sovietsSebastião Costa

Chegará amanhã, pelo Comte.
Alcidio. o conterrâneo sr. Sebas
tião de Carvalho Costa, funciona�
rio do Instituto de Pemões c

Aposentadorias dos Comerciarios
em Florianopolis.

CINE REX, ás 7 e 8, 30
horas, uma reprise que se impunha
-Ela ... a feiticeira.

CIN!:: ROYAL, ás 8 horas,
unica concerto dos Cossacos do
Don, sob o patrocinio do Lira
Tenis Clube.
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