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90 dias.
RIO, 20-A sessão de hoje na Câmara dos Deputados

foi presidida pelo sr. Antonio Carlos:
A áta foi aprovada sem restriç ões.
Ao passar á ordem do dia, o presidente anuncia a urgen

cia do projéto concedendo a prorrogação do estado de guerra,
acompanhado do péHecer do sr. Carlos Gomes. ��'<:.'..:':'!,""" .. """"""""�='I,,,,::!,,,c�_��,,,,,,,",,,,,,,���3Q�,",'�...�,,�.",��""""�Lii�_�,,"-,_�'�L�!,!"",�_��.",_�.������_�"""'"""*'��..!"'�,!!_�_!,!!_!",_""!_���l'"�1

O sr, Pedro Aleixo justifiça a urgencia, em face da p'e- rI:' V C''\;; "�{l'.r" �l; í'Ji ��'0\:'" t!;Jl-·,,,------Sem quaisquer
men :ia de tempo, pois a medida rôra decreta�a em março e

ter-t
fi, -,.....; _',».-

mina' li vinte e três do corrente A demais devia ser reconhecida, ,-,.,' D' t R II rO,:;:"le"(ano e
.

Ire or esponsavepela necessidade do governo diante da persistencia dos motivos que
a determinaram.

'

AJ�U II [ FIO! ianopolis, Segunda-feira 22 de Junho de 1936
Submetida a votos a nrgencia, foi dada como aprovado. --------------- -----

O sr. Café Filho reclamou verificação, sendo apurado que
h .viam votado cento e noventa e quatro contra onze.

A minoria ficou dividida nessa votação. parecendo mesmo

que dentro dos seus votos a Comissão de Justiça abrirá a questão
era plenario.

Assim votaram do mesmo modo os srs. J. J. Seabra,
Dorval Melquiades, Mota Lima, Sampaio Corrê!:l, Rego Barr.:}s.
Otávio Mangabeira, Pedro Calmon, Teixeira Pinto, Pedro Lago
e Artur Santos.

O sr. J. J. Seabra péde a palavra e sóbe á tribuna sob
p-lmcs pronunciando irteressante discurso, cheio de ditos pitores- I RIO,,20-0 sr. Clodomir apresentou á Co nissão
cos, como costuma fazer; suscitando a atenção do plenario, ,de Constiturçao e justiça do Senado o seu parecer sõbre

Estranh�u que se fosse pr0Irogar o estado de guerra, in- O projéto que re�L!'a o horário de trabalho nos serviços
dsgando os motivos dêssa medida e acrescenta que é um absurdo públicos, não devendo, O m:;S'l1O, exceder de 8 horas dia
o estado de guerra, num país que está em plena paz. Apreciou rias e 48 por SeJ11a:la.
a proposíto a atitude da minoria, que lhe p irecia estar iadikrentc: Comissão de Constituição e Justiça, apó s estudar
e conciliadora, di:endo que suspeitava que havia nISSO qualquer devidamente o caso '� face da ConstitL1ição, é de pare .er
coisa para não se perturbar as combinações da sucessão presidencial. que o pro.iéto é, pcneita.nente, constitucional.

BRUXELAS. 20 - O tenente Fréres, ex-conselheiro
militar do ras Desta, fez novas declarações sobre as atro
cidades praticadas pelos abi-sinios. Afirmou que o seu co

lega tenente Reger Garnbier, foí envenenado pelo ras

Desta.
O tenente Fréres, depois ele outros comentarias, acrer

centou:

«Alguns dias antes da primeira ofensiva do general
Graziani, os abissinios aprisionaram 15 askaris, que to
ram supliciados e mortos na presença do ras Desta- .

!:il
. . Quanto ao uso de balas «dum-dum», afirmou que e�

� �n� t(� r, '" I tcs projetís estavam á venda em casa de um armeiro de
liil ,;j ld \\!S ',z.:t Addís-Ababa.

«Nunca vi - disse - bombardeio de cidades nem

feridos atingidos por gazes asfixiantes. O que os abissí
nios tom: varn por bombas de gaz não eram senão bom-

Co tíórrne foi divulgado, de-I aproximação e intercarnbio, I bas incendiaria=. Minhas declarações são, aliás, confír n:3N
verá seguir amanhã, via ter- cada vez maior, entre a ma- das pelos medicas da ambulancia suéca, que nunca tive

restre, filmando os rnunici- cidade das nossas escolas de rarn de cuidar de pessôas atingidas por gaz.
pios co Norte' catarinense e a ensino superior, êsses jovens «Quanto ás caixas de munições �ue os ,italia�os en

visinho Estado do Paraná, .3C propõem, por meio de ícs-. centraram em Ouadara, sobre os caminhões da ambulan
um} caravana composta de' t: ..ais que vão realizando du- I cia suéca, eu posso afirmar que estas caixas foram colo-
16 académicos da nossa Fa- rante o seu itinerário, adqu.- cadas nestes caminhões..por ordem do ras Desta, apezar
culdade de Direito. rir fundos necessários a cons dos protestos do pessoal da arnbulancia. Comprometo-me,
Além da finalidade própria trução de um monumento a sob minha palavra de oficial, a confirmar estas declara.

das excursões estudantis=- a I memoria do desembargador ções diante de quem quer que seja.»
----- 'José Artur Boiíeux, o funda-

&f'Ip�ISft.. di" :�tad.,. i1t1\ n � I';c���r�� p.i�'='E::��Ic'or ,da nossa Facu�dade deif&v 'li r& U (ii II M VU iziJ Lu a f.l !;J s ,� ,� . �J (M� �:;J \� � Direito. Mere.ce� pOl?', �pl�u- p'
..

f�����������:......�....�mm�.",�'���"""'��""""'"""""������...-�-I ��� j�ve�!t�u�:���lic��c�aat;;·i� I' a i e i Iho rnor-
Par�alnentares SLI�·��' ei�1Icann� Iga-Verdcs,�, estamos certos,j re r-.a rv-\ e�etro ..'" � � � d� que serao alvo da melhor I i I I
- ..... .... L E,..,...." """',. - acolhida e consideração per t dA � J!'1 parte dos seus cc.nterrânetseu a osO governo d6SpOStO " EHrnlID�regai" a Far ... e co-esladuanos.

ça Pública, caso a mimHarf,3 pa ���a rg1e�1'" Os-c-U--"'-0�-U-el-- "'

. BUENOS, AIRES� 20-��a povoação de Ramos Me-
_

j"",M

./ Jlas df!U se um fato llue Impress10nou profundamente a po-tal'" nau compareça �mmstms pulação. o menor Luís Boto, de 12 anos, ao saír de casa,
!

responsave' s pelos'l v!u no ch�o um cab�o elét�íco e ao tentar lc�anta-Io sofreu
BUENOS AIRES, 20 - Está no seu terceiro dia de discussão a CanJara do.; Dê-I d: t ! b' ,I p! l�. VlO!enta dlsca�ga, Seu pai, JU2.n B0tO, arge�t111.0, de 52 anos-

putados, em torno dos assuntos refereT',tes aos diplomas dos r.'indd::ltos eleitos pela provi:lcia de I \ S l., r I �� n a a, e� tentou socorre-lo, mas sofr�u tambem fortlsslma descarga.
Buen,):; Aires, deb,ate �sse que motivou maior espectatíva e que está prosseguindo a cargo dos

t. epre-j ".
! na

[
Sua ,filha �ld,:, que presencIou a c��a, COireu para salvar

sentantes da oposlção. O pai e o lrmao sendo, tambem, vitima de outra descar-

. ,

Depois de
.

J O horas de sessão continú�1 a C�rnara dos D=putados fez 0, seu gUillt,o I. < �O�?R�!S, �O -=-Durante a ga. ?s dois _prjme�:os morr.:r�m (�ar bonizados e a menina
lntervalo a 1 hora e 40 mmutos da madlUgada de hOJe. FOl marcada, então, nova reumão para él� I �.s:.1J ,'-dh�nua.?a Camara dos! recel eu quelilíadu. as gravI�slma".
15,30 horas. A sesf.ão de ôntem provor.ou grande espêctativa e no decorrer eh mcóma foram Cil,C'r -I \.-om�ns., o sr. V�. C?rrnsby Gore, Igícamente condenadas as deições efetuadas na provincia de Bu;�no;; Aires, em virtude dos radí- 'I

ex-pnmmo C�l�lssano do Traba- -U---"'----�--....
-

� .,.....' •

I _m'
cais, .socialistas, democ.�raticos e progre�sis'as, integrant:s da Frent,� .'Popula�, .telem I obti�os quorum J!�o, e �tu�l mlmstr�, ��as p �010-1 ri fa� lie �o ��tlerc I fJ, InuUs
proprlO. Tendo-se exgotado o, assunt') em debate, sera votad'l., hOJe, a rejeIção GOS dIplomas dos

[ma,
t.. rm,.nand_o 00 dcLaL) �m tr� a. e L

....
2. 'fiO.U ra riedeputados eleitos peleI provinclu de B!;cnos AilEs. to' no da 51tuaçao na Palestina "

.

• A

O min:stro da Justiça e In�trução P�blic�, dr. Ramon C�stjlo, comunicou
I �o pre_!��uso�,o5extre�is,!asco�oos �au- Fleriú1�llH\lfJOli$ldente da Camara dos Deputados que dara conta, lInedlatlmente, ao presdcnre da Repubh�.D.. H.I"ndcn;, dos. dls\u b o que ,aI., se

Agustin J:.:sro, das medidas adotadas pela maio�ia no sentido dê obrigar o cor. parecim:::n!:.J
.

de s "�fíh�m, dJZe"nClc: "A tf'rCelf� l�
sem deputados na Câmara, visto estes ausentôíam-se, mesmo qu.e seja empregando a (ô:ç'i pú- .ernaclOna! :po5-se ao esta�'�!�CI
bJica. Oportunamente o dr. Ramon Castilo comunicarà as dispo;içõ::s adotadas. 1 ento dos Judeus, na Pa,iest,ma,

O Chefe Ce Policia declarou á United Press qu� desde às 13 horas élté este m,,-
bem c,nuo ao 11l0Vlmento :5lOll1sta. De ordem do sr. presidente convido os SISo socios desta

mento não recebera pedido oficial no sentido de obrigar 05 dCDutados a comparecerem às SéS-
'O movimento extremist'i. adicionou União para a reunião de ass�mblé:l geral extraordinària a re,.disar-s0

ções da Câmara.
.

combustível áG chamas e estas vão
em segunda convocação, no dia 23 do corrente às 19 horas,na séde

Depois de meia hora dG sessão, a Câmara não conlcguiu reunir o numero de d�- contra as forças britânicas".? social à rua Felipe Schmidt n. 10, 30. andar (edificio da Confeitaria
putados estabelecido pelo regimento interno. Diante disso, os de?utados resolveram insislii p._L sr. W.Ormsby Gore p,rtõVelllu Chiquinho), akndend) ao que foi solicitado à Diretoria desta Socie·
adopção da proposta prévÍam3nte apresenLda [10 seJtiJo de obngar, mediante o empl'egiJ da fôr, que não pc:nmtlfla a p;:,:'\lca de I d"de. com requerimento firmado por 15 srs. aswciados. afi.n ele ser

ça pública, os membros da Câmara a participarem das repf:tivas sessões. vlOlencias, 1I1flo-!smo que necessitasse tratado a sunt� que 05 menciunados ;;r3, reputam de alto interesse
Os deputados foram novamente convocados para a se;sào de seguada-feira moxima, lá usar medidas aspéras". para a classe.

15,20 horas. Se eles não co:npar-:::cerem, a Câmara anulará os diplomas dos deputados 'eleitos pela
província de Buenos Aíres.

O deputado nacionalista Luiz Ahumada
i-personalista da Câmara, tendo deixado, tambem,

\

�l

Voto da- I\.JilI'nOr·l·a �·a 1�r-"........,..",�r-·DI'Vi • I' ,_·· .. ··1 I ,u;:;,::,

são de _Justiça

RIO, 20 - Esteve reunida a Comissão de Constituição
e Jüstiça da Cârn ara, sendo lido o voto da minoria restritivo do
estado de guem�, adeitando apenas o estado de sitio,

Os srs, Hovacro Pires e Livi � .arneiro, tarnbcm votaram

em separado, apresentando algumas restrições.
Mereceu p-orém aprovação Q piifc:cer do sr.. Carlos Gomes,

favoravel á prc rrogação do estado de guer: a, que logo foi envia
do a plenurio, na Câmara, onde o sr. Pedro \Ielxo pediu urgen
cia para a votação.

O projéto concede a medida reclamada pelo governo.

Dr Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano 1). 1 (sobrado)
renunciou ao cargo de presidente do bloco l1a

de fazer parte. do mesmo blóco.

llgações politicas.

..JAIRO CALLADO
-------
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Jl\trocidades
praticadas pe ..

los abissinios

Assembléa G3ral Extraordinária
2". CONVOCAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 20 de junho de 1936.

Severo Simões
1 O. sGcretària

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CALETA Florianopolis-22-6-1936

f_�G�una
6'gr�ícola

A tert�ugem
da Bananeira

Espeoial para A G�ZETA
Ccntmué1ndo a nossa serie de ar

tigos referentes as diversas doen
ças que atacam a bananeira, ho
je nos ocuparemos da que serve

como titulo deste breve e elemen- O TELEFONE, utilíssimo Não q ueimas tuas cartas número treze-apenas uma

tar cornentario. meio de comunicação, foi inven- que significa mais de doze.
A Ferrugem da Bananeira, ci- tado por um sabio inglês, Ale- Si lançares ao fogo crepitante .,

entihcamente chamada fusalium, xandre Oraham Bell, o qual, mais t d I MAIS importante ainda nue o
as car as que guar avas com desvê o, -t

Cuhense, é tambem conhecida tarde, foi morar nos Estados Uni- sentirás, na loucura de fazê-lo, espetáculo dos animais luminosos
com cs nomes de Murcha, ou dos e se naturalizou norte-ame- .

f" d é o dos vegetais que possuem a
O prazer ln mito e um instante.

Mal de Panamá. ncano. mesma propriedade. Não se esque-
Tem como causa diréta, um Graham BeU estudou nas uni- Dep ois recordarás a fé e o zêlo ce facilmente o aspécto de um

fungo parasitario que invadindo a versidades de Edimburgo e Wurl- com que as relias, quasi delirante, tronco de arvore cabido e meio CINE IMPERIAL, ás 5, 7 e

planta. faz dela sua vitima, pro- burgo, na Inglaterra e nos Esta- tentando a volta de um amôr triunfante apodrecido. do qual na obscuri- 8, 30 horas, -Jovem Destemi-
vocando seu delinhamento'[e con dos L'nidos, dedicou-se á edu- agora transformado em pesadelo. dade da noite e da mata emana do, um filme de gangster, com

cluindo com a morte do ;'eferido cação dos surdo-mudos, trabalho uma luz branca, amarelente. jacqnes La Rue.

vegetal. em que se tornou celebre nos E surgirá, nos intimas refolhos Quando mais quente é a zona

Embora o Fusarium Cubense meios ciêntiíicos, de tua alma, a tortura da agonia tanto .limais frequentemente se ob-

seja inda pOUCO disseminada em Foi procurando um meio ele fazendo o pranto te brotar nos olhos. serva este espetáculo.
Santa Catarina, constituindo assim fazer sua esposa, que era muàa, No Brasil e na Austria, por
um flagelo de proporções menos falar, por intemedio de um apa- E, alucinado, pela dôr suspenso, exemplo, medram arbustos que os

alarmantes do que a CosmopoJi- rêlho adequado, que inventou o has de sentir a mão que te escrevia indigenas chamam de fogo e

res Sordidus (Broca) (que foi nos- telefone em 1867. a te enxugar as lagrimas num lenço. que, na technologia botânica, têm

50 artigo anterior}, não represen- Graham Bell tirou patente de a denominação de <agaricus gar-
ta esta circunstancia um elemento seu invento, mas um outro ciên- Aquiles Alves dneri». Taís arbustos produzem
fundamental para deixal-a a mar- tista, Gray, fez anular êssa pa- uma forte luz esverdinhada. Ou-

gem, muito ao contrario, deve o tente. em seu favor, al�gando. que
.

O Cong�e5so tinha votado uma I ção acêrca, da infelicidade Ii·ttras ebpecies desta mesma classe

agricultor acautelar-se de sua pre- uma invenção sua, mais ou menos [lei aduaneira enumerando os gada ao numero 13, vem da de plantas encontram-se em gran

sença, pois tanto no reino vege- i�melhante. á d� BeU, era ante-
I produtos que po�ia.m entrar no I mitología scandinav.a. I de �umero na Australia, India e

tal como no animal e em mate- 'IOr. Os tribunais deram razão a país sem pagar direitos, Entre es·1 Num banquete realtzado em
I China.

ria de moléstias, é sabido que Gray, mas o povo jamais se con- ses produtos encontravam-se a Valhala, segundo reza a his- A minoria das plantas lumine
mais facil se torna evitar do que formou com a injustiça daquela arvores frutíferas de origem es- tória, havia treze convidados sas pertence ás classes mais iníe

curar, na certeza de que assim decisão. trangeira: .AlI Iruit-plants Irom e pouco tempo depois, BaI-1 riores da ílôra, como as algas e

procedendo, colaborará em uma Mais tarde, J3elI ideou o ra- foreign origine». der, um dos deuses, foi assas- outras. São parasitas e vivem nos

obra para o bem coletivo e na- ::Iiofono (1880) e a balança de Um empregado, em logar de sinado. troncos e nas raizes das arvores RIO, 20-Anu:1cía-se que
cional. indução. copiar «Iruit-plants» copiou fraii, A superstição foi confir- cahidas, explicando-se por isto O parecer do sr. Cunha Mélo,
A Murcha tem sua origem na Bell morreu em Halifax, no plants. E os efeitos da troça do mada pelo incidente da UI ti - mesmo a luminosidade destes. a ser apresentado segunda-

America Central, onde pela pri- Cana�á, em. 1922, tendo tido traç� de �nífo pela virgula não ma. C.eía do Senhor,
...

a que. �ambem. existem lIôres de � feir.a no Senado, conclui pela
rneira vez apareceu e loi estudada em Vida a satisfação de ver que se flleram,ldemorar. Bananas, uvas assistiram treze pessoas: Je- jardim, luminosas, que produzem nulidade da concessão de

pelos fitopatologistas d'aquela épo- o seu i�ve�to lôra adoptado no e laranjas, começaram a entrar SUS e, os doze Apostolas.
.

lua por certos momentos, e a� I' um milhã � cl e�ectares de

ca (1903). mundo mteiro. nos Estados Unidos sem pagar Ate mesmo o homem pn- amanhecer, emquanto as parasl- terras aos Japoneses. O se·

Dali se propagou pelos paizes • direitos aIfadegarios. mitivo parece ter sido supe- tas têm uma luz constante e inva- nadar e alguns de seus co-

sul americanos banhados pelo A COMISSAO da fazenda, O êrro naturalmente foi retifi- rsticioso com respeito a este riavel. légas são favoraveis á con-

Oceano Pacifico, extendendo-se de Chicago, descobriu por aca- cado. Mas nessa altura. já a al- número.
N

cessão, porém em termos ra-

ao Brasil, onde sua presença foi 50, ha poucos anos, que uma vir- fandega tinha perdido dez rnr- Ha países como a Ingla- ãa perca zoaveis. Assinala que deve-
constatada ha tempos. gula mal colocada havia custado lhões de dolares. terra, por exemplo, em que tempu ! ría ser feito um arrendarnen-

Seus sintomas carateristicos, aos Estados Unidos mais de dez O antigamente lião existia pala- to e não uma cJncessão.
varia segundo o clima, desenvol- milhões de dolares. A MAIS antiga supersti- vra que correspoldesse ao O caso é de CAFE' BOM SO' NO
vim�r,to da planta, idade e resis- Contrana d de fac ii so luçãc ..JAVA
lena: b�r���' das folhas superiores

I
ouro 'e pedra� pre NOvas bases ing lêsaS Quando sentir Ialta de apetite, pa1:to��o d���h�::;bro

tomam uma côr amarelada que ciosas digestão dificil. erutações, esto-

propaga-se até o centro; esta c.ôr S. PAULO, 20 -- O de- 'no Med.l·terra"neo mago pesodo e forte sono'encia Os ernbar-
a medida que o mal progride, legado fiscal do Tesouro após as refeições, procurp. veri- q Uas de· café
vai tomando um tom escoro aca- Nacional deste Estado, ten- ficar qual a causa destes trans- ecusam
bando a folha por secar e cair, do recebido denuncia de que LONDRES, 20-Nada menos de 8 dos 15 grandes va- tornos. Na maioria dos casos, ba ixas
a começar pelas inferiores em vir- um estranjeíro, conseguindo d b ."

. .

M di " O � . mesmo quando se apresentar certasos e guerra ntamcos estacionarão no e iterraneo. t/ol.ormng,tude do mal ter uma marcha em burlar a vigilancia das auto- Post, que tem contáto com meios maritimos, anúncia que o go-
azia (originada pela fermentação I SAO PAULO, 20-Chegou.

sentido a;:endente. ridades aduaneiras em San- vêmo examina atualmente a questão se serão contruidaa novas ba- g.a�t�ica�, a cau�,'l dec0r�e .da in- ante-ontem, do Rio,. o �eputadoOs pseudos caules ou tronco, tos, embarcára nesse porto ses mantimas na .Mediterrâneo. Alélll disso, proc('der�se-á ao exame slfIclencla .de aCido cl?f1dr�co no

I �ento Abreu �ampalo Vldal,pre-
pela sua vez, apresentam 5into- com destino á Europa, con- geral àa� medidas de defesa britânica naquele mar. s��o g!\stnco, o que e fac�l �or" s�d:nte da Sociedade Rural Bra-
mas carateristicos; assim que a duzindo em sua bag' gem d d d Iét Interessa ao govêrno inglês fazer saber 6.0 mun o que a ln- ngu c�m o IlS� os compnml, os I

SI eua.
Amolestia se acentua, sua parte in- ouro e pedras preciosas, te- glaterra não sofre nenhuma in tromissão em seus negocios, A re- de ACld?1 P�p.slna. da Casa Baler., Interpelado sobr� os trabalhos

terior adquire manchas que, pro· legrafou imediatamente ás solução de crear uma defesa mais forte, relaciona-se todas as cate- Es�a lllsuhcl�ncla é � causa da do co�selho consult.lvo do D.· N.
vocando pela ação dos fungoi:G autoridades de Recife. 60rias de armas.

má digestão das albummas: .

res- C:' d!sse qu� praticamente nada
baterias seu apodrecimento, do� As autoridades da capital 'Segundo o correspondente naval do Daily 'l;elegraph, os ponsal/r.l por uma vasta. sene de fOI fe!t� deVido a ?rotelações_ e

bram-se embora a parte externa pernambucana procederam á
gra Ides vasos de guerra Hood 1?epulse e RenoWn serão acres- desordens de ordem toxlca. aos vanos debates sobre questoes

não denuncie os mais minimos si- d:lig�ncia a bordo do navio centados, daqui em diante, á
'

ec;quadra mediterrânea. Provavel- Os indivíduos coro dispepsia relevantes.
nais de Murcha. a emao

t ��onte Pascoal». mente, tambe n os quatro primeiro céulador�s da classe ,:Southam- hipC)-acida ou com falsas dispe- O sr. Bento Abreu encareceu

Esta modalidade, repr��senta o quueelean e-on em entrou na- pton, �gora em �ontr�ção, c<?m 9.�OO toneladas cada. :um e com psias acidas: ,que pe�de� tempo a necessidade de �oluções rápidas
m::lÍs fiél dado da molestia por- q porto, en�ontr�ndo em 12 peças de artllhana dê I? centlmetros, se�ão expedidos para o a usar alcahno.s, .ao mves. de usa- quanto aos problemas c�féeiros.
quanto os troncos em outras en- po�er do pa�sagelro José Mediterrâneo, apelar de a principio se tent:"Íonar incorporá-los á lJome i rem os compnmldos alud.dos. a- uma vez que na segunda quinzena
fennidades, apodrecem por igual Schltmuell�r, tres �arras. de Fleet. presentam·se suasi sempre com de maio os embarques de café
e completamente. ouro e tnnta e dOIS qUilos A base de Malta será ampliada. sobretudo para a defesa ma! estar, com erutaçÕ6S frequen' acusaram sensivel baixa, descendo
O retorcimento e enegrecimento de ametistas e topazios, cUJ'a .

d d b tes, sendo tambem vitimas de da média de 450.000 sacas paracontra aViões, parecen o certa a construção e uma nova ase
das folhas, as fendas nos caules a exportação é proibida por naval em Chypre. enxaquecas e de varias outras 377.375 sacas.

uma altura variavel de 30 centi- decretos federais. perturbações. Na primeira quinzena do mês
metros, a frutificação falha ou Esses valores, que são O uso do «Acidol-P..epsino» corrente a baixa acentuou-se gra-
quando esta se produl os frutos avaliados em 300 cor.tos se- Bebidas Nacionais e Extra Deseja concertar o restabelece a digestão, faz desa- vemente, pois os embarques des-
adquirindo uma forma anormal, rão enviado de ernamodbu- geiras só NO seu rádio? Procure o parecer o estado auto-toxico, toro ceram á cifra de 242.674 saca:!.

muitas vezes enegrecid05 e de fa- co para esta capital, afim C)AFE .JAVA sr. BOllzon, á rua Felippe nando o individuo perfeitamente O entrevistado frisou que o de-
cil quéda, completam os sintomas de serem entregues ao Ban· Praça 15 de Novembro Schimidt n. 20, que será ple- eufcricc. Não perça, poÍs, (empo, créscimo vale por um verdadtiro
elo Mal de Panamá. Coutiuna I co do Brasil. Antonio Paschoal namente satisfeito. e lIse.os ás refeições. record de baixa.

:2

CARTAZES
DODIA

•

eira
Atos oficiaisLivre Foi nomeada a normalista
Cacilda de Oliveira para exer
cer o cargo de auxiliar de
escrita do Tesouro do Esta
do, com direito aos venci
mentos marcados em lei.

(

ANO I Floríanopolis, NUMERO IV22 de Junho de 1936

Foram concedidos a Protó
genes Duarte Silva, 20. escri
turaria do Tesouro do Esta
do, setenta e cinco dias de
férias.

CINE ROYAL, ás 6, 30 e

8, 30 horas, a maguinfica película
de R. K, O. Radio -A mis
tiça, com Katharine Hepburn.

CINE REX, ás 7, 30 horas.
Mulher do outro, com EJissa
Landi.

CINE ODEON, ás 7 horas,
Pilherias da Vida, com Jre
Brown o boquinha.
Concessões
de terras no

Amazonas

\

I
i

I

I !I i

\
ii! :

P U B L I C O S: IFUNCIONARIOS
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Blurr�enau - ..Joinville - São Francisco Laguna - �_age.
Mostruario permanente ef"'\l':l Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de .

.

Seoção (::Je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternoe fERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeíros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: araães,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, Motores
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxss,
Aleolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a aleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos . Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

J � Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEft �

� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �
� Empreza Nacional de l'Javegaçâo "Hoepcke"--vapores "Caf! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Iv'laria" _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� ��
.�P'AVA�Vg���������������������������VÂV��»IiO

� '. �
..

- tr.·I�,
... ",,,,,,,::eI,.,,,::e7",::eIl""7",.,,!!!,,wer,,,,,,w� � Z=i·���•••e.----.----Oe�.e�4���f =-_

.

_i =

::.)} A '-III'AJ_��_
,

'
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"11 rr' DIARIO INDEPEND

en oe em .
.; _. Oslyn Costa

O Clinica e pro-
�� tese geral
� da bôca

NO lSTADO DE SAt1rA
CATARINA:

A.raranguá-Jaime WenclullIstI'i
Anitapolis-Anibal Pa�
.l\.ngelina-Armando Schmiá
Biguassú--Heitor Campos
Blumeoau=- rAattiüiano Hilsrt.
Bom Retiro-Joaquim SimOu
Canoinhas-Pedro T0It'.
Cruzeíro=Osveldo PertÀl
Curitibanos-Enedino Rosa '

Cresciwna - Dinorah AIv�
onfie a execucão de seu projéto Camiilra

�:.:tt;Ap.enlel! Sub·A�entes e Regulzdores de �varlai em IcdtlllB os Estados �á um bom arquitéto,
� - .

�"lBrasll, no Uruguai 8 n as principais praças estrangelr2S. JoiÍlvile-=-Xa�jer S�_
ESTAMOS (EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA Lages-Hossanah Nevei

Agente5 em Florianopol is: NOS LENCARREGAR DESSE SERVIÇO Laguna-Franci8co Chapa Uà·
chad:.:

G Campos Lobo & Cía. e Preços m'-dl'cos Mafra-Pompilio ClaUb
u" �

'-"

Nova Trento-JoãO José Ar_
U Rua Conserhevro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. ·19 G Orleans-Edgi,r Matos

TELEFONB�N.:L083 END. TELEGRAFICO ALLJAl'vÇA �, Treska - J r. & Motta Porto União- Henr,inio Mil.
•

E'
,

L
t� FORMADOS PELA �UNIVERSrDADE DO RIO Rio do Sul--Aristides fvleht

� scrltóros em aguna e lta]ai @ �DE JANEIRO SãoJosé--Jos{ I":o,:ta Vaz
� f;� �� • a. Francisco-Guaracy Goerretca
� Sub ..Agent,es em Blurnenau e Lages d ii Rua Felipe Schmidt n. 2 ii 5�?Joaquím-Joflo Palma
� • �l) 1 fr� Tlluca�-Osvald RaIMI
D = ---& •••08000"0 .�G•••-------••O".: 'luuara9-�Jofiiijuilli""

-

Mertrtz: FL.O
em:Filiaes

Extrac;ão seru dôr

Especialista
em rrrotesfiaa
da'bôcaAgencia Moderna de Pu

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

•
Federal e possue. a carta patente n. 112

•

(JONSULTORIO:

��m. a��.
e . ��

: Café estaurante =
� "São Pedro" ,�

I

Formídaveis 80rlel08 proprlcs, tres vezes

por semana, todal as segun
das, ter798 e aextas-felras,

Extração com globos de cr�ltal.

A tTláX II r1� lisura \1! honestidade, pois, os ser

leloa aão presenclad!J1 pelo povo. Especialidades 1 E1m: IAPERI ! IVOS E
�ALGAD OS

•-_._-...-. ... _.- --_ -

Fornece COMIDA A DO '.�ICILIO A PRE
--_ ÇOS MODICO).

e Cozinha �
e••�.G•••� .• o�.ee�a��o • ����SOBRE A DItEÇÃO DC� PROPRIETARIO �
• w!::�, G RUA FEUPE �CH�v1(DT N. t •

;COmpaflhia "Alliança da Bahia",: :oe� f-LORfAl'OPOLIS

•••:
• •

:;. FUNI':'ADA EM 1870 --: �OD��ee••tI}-S$aGGGG�
� e ,.,. t·"

�

t�; S T t M· -+" Ü � ual cons rUir II ,
�i eguros erres es e annmos �'�!;'5f,:l<?-� == � �

+i� Incontestavelmente a PRil\1I EIF��\ dC-J Brasil � �,�,��� eGGG
f(J f� �:.f Q' Ih m

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
� � _,Iga o nosso CQnse o �f

RESERVAS ..'VlAIS DE 41.000:GOO$OOO I � U
RECEIT AEM 1934 19.792:553$358

MANDE FAZER UM PRO]E'TO, COl\

IPROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES D\.
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS ot

RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2,717.044:06?-$157 TRES CONSTRurORFS DE CONFIANÇA
.

SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:537$917 �*

N&J 3erá JerJoloido o .ri,iM 1
publicado t;;u não.

.

O conli.:ito eXpre330 em arti

go de coilaboração, mesmo $Oli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
Js Redação .

Assinaturas
ANO 44$'
SEMESTRE

"

fRIMESTRE.
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO $3

.

A COI respondencfa, bem co.tikJ
os valores relativos ao« ti/F
nuncios e assinaturas, aevV1Jt
ser enviados ao Diretor-Os
rente Jairo Catlado.

Redação, AdmnlstraçlQ
e Oficinal

RUA CONS. �AFrtA, 51

Fwe. 1.656

Agenles-acorrespondenlll
Perto Alegre - Dr. Ar'_'

Bottini
Curitiba-Petrarca Calla110

··r

ri{�""
....._ ....__1'.. ,

....

i
•.�

.....',__
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.4\ GAZE rA Plorianopotls

A

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nele

Ex-chde da clinics do Hospi encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti-
tal de Nürnberg, (Prolessor dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
lndórg Burkhardt e Professor

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

E�pecialifl,a em Cirurgia de Novembro

geral �iiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!!iiiii�iiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiii_iiiiiiiiiiiii� --------II!'
. *-�� jf'. : ,.,

Advogados
1 Accacio M--;.1

•

le i ra tem seu escrip-

tÓI io de advogacia á rua

1 Vísconce de Ouro Preto

I :a;, ' ['''5'· ,i, 110. I
---------------------

I:; 8', S"k"JT� (� M!)IJí'3 ;rl,rr� I
I--,-------------'j :I I , i '

'

:
I

',li /('e (C

I II ,\:..: Ira'ano, 11 1 sobradr

i Telephone n: 154R ':,1I, ,_J

I -= Dr. Renato= I
==Barbosa==

ADVOGADO

"

Rua Trai�,.)o, 2 (sob.)
Fone 1325-Acer.Je cha-

II mados 1'�'- , o intC!rior.
I

Adç��
J

'va

! '

I

I I Dr,

do

:�,uaCo:13. Li. "i. 10 (sob.)
Fanes 1 ó:; I P. J 290

__
1

M-édicos

-, Di. Ricardo I
Gott:.srnann

CONSULTORIO·-·Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 as 16 1 (2 haras.

TELEF. J .285

HESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1. J 3 J

\

If .

I !

II
.

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

operações de plastica

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da PJlaternidade
Medico 110 (:ospítal

. (i.
i ,:i
I ri!

II
!IId

(Curso de e";;:cíaJização em

molesti:) úe senhoras)
Atende 11:- Maternidade
até ás 8 1;2 da manhã
e á 'i � ,r, -- Consultoria:
ANITA C/X'IBALDI, 49

.
,

i i

li

'I'
Di. [,fi iguel
BC3)baid

Clinica Midica - Doenças
de crians.as

Consult.-R. joão Pint:), 13
Telefone. 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

'�����������������"-II,'
,

Lf\VA- TINGE E REFORMhJCHAPE'U.:i
� HOMENS

Casa de D�t,\��o,�,�r,�'
.---------------->

Familiares
Vispora Imper,i�1

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE D1VERS�)ES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRAI'iQES

CAPITAIS

---

Capital
Reserva

t 36:700$000
56:424$498

t

li � 'I II� jl SL.-''', �- � _',� r'lOO - PREÇOS 1:
-.'

; i 1_ lo :��2L �'l1oa;r�s
I

t.,�ll�����::�""�C�G�n�s�el�h�ei�.rO�M�a�f�ra�N�.�1�O�O�����
;'" .: ��t;_.15õn. no Rio oe 10-

51
r ,<:,"" -nn Pollcllnicc oe Botafo-
10 .. no Hospilnl oe 5ão 1oão

F L O R I A N O P O L I S E_,_ ,.' ('O {cÇ1oa e 110 Hospital
5 -" -6' ·dlc,.

'(._ -efe de cü
-

��l e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
�o Hospital de Caridade
de Florianopolís.

Gabi:1ete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Ho;pital de Florianopolis.
I � R_?SID�:'NClA Hotel La I�a Fone parecular 1246

Rhei61)gantz
--' -

Precisam-se
o AZ DOS De cosinheiras, arrumadet-

Palacio de Diversõ�
Familiares

o único

Lf-\NS PARA BORDAR

não tm rJval. Gral1de sorti
mente de' corea 1lrmes.

MARC'AS:
Nos altos da Confeitaria Chiquinho.

"

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. .

01Torneio «mosca», Interessante e sensaciona

'jôgo esportivo. .

I De hora e em hora saboroso café. grátis.
I Os jôgos são executados por gracIOsas senho-
rinhas. �

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

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

Banco de
Crédito Po�
pular e Agri
cola de San
ta Catharlna
(Soe. Coop: RESp. Ltda.)

Rua Tralano n. 16
(Edificio proprio)

,

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

FALADO NESTE ESTADO

ALlCF:, AMELlA. AURORA

I
MA,RIA, / MARIN,A,MARGARIDA

....;_. _ . ..t:'2z.��""""""ma_...

A' venda nas bôas
casas

50Iil_rios!
Senhoras e senhores de todas

I
as c?ndições. e de todas idades do
Brasil! DeseJem padroeiros do
casamento?

I Peçam informações, �m!("nvelo
;'e fec'iad« remetendo 700 reis

em sêlos postais. Dest"ja S� idade
e pretençoes, A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua Duque de Caxias 518,
Joinvile. Est. Sta. Catarina.

PRIMEIRO E UNICO JORNAL

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

" Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas e

ma iores lucros

1--------------------------------
e.

.

I
X A V I E R?Ofic,na

,

==D E==
Antonio Xavier

r· '-.,

t 1-, _ '). rr:
�,

- -. I') r.;: I a ,0 't1Ir3a�e oe
, ,

,(,1 UI-... "',Gc�e 00
,,,,,C'irr. i.,,,,zrno.

;;:u -n, i'r:: � ,)spital 01Z
·':':'�si5�en ..

I�-------------------------------------
Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratortos Raul Leite

I,
Rio

L_,-\BDLJ..TORIO os
At,;!\U:',ES

Epilepticos

Chapéus

I Dr.Arminto Tavares I
!Z -

'_ ,;';��t· '!ii �'11 n:.�j� stias de

G -:".'\ -- N.'t - OU
" :OC"� . ".' "SCOço\ .... '\iJ-...�_'-,-·"-.l �

Ensino �rt\tnitamente o

modo seg.iro e ip':aJiveI para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Euchmélnn.

Caixa Posta', 1658 -

Rio de Janeiro - Brasil

• • V

tas, copeiras, pagens para co

locações, imediatas e garantidas
em ótimas casas de famílias. Prc.

Procurem curem a Agência de Emprc ...

NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
i"

beiro Mafra, n., 31-Telefone
Forr�ecedor ,1561.IO����.����------- �������.

�

m Atenção I
I Transferíu-se para á r�.,Ja Tiradentes

N. B, a casa
" APreferida"

onde COi": :'!l1uará a atE nder a §!� ,

P�.lfj;lê"O thP ""'eral ...

I

I
,I'

·

"i! �---� ,/'

senhoras e crianças.

ll' A Casa A pref��:::M
S')' QUE IPECHINCHA I ...

�
!

APROVEIT'EM ! I
� RUA TIRADENTES N. a I
m (AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIOS�E ITELEGRAFOS) �

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�.��� ����.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de crian
ças e adultos

Consultas dtariameute das

4 horas em dianie

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

R"i����ER"�5�sconde II
de Ouro Prelo n' 57

RECEBE DEPOSITOS

PR6RHOO os

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1:; ala.
CIC. Aviso Previoô']. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

I

FONE-1524

�.
...- .

,"
-.� �- •• �--- -,,,, � ... - .....

.
.. :.-

_.4'" • ,," .. � ".� �_"...;.. ... _. ,.>-.; .,__ ...
'

_. ' .... ,-. _

CLINiCAS [l 'iR. A iT ,-,i<

PERE[R.h\ E �, IV i!�A

PAICHOAL SIMONE s. A'ILIVRARIA MODERNA

Pun�aaa em ,1BSe

Rua Fellppe Schmídt o' 8
rahca postal 129 rEI. auto 1004

Codigo Ribeiro End.
,
Telg.

SIMONE

CheL cio Labcratono da

Diretoria .de H ,',ne do
Estado.

Curso de espoeialvação em

"Oactroriologia no LaD. de
Sande Pública do Rio de

_

[an ;[0

Executa analises para eluci
dação ddiagnosticos

r"pographJa, EstereotypJa �
IZm:aOernarêlo. Pcutcçõo, r-c- �balhos Em Rito Releuo eic:. �.--------------------- .-_=m__,�

�--���������-����������,�o�••����

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO EN"fRES

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Dante ViVO-por Giov!ll'i Papini
Terras Devolutas-por �úy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul'-pol Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton

-

Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinaric
Po,io A;�.6re

Fontes cornpendiadas de Leg. Soc.Brasll- ·p'.'f D.::-.i- r
ma Rio E,,,::co i

I

-,---

O'timo emprego
de capital

Vende 'se ou arrenda-se, por longo p!'2'�O, em F leria
nopolis, o connecido Café RESTAURANTE ESTPE
LA. T"mh�m se faz identico n;,:gocio com o ESTRELA

',1 HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensdo.
Mobiliario completamente novo, instalações sanitá

rias etc.

O molivo da v�nda é
r

ter o proprietario de se leti
rar para tratamento de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito. praça J 5 de Novembro nO 24.
FloriailOpolis.

:rsguez!a e o

I'

1 .

, )
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Falsifícação
de IPa5Saln

Tendo sido aposentado no portes
cargo de lente de Pedagogia RIO, 20-Ao juiz federal
e Psicologia da Escola Nor- da 1 a. vara serão apresenta
mal, o professor Belarmino dos os autos do processo ins
Correia Gomes apresentou, taurado o consul João Batista
as suas despedidas aos alu- Arnoldi Bosisio, do consula-

RIO, 20-Desde o dia 4 d Realmente ambos foram bem nos do 4' ano, fazendo-o do geral brasileiro no Porto,
corrente, que a nossa policia re- recebidos e pretendiam ficar lá com palavras repassadas de e no qual é acusado de cum
cebeu um telegrama da sua colega por muito tempo, sendo, entretan- saudade e gratidão. plicidade na falsificação de
de São Paulo, pedindo a prisão to, surpreendidos pela policia. A sua vida de trabalho e vários passaportes concedi
do individuo Salvador Puglie3e, Hoje ou amanhã, serà o casal de honestidade conseguiram dos a portuguêses, que dessa
italiano, com 23 anos de idade, I embarcado para São Paulo, afim fazer rodea-lo das maiores fórma vieram para o Brasil.

Art. 86-As alterações do art. 78, serão punidas com residente á rua Conselheiro Ca- de ser apresentado às autoridades e melhores simpatías tanto A denuncia diz que os tais
a multa de 500$000 a-5:000$000, rão n.640, naquela capital, que de là. dos alunos como de seus passaportes furam dados in

partira para cá, em companhia da Salvador mostra-se um tanto colegas. devidamente a 13 pessôas,
menor Alzira Albociano, de 16 despreocupado corn Alzira, não «Ao terminar a minha car- das quais 10 se destinavam
anos de idade, brasileira, raptada I afirrr:ando desejar casar-se com reira nesta Escola, disse o o Rio, conseguindo descrn-
por êle.da casa de seus pais Fean- ela. prof: Belar:nir..o, não guís barque, no Rio, apenas 7,cisco e Argentina A!bociano, mo-

I
partir daqui, sem vos dizer que mais tarde leram desce-

radares á rua � laria José n. 43, Dr Pedro de Moura Ferro adeus, a vos que fostes bertos pela D. G. I.
no bairro da Bela Vista. .J sempre os discipulos amigos IAdvogado A f It dO caso foi confiado á Secção Rua Trdjano n. I (sobrado) e dedicados do mestre obs- a a e {na-
de Segura;}�a Pessoal, que encar- curo e humilde. . de irasem Pe-
regou o investigador Weldemar Pel'llspectiva Entrei para este estabele- lotas
Vargas das diligencias. cimento de ensino com a

Desde aquele dia até ontem, o lie IIm IIue Io promessa firme de bem cum- PEL0TA�, 20 - A Asso-
referido policial desdobrou-se em prir O meu dever, e deixo o, clação Comercial tele�rafou ao che-

ati�idades para d:scobrir o para- RIO) 18-A proposito do agora, com a conc'encia tran- fe .d,o trafego d� V�ação Férr.e�,deiro do casal, ate que o encon- incidente ocorrido entre os quila de o haver cumprido solicitando providencias no sentico

trou como hóspede da senhora d.1 srs. Adalberto Corrêa e julio bem. de ser facilitado o transporte de
Tereza Cataldo, á rua Ibiapaba! Novais, muitos comentários Deixo amigos e levo sau- madeiras para aqui, matenal esse

n. 134.
, ,

estão circulando, chegando- dades, porque habituado, cuja falta �e acentua dia a dia.
D, Tereza explicou ao lUves-\ se mesmo a mencionar a durante. quasi cinco lustros, amigos, quero, na hora da

tigador, que recebêr a o casal ::0 perspectiva de um duelo. � convrver com os meu� es- minha abalada desta casa,
sua cas�, por conhecer a [amilia I Deante da possibilidade tirnados cole&as, t?dos ilus- dizer-vos duas palavras, comArt. 182-São passiveis do imposto de renda os venci- de Alzira e saber que o seu ra- doe um desfecho ,grav.e do in- �res pela, polimorfia do hseu aq ucla mesma unção, C?l11mentos de todos os membros da Magistratura da União, dos ptor com ela se casára. cíd.nte,

.

um vespertino p:o- saber e fldalg?s pela no ....

re-1 aquele mesmo eternecido
Estados, do DIstrito Federal e do Territorio do Acre bem como O casal e d. Tereza foram le- curou O sr. Adalberto Corrêa, z,a d;. s,eu ca�acter, vou s�n- amôr, com que sempre vos
os do funcionalismo publico dos Estados e dos rnuniipios. (D .'!-I

vades par3 a Secção de Seguran- tendo declarado o deputado tir la fora a faJt.a da s�a, m- tratei em aula: Amados alu
ereto no. 19.723) ça Pessoal, onde Salvador decla- gaúcho:

, ,comparavel e 1l1:�bstltulvel nos, espera-vos um futuro
f rou ser oficial de alfaiate, traba- -«Espero o discurso do cam�radagem, . v.lvIda num

ora anuviado de incertezas
ALTE�AÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE I

Ih "indo ror conta própria. sr. Julio Nov,ais. Se o repre- am_blente �e mtll�a co�u- e de lagrimas, ora colorido
13 DE JANEIRO DE. 1936 -E quanto ganha pela profis- sentar.�e c�n?ca, provar �s nhao. d,e afetos e ,dr perf:Ita de alegrias e prazeres. E'

I f,ão? acusaçoes, rrei ate á renuncia �ordIahdade, estreitada p.Jos dura a época da vossa mis-
Art.9-No Imposto de Renda. a parte complementar pro- -Cêrca d� 250$00) por roê", do mandat? .que exerço. Em elos fortes de uma amizade são, é fragoso o terreno

gressiva será cobrada de acôrdo com a seguinte tabela: respondeu Salvador á autoridade. c�so contrário, .tera �e �es- �,ue � voragem ,dos tempos em que tendes de batalhar,-1::: C0m essa miséria pret-nde dizer, porque SI o nao fizer jamais c0nseg�lrá quebrar. são terriveis os adversarios
casar-se? ficará pessi�a�ent� c�locado Adeu�. Porem, ante� de

que haveis de combater.Salvador deixou a nova inter- perar:te a opimao pública-. ,vos deixar, meus dllétos Tal futuro vos espera. Fi-
rogação sern resposta, tal-o, rosto aberto, numa ati-A seguir disse ele que logo

IN.ST:ANTINA!. tude mcdesta e firme, semdepois do rapto tomou um trem
dorgulho e sem me o. Por

pilra esta capital, trazendo al�um isso, eu vos adestrei para asdinheiro, produto das suas econo
grandes lutas da vida, para
as pelejas do bom combate,
armando-vos cav aleiros e re

vestindo-vos com a couraça
da fé. «Tornai-vos ilustra
dos sem pedantismo, sabios
nem pretensão, graves sem

altivez, religiosos sem hipo
crisia, humildes .sem fanatif
mo.

A Patria tem os olhos so

bre vós. Ela não vos pede
pergaminhos de nobreza. mas
exige de caua um de vós as

perolas do civismo e as flô
res da instrução». Dai-lhe
tudo isto. A vó') não é difi
cil dardes á Patria o que ela
vos pede; estais na aurora

da vida, puros, energic:os,
bons, inteligentes.
Cumpri com os 'JOSSOS de·

opetarios ainda não voltaram ao COMERCIANTES veref, amai aos VOSS)S com-

trabalho. panheiros, obedecei aos vos-
No departamento do Sena e

Incumbí de vossos casos a Associação Comercial. sos mestres e respeitai aos

Loire 10.568 operarios se acham Ela como vossa representante oferece-vos servi- vossos superiores. Se fizer-
em gréve, no de Gironde 17.500 ços excelentes em tróca da módica contribuição so- des isto, amados alunos, se-

no Baixo Loire 13.408 e no

II
ciaI. reis o prototipo do magiste-

Delta do Rhone 15.459. Com(rciantes, vinde tornar fórte a nossa Asso- rio cat�rinense, a honra do
Carlos Conceição O numero de grevista à;minue! ciação de Classe. nosso Estad'l e a gloria do
����� \ru�aap���a�_���_�_�.�&������������������_��6�.(����.�_�.�&�...���!�B�r;a;si�I.�»�������

�I��·�I���I�������"�--�.. �I� L!"-·�
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A CAZETA Florianopolis-22 -6-f}361

EDITAL

PARA CIENCIA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
D), FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

São
!MPOSTO DE REI'JDA

Depois do rapto em Despedida
aulo

partiram para

Dimlnug a
,

greve na

França
PARIS, 19-A imprensa des

ta capital diz que ainda se acham
em gréve usando os algarismo do
departamento de estatistica, . . .

248.135 operarios e que o dis- .�����������������������
trito mais afetado é o departa
mento norte do Sena onde 50'615

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,
lucros, alugueis e luvas, prestarão informrções á Secção do Imposto de
R�nda, anexa a Delegacia Fiscal.

e

Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara
ções de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par
tiular) -que possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi
ca sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu
ções de encargo de familia e, outras que regulamento permite, venham
a ficar isentas; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao

cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta-
. res, incidindo ainda na multa de 30 ou 50010, ou ainda três vezes

o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi
duais, ainda mesmo que tenham prejuizc, ficam obrigadas a acres

c .ntar a sua declaração acompanhada dos documntos que provem
o seu pre)UlZO.

Art. ·1 75 -As Emprezas que pagarem juros de debentu
res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente de
aber a quem são p'lgos esses juros a taxa de 8100. Quanto 8.0S

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

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

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

Até isenta
0,5nlo

1°10
3°10
5010
7010
9°1')
12°10
� 3010
14°10

15,5010
16,8001°

18°10

e 20:000$000
30:COO$000
60:000$000
90.000$000

1 20:000$000
150;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:000$000

Entre
.Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Acima de

e

e

e

e

rmas,

Aqui hospedou-se com Alzira
no Hotel Paulista, de onde saíu
dias depois, devendo 75$000,
pois o dinheiro acabára.

Procurou então a senhora Te·
reza, á rua lbiapaba n. 134, no

Engenho da Rainha, por sabei-a
amiga da familia de Alzira.

e

e

e

e

e

mas.

Art.·� J O-A partir de 1936, �as sociedades em nome colé'
tivo, as de capital e ir:dustria. as em comandita e as firmas indivi
duais, cujo capital excede� de 50:000$000, ou cuja:; vendas mel

cantís, OU receita bcuta ex::ederern dt! 300:000$000, deverão pagar
') imposto pelo Incro liquido, de acôrdo com o respectivo halanço,
ficando equiparadas para o efeil'J da tributação ás sociedades anoni

DECRETO N. 2J.033-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1932
Art. l-Nenhum livro ou documento de contabilidarte pre

vi!to pelo Codigo Comercial, pela Lei de falencias e por quaisquer
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver assina
do por atuario, perito contartor, c.ontador ou guarda-livros devida
l'J'Iente registrado na Superintendencia do Ensino Comercial. de
• ca·do com o art. 53 dI) Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de
1931.

Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacion41 no Estado de Santa
Catalina.

Em l' de Junho de 1936.

Rio

Quando ouvir alguem espirrar, diga
"Instantina!", em vez de ..Saúde!", porque
Instantina significa Saúde quando uma pe
ssôa começa a resfriar-se. Instantina é ultra

rapida contra resfriados, dôres e grippe.
=

Associação Comercial de Florianopclis

padronadas roupas pcudElegantes e lindamente
e abundante tock

Artigos para homens na casa A CAPITA L... ,

•

CriançaS, possuindo

nas dua.� esqu�nas da rua Conse!helro Mafra

OSCAR.
com a Ti ajano

CARDOSO
.

I�

'.... ,".�. .I'�- •

• _, i .• ,�. , " �"' ••• -._ �.'- 1> ..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�a�2i-e '#ar c��u ��r�r;;o .:« 6�.�� lifij
� s. i.urs 20 - Um avião D tiWaco, do Exército, pertencente espo r Iva

3. íróta do Correio Aéreo Mili- -

tar, quando voa, a sôbre o campo

R
,da capital do Mal"nhão, sofreu

esposta q ue ligeiro desvio na direção, obri-

a C N E na-o gando o piloto a uma aterrisa- Ca rY"'\peão d e tal previsão, mesmo porque
• •• gem forçada. I a nça ínen t"'1

não fizemos, a rigor, nenhu-

ls d A'
.

d d d
ma previsão.

qUIs ar . s noncias proce entes aque- O peso A prosperidade atual Jo
Ia capital informaram, de início,
que o avião havia se projetado BERLIM, 18- O campeão

nosso ténis, a qual devemos,
Aquilo que a Cruzada Nacio- I fd'

em grande parte, á profi-
nal de Educação publicou sabado

ao

bSO o, so

r�n
o graves avan.i5, II

alemão de lançamento de peso, ciente orientação da direção
último pode ser muita coisa; pode

em ora 05 pi otos escapassem I e- Waellh,e provas preliminares dis- esportiva do Lira Tenis, a

ser um comentário, póde ser até
sos. putadas em Wucnsdorf estabele- .

t t h '1
Na Diretoria de Aviação lV1Í- ceu um novo record europeu con-

cuja es a se ac am os 1 US-

um despacho exarado, com a de- litar
. procurámo.S informações .a seguindo 16 metros e 54. Nem

tres desportistas Clovis Vié
mora burocratica de praxe, na b d gas e Mr. Neate, o entusias
consulta que lhe endereçaram ses- :r�elto,

e o tlvdmos as auton- o recordista mundial, que e o
mo demonstrado pelos nos-

senta e dois professores catarinen-
a es a ver�ã� e qu� o apare' norte-americano, Tornance, cuja teni t

.

lho sofreu ligeira avaria, em con- marca estabelecida o ano passado
sos ems as, cUJo numero

ses'LJ ' sequência da descida no terreno f
"

de 17 metros 40 c s _ �um�nta di': dia para dia, a

ma cousa, porem, não pode im ro ri, 01.
A

e
. :1

on e inteligente propaganda rea·

ser a-menor. que as palavras te-
• p p :�. \g"llU

est,! ano proeza simnar. Jizada pelos organizado .es

h did
O aviao era pilotado pelo te" A

•

n am per I o completamente seu
t C tidi B t G' -'

" J do certame e a boa vontade
. ..

d
nen e an I 10 en es urmaraes.vH It •e r fe IIc Ita'significa o-a resposta a essa d f

'I :, da nossa Imprensa esporti-
consulta, a resposta clara e preci-! que

na a so reu.
.

SChma II ing I va, autorisam qualquer prog-
sa que, de ha muto, se vinha Na Arm d nostico, por mais otimista

impondo e fazendo inutilmente es-
•

a a MUNICH, 20 -- Logo que que fosse sobre esse tor-

perar. Argent!na teve conhecimento da vitoria de neio.

Resumamos a questão, Schmelling o chanceler Hitler en- Raramente temos presen ..

Encontra' se nesta cidade o sr., Em principies dêste mês, ses- BUENOS AIRES, 20-Foi viou ao pugilista alemão o seguinte ciado uma competição tão

dr. N')I:berto Ramo�. promotor senta e dois membros do magis- lançado á agua, hoje, no ar- telegrama: "Max Schn.elling New- farta de atrativos de primei
publico de São Francisco. terio catarinense se dirigiram, por serial da base naval, em rio York. Acceite os meus mais cor- ra ordem e que alcançasse

escrito, à Comissão Executiva da Santiago, o aviso de guerra diaes cumprimentos por sua ma- com tanto brilho e cavalheí
Do norte chegaram ôntem: C.N.E., solicitando-lhe que res- Drumond, construido nos es- gnifica victoria (a.) Ad01f Hitler. rismo, as verdadeiras finali-

Rita Labes. Antonio Sabino, pondesse ãos seguintes quesitos. taleiros da reftrida base. A actriz Anny Ondra, que e es- dades de um torneio espor-
Gustavo Holz, Jaques Schweidson 10.- si a Cruzada Nacional d d t I recusa d-a posa do pugilista, c Fuehrer diri- tivo.

AI' F I l\1T' h P d Ed d d
e seu presi en e, pe a .'

I F A f
- .

e sra., Ice e IZ, uann o e- e ucação, e acôr o com C
.

ã E t' d f" gru o seguinte te egrarna: rau I Ireçao esportiva do
Fez ano" ôntem a menina T M R I b

omiss o xecu iva a e imr-se S
' .d" A

�!, e- rena e ax omers. seu titu o, tem por o jetivo a edu- I I 'I
. chmelling-Berin ahlem.Congratu- clube azul-ouro, tem mor-

i ,"',inh<.') filhinha do prof. Arí cação integral de" seus alunos, ou dCO�
c

arezat, pe os

m.ld et
um

�n-I' lo-me comvosco de todo o cora- vos de sobra para se senÚr
-.,

� _L ado Vinicius de Oliveira lf b
,CIOS que ornam eVI en e e In- I did

'. .. _. .

•• c.\ Q",.), • apenas a sua a a etizacão: I' f I d d ôb ção pela esp en I a vitona de satisfeita, nao so em virtude
'2

(li<, arçave a ver a e so re a ., ."

Está de passagem nesta cida- 0.- em caso afirmativo, si Cruzada Nacional de Educação. I vosso maArJldo, o hmalO(r )boxeuArdda do t�nlhante. e�lto dsoClal, es-
de, vindo de Curitiba onde cursa a C.N.E. está disposta a facul- A C d 1\" 1 d Ed

nossa eman a e. -. of por IVO e técnico o seu l '

I
.

ruza a tvoctona e u- H' I I di deooi d t
.

1
�

com brilhantismo Direito, o nosso tar, em suas esco as, o ensino -' fi I I"
rt er. me rat.imentc, epois e orne lO se eçao, como f�

I.
. cacao, In e a seu nome g onoso b

..

d
" ..

I "

colega de imprensa, l'ovem Vi- re.lglOso, nos termos das Consti- ã" d - d I
rece er a noticia a vltona pnnclpa mente, 'l)elOS seus

F
n o visa a e ucacao e seus au-" " .

nicius de Oliveira, redator-secre-l tUlções ederal e Estadual. P I t
,.' I - Schmdllng, o chanceler Hitler e benef!cos resultados. que se

tario do Correio do Sul. de La- Quinze dias após, quinze dia<
nos.

d
o c�n rarlO: e a

se/poe
a

viou a ..triz Ondra uma linda cor- farão senti!" cada vez mais

que deveriam ter bastado pala o �ssape u.caçao,ptaSslvã! e

dal�at.mden- beille de flores naturaes.
I

acentuadamente.
guna. . .,

d d
e. aSSlvamen e, n o a mi ln o, V· I '

OUTRo5 I?A�TEm
mais minUCIOSO os estu os, a

em suas escolas, o ensino religio- e�u e e concorre.r de u a

C.N.E. estampou sua resposta, a
50, em oposição aberta e concreta Regressa já maneira tbasdtante eflcazdPara

Para Laguna seguiram: José qual, r�em por partir de professo- ao principio salutar espo!\ado pela a Pc r to-A Ie· o: aumen o o n�mero � te-

Morscn, Antonio Laranj�ira, An- res, deiXOU de ser menos lamen· Constituição Federal e pela Cons- gre n1ístas e de adnllradores do

tonia dos Santos. Ue Aurino! tavelmente fóra do p'Jnto. tituição do E tado At' � RIO, 20-
e egante esporte.

B
/\ d d

S • Ivamen,e, A f lt d
-

ento Co�ta, Joaquim Viel'-,a, ,." uas perguntas, eram-se d·J 'd I
. .

d P
a a e espaço nao nos

anilo guan a ao i\lc\smo pe a- or disposição expres�a daC.' .

Antonio Ferreira, Antenor Segui três respostas e poucas respostas gógico expulso das escolas pela a.D.,que aleg0u motivos de ordem pen:J1lte referenCIas a t��os
Sobrinho e dr. Fonseca Nunes. pod�riam ser mais vagas, mais d

.

d
os Jogadores da magnifIca

vonta e conclente e um povo. disciplinar, deverá regressar a Por- A

cheia de rodeios. Pouco importa .

d Ih d I f tarde de ontem o que fare
servln 0- e e asi o até que me- to Alegre o ,our gaúcho, que iriá ..'. -

-

saber o número do decréto do Ih
mos na proxlma edlçao

ore, dias o bafejem. como reserva da guarnição cala- ".

.

-

Govêrno Provisorio que se refele O I
. . D::tmus hOJe a colocaçao
alClsmo que a nação brasi- rinense às Olimpíadas de Ber- I

d
. '. '

á Cruzada; muito menos a opinião leird repudia, que a nossa gente limo
os pnmelros e segund?s lu-

que a Comissão Executiva de S. odeia de morte, encontrou na Cru- gares.que foram as segUl�tes;
Catarina faz de sua constitucio- za�a Nac;onal de, Educa -

V
Na simples de cavalheIros,

}'dd O
.

b
• çaoum enCei'l""l02, l' A d' S"d' k

na 1 a e. que se quena sa er, abrigo acolhedor e, o que mais .

-- man 10 U eor�c e

o que se deveria ter infornlado, revolta causa, um abrigo construi- G aúchos 2d -A. hFerro; el na sImples
era si a C.N.E. visa, de fáto, a do com meios obtidos dessa mes-

e sen oras,. co oc,!u-se em

edvcação integral de seus alunos ma gente brasileira. Porto'Alegre - O grandioso l' plano a temsta Y_lvi Silva,
e, neste caso, si quer, coerente- UI' prélio de futeból realizado Bntem, e em 2' a sta DIva For-

ma la situação porêm não .•
mente, empregar os meios educa- �ode continuar. O �osso po�o sa-

em Porto Alegre, entre gaúchos mlga,
.

tivos primordiais, recorrendo ao berá defender o princi ia or u
e cariocas, "afim de .desidlr da me-

.

Aos v�ncedore? a direto-

ensino rciigioso. ta-o decI'dl'd m te
p p .::J Ihor das tres, termmou pelo en- na do LIra Tems ofereceu

M I da en se pronuncIou. d ') 2 I d"
..

as já vai onge eroais êste Ou a C.l�.E. contramarcha em
pate e k x •

,
r. 0!s""nc2�r.l!reml<;'� ..........."'""'" ...

assunto. A resposta que a C.N.E. I
. .

b
.

d
. Com esse resultado os gauchos

�1�..c.����c.��S"",�seu alClsmo o stma o e arcaiCO, . S- Pld � TU FFI AM I �Inão quís dar, dâmo·la nós, auto- h d d'
uão a ao au o, on e se rea- � N e �

.

d I I f I
ou a e encontrar,ca a vez miaiS

I f"
.

d C �.. ADELIA AMIN Iit
nza os pe o si encio injmti icave forte a repu I

., Izarão as prova:; maIS o arn- �
, sa, que )a se vem B'l' d F b 'I �

Lamego, n. 46, a exma. sra manife�tando, de uma nação que
peonato rasl eHO e uta o.

� participam aos se�us pa- �
d. Marina Schutel Parisi, esposa não que.r comprar um� .classifica- � rentes e a� pessoas. de �
do sr. José Parilji Jor., ção ma's alta nas estahstlcas com

TEN !S � suas relaçoe.s e amlza- �1
d I b I d

' �� de o nascimento de ��

O seu enterramento verificou-se o esca a ro mora e mas nov.!s

O
. " � seu filho NAZARENO. �

ontem ás 3 horas, no Cemiterio gerações. torneio de Sele· � FlpoHs, 22 de junho de J936. �
de Itacorobí. Srs. da C.N.E., refletí e esco� ção" do L Ira Ten iS �r*1�����������

lbei. EXMA. SNRA.
-

ca.

O ilustre hospede veio á DOS

S::l capital inc.umbido de escolher
(\ local ap!'Opriado para a cons-

E'ALEClmEHT05

trnção de mn leprosario em o Faleceu 6ntem, nestn cidade,
nosso Estado, a exemplo do que em sua residencia á rua Esteves
.el no Estado do Paraná, onde Junicr, o sr. Arnoldo Buch, do
nstalou e dirIgiu o leprosario comercio �l1Cé\I, e irmão do estima·
,jalL d) conterra'1eo sr. Vitor Buch,

S. s. fo: recebido nú desem- agente comercial neste praça.
\

?tque peio dr. Manoel Pedro O seu ellterramento verificou-se
·-la Silveira, secretario do Interior hoje, ás 10 horas, com grande
" Justi�a, e pelo dr. Donato acompanhamento.
'<ilelo diretor da Higiene.

Mas, por enquanto, mudai de Razão tivemos nós em V.S. já conhece a Agência
denominação. Porque a Cruzada prevêr, para o torneio «Sc- Catarinense de Emptegos? Recen
qUI:! não admite a cruz em suas ieção» do Lira Tenis, UJl temente, instalada nesta cidade,
escolas, não pode ser nacional por brilho excepcional, um exito consegue com rapidez e dando as

Amanhã, o simpático Lira Te- ser contra um principio básico da muito mais acentuado do meihores referências qualquer em-

nis, comemorando a passagfffi. di" Nação Brasileira, e o que ela en- que o verificado nos torneíos pregada doméstica com caderneta
-Faleceu ante-ontem, nesta ci - dia de São João, realiza uma tende por educação de educação anteriores. de condúta.

de Carvalho dade, na residencia do professora atraente reunião social, havendo não merece o nome. Aliás, não arriscamos ab- Consulte-nos pelo telefone n'

Tolen- Enoé Schutel, á rua Almirante fogueira e dança. Daniel A. Paraco solutamente nada ao fazer t .561
�àm�""""""""""I"""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,·,,,,"""""""""�"ln

I,

FlHI'.JERSi9RI05

Sra. Des. Heraciito Ribeiro

Festeja hoie, a sua data natali
cia a exma. sra, Áurea Ribeiro,
virtuosa consorte do sr. des, He
raclito Ribeiro, membro do Su
perior Tribunal d� Justiça e len
te da Faculdade de Direito de
Santa Catarina.
A distinta aniversariante se

nhora de altos dotes de coração
e espirito será muito homenagea
da.

Aniversaria-se hoje, o interes
sante petiz, Haylton Dias, filho
d0 estimado conterrâneo sr. AI
cebiades Dias, gerente da filial
co Credi.o Mutuo Predial nesta

cdade.

Ocorreu ôntem o aniversario
r.etal.cio do sr. Osvaldo Mélo,
d;1etor da Secretaria da Assem"
bléia Legislativa.

Sta. Maria do Rosario

f esteja na data de hoje, a

assagem do aniversario natalicio
,gentil senhor;nha Maria do
Rosario Pereira, elemento da nos

a fin3. socid.3.de e filha do esti
mado conterrâneo, sr. Pedro de
Aican:ara Pe�'eira, agente fiscal
do imposto do consumo.

ff1ZEm BHOS HOJE:

a exma. sra. Urbina 5imões,
esposa do sr. Elisio Sjmõ�s, re

presentante comercial;
a exma. sra. d. Libauia Gou

lól.lt, esposa do sr. Ricaldo 0011-
art;
Pereira;

o sr. João Kletemberg;
o sr. João Batista Dutra;
o sr. Carlos Boneth, funciona

rio da CaIl?s Hoepcke 3. A.

CHEBArn UH5

Prof. dr. Luis Medeiros

Està nesta capital, chegado
sabado pelo paquete "eomte, Ca

pela", o sr. professor dr. Luís Me
deiros, médico mspetor do Servi

ço Contra a Lépra do Ministe
tio da Educação e Saúde Públi-

Dr. Tolentino

..
" ,

.� :�
,

�"'!"

DERATOR- ACIOLI VASCONCELOS

tino de Carvalho, que aqui vem

com a missão de organisar o Ser
viço de Profilaxia da Febre Ama
rela.

Querino Kretzer

Está nesta cidade o conterrâ
neo sr. Quirino Kretzer, abastado
comerciante em Bom Retiro.

Capitão Luperc io Lopes

Regressou de sua viagem ao

Rio de Janeiro, o nosso distinto
conterrânea e apreciado colabora
dor sr. capitão José Lupercio
Lopes, contador da Delegacia
Fiscal.

5EHTE HOVR

Está em festas o br do sr.

Tuffi Amio, do alto comercio
local e um dos proprietarios da
importante casa Três Irmãos, e

de sua exma. d. Adelia Amin,
com o nascimento de um robusto
garoto que tomou o nome de
Nazareno.

EHE'ERrnQ

Lira Tenis C/abe

Dr. Fulvio Adacci

Encontra -se enfermo e recolhi
do a sua residencia, em Barrei
ros, o sr. dr. Fulvio Aducci,
provecto advogado e diretor em

exercício da Faculdade de Direi
to de Santa Catarina.

PEL05 CLUBE5

o Sabão

"Uirge,m
deWetzel

Especialiàaà e"
& c • •• Jainvile s�eÃ���ROC�

Esp EClAUDADE

conerva o tecido da
(MARCA REGISTRADA)

rou pa porque lava facilmente e com rapidez
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