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através
�s forçr�s etiopes contra

I.ONDRES, 22 - o Imperador Haile Selassié obte-/ proxima da fronteira com a Somalia Britanica, nistro do Exterior declarou ainda:
ve pe�mis�ão do govêrn? brital1!co no sentido de man�er O Negus .foi mais tarde informado de que o govêrno «De acôrd� C?f!l uma avaliação feita ha t��s semanas,

. comunicaçoes com as forças etíopes no Oeste da Abis- j de Londres tinha aprovado completamente a sua in a area da Abissínia que està ocupada militarmente é

S1013.. tenção. lTIet10S da metade da area total do país. Entretanto, a par-
Este fáto sensacional foi revelado na ses- ão de hoje interrogado por membros do Parlamento acerca da te que está ocupada é a mais importante, estando nela

da.Câmara �os C�muns, pelo ministro dos Negocies Ex- política do govêrno com relação á questão italo-ctiope, o localizadas as duas principais cidades. Com a unica ex

tenores, m�J(lr An.hony. Eden, que declarou o seguinte: sr. Eden anunciou que a Grã Bretanha não tomaria a ini- cepção da região ocidental. ela contém todos os canais

«No. d!a l: de mato do ano corrente o Negus inda-l ciativa de qualquer movimento tendente a reconhecer a de comunicação com o mundo exterior».

go� do ministro da Grã Bretanha em Addis-Ababa se lhe conquista italiana. Interrogado sobre o aspecto financeiro da situação
sena facultado manter-se em contacto, através do Sudão, «O Governo-disse ele-não pretende absolutamente italiana, o secretário Morrison declarou:

c?m as suas tropas que se encont�am ao Oéste da Etío- propor ou aprovar á anexação da Etiopia na proxima ses- «O Governo não tem poderes para dar um ernpres-
pia, no caso em que fo�s� �eorga?lzar as su�� forças .ar- são da Liga das Nações». timo ou um crédito á Italia, e não tem intenção de pe-
rnadas com base na AblSSlnta OCIdental, reglao que fica Mais ad;ante, no mesmo debate desta tarde, o rni-] dir esses poderes».
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Câmara

�����-����--�.��-----��.��-��������--�---����������������������.

Sem quaisquer ligações politicas.

CALLADO

DO POVO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO
---------------------------------

. III Fiortanopolis, Terça-feira 23 de Junho de 1936
--------

RIO, 23,�Tendo corrido o boato de que, melindrado com

o discurso do sr. J. j. Seabra, sabado ultimo. ext: anhando o silen
cio da minoria sobre o caso da prisão dos parlamentares, ia reiun

ciar á leaderança dessa corrente oposionista o sr. João Neves, este

deputado distribuiu á imprensa a seguinte nota, que desautoriza
completamente o boato espalhado:

,

"Contesto que haja pensado em renunciar á leaderanca da
minoria. Aceitei-a de novo na reunião plenaria de lo. Oe 'maio,
com plenos poderes. E nem deles tenho me utilizado. E' certo que
aguardo a solução do caso dos parlamentares, para sujeitar a minha
condúta à consideração dos meus companheiros,

Mas sei de antemão que estou agmdo com o aplauso d,H
partidos estaduais congregados nas oposições coligadas. Karamente

. um homem publico póde estar de consiencia tão serena qual t) eu.

E' só aguardar a nação a marcha d05 acontecimentos e ve

rá que eu soube estar á altura de todas as con: iencias que colocam
o interêsse impessoal da Patri:l acima de rivalidades pessoais ou parti
.darias.
� De resto, o magistral discurso do sr. Roberto More:ra, na

sessão de sábado, vale pela maior das consagrações das minhas aritu
des.-(a.} João Neves".

I NUMEHO 546

RIO, 22-Corria nos meios politicas, nestes últimos
dias, que o sr. Antonio Carlos havia recebido uma carta
do general João Gomes, na qual o chefe do Exército teria
transmitido as impressões das classes armadas, relativas
a alguns aspectos do momento politico.

Pudemos apurar que o presidente da Câmara rece

beu, ha tempos, uma carta do ministro da Guerra, seu

amigo particular, apresentando sugestões referentes aos in
terêsses do Exército. Não recebeu, porém, nenhuma car

ta em que houvesse rcíerencias a qualquer assunto politico.
Os dois ilustres brasileiros mantêm relações de bôa

amizade, que nestes ultimas tempos têm cada vez se es

treitado mais.
Daí o fáto nmito natural de trocarem correspondcr.-:

c a, o que tem ocorrido algumas vezes. '

":OficiaiS argenti-I
hOS pres'tararn
homenagem a

Barroso

Segll�il�á �;�a� ft foram íneen- lJt\tos Qficiai�
11 U U Foram nomeados:

para Campos o sr. -o dr. Henrique da Silva
Getulio Vargas dll/ladas Fontes, lente catedratico de

li " Economia Politica e Ciencia
RIO, 23 - Em avião da das Finanças da Faculdade

-Panair», seguirá para Carn- casas de brasileiras de Direito de Santa Catarl
pus, o presidente G�tLll!O

na, para reger, interinarnen
Vargas, afim de realizar sua

. , �, JERUSALEM, 21 - Contrariamente ao que se noticiou, te, a cadeira de Direito In-
anunciada excursao a zona d

.

I L' I
-

d
assucareira do Estado do não foram incendiadas nesta cidade casas pertencentes a brasilei- ustna e egis açao o

R' ros. Em JaHa duas casas foram dinificadas pelas trópas, na quinta- Traba lho.

I�'m companhia do chefe feira última, quando as mesmas se entregaram á tarefa de desalo- -Silvio Lacchi para exer-

.Ia nação viajarão os nun-s- jar os c:(',ordciros que se encontravam ocultos em diversos bairros. cer O cargo de adjunto do

tros Souza Costa e Odilon As autoridades, porém, indenizaram 0$ proprietários da.s casas des- promotor público da comar-

Braga, tOS srs. Souza Melo, truidas. ca de Palhoça, de 2a. en-

presidente do Departamento
. -------e- trancia;

Nacional do Café; Leonardo C'hecou-se com O Nor- trocin��rn�f�/r�o C���ir� Pp!_Truda, presidente do Banco
do Brasil; e Andrade Quei-I �

ra exercerem, respectiva,
roz, presidente do Instituto maIld -Ie ,:� mente, os cargos de I' e 2'

do Assucar e do AlcooI. .., � suplentes do juiz substituto
. da la. Circunscrição [udicia-

. LONDR�S, 22-A Press .J]ssociation anuncia que um ria, na comarca de Palhoça,
avião de Lomb:;.rdeIo do aeródromo de�Go,part se chocou com a -Olimpio Martim! Pinto;
prôa do paq�ete fran:ês Norm.andie.. .

_ para o cargo de oficial da
As mfor:naçoe� d� ultima hora precisam q�e a colisão en-

Justiça Privada da comarca
tre o Normatuiie e o. �V.IãO do aerodromo de uosport

. se. deu da capital.
quando o paquete se dirigia ao [-lavre. O vapor prossegu:u viagem -------------

transportando a bordo ° avião britânico, cujo piloto é o tenente G. CARTAZES
K. Horsey.:;O Normandie é esperado no Havre às 16 horas. DO D IA
n _. II -I e • CINEIMrERIAL. ás 7, 3U
u �oveanauo A relol �mD- horas, em Sa exibição. á opereta

tIl veta á úlnima hora a oue maior sucesso causou nesta

Capital---O' Marieta, com Jaene-

I candidaturas RODsevelt tte Mac Donald e Nelson í:'ddy,
. PHILADELPHIÀ, 22- legados que tomaram parte na CINE REX, ás 7 e 8,30 ho-

I' b f' I '
'

O· d l- t' I a,s, um filme que deve ser visto
,>Jão o 'stant� a con lança que ex- ,--,onvenção. espac.Jo con em

• • J d d 'd I
.

t d B
.

b d por todas as senh'lfas e senhorjta�
p;lmliHJI?S _ea �rs o partI o � 355ma ur�:i os srs

..
aIO fi ge

dcmucratlco nas vesperas da Con- \""olby, antigo secretario do esta- -A pequena mais rica do

venc.�o na vltona do presidente do, James A. Reed, eX-3enador munao.

F(i,�,khn D. Roosevelt na reunião pelo estado de Missorri, Joseph ClNI:. ROY .;L, ás 7, 30 ho-

partidaria, eles mostravam-se ho- Ely, ex-governador de Massacbus- ras, Ar:wl/zer do outro.

Je seriamente preocupados dian- sts e f\aniel Cohalan. notavel ad- ClNE OuF.ON, ás 7 horas,
te da atitude do grupo cons�rva- vogado de Nova York. um pograma duplo com Sempre

I dor que ameaça abandonar o O tel�glama acusa a admjni�- no meu coração e Paralso

.

SÃO PAULO, ?2-Comu- parti,do e a?oiar a ,c��didat:.lra re- tração �emocra.ta de fazer u�o d_a_:;_s_ap_r_e_s_a_s. �

I1lcam de ApareCIda do �\jQr- pubhcana. A pOSSIbilIdade de se dos fun.os destmados ao au,_,ho REGRESSOU
te que s. exia. D. Sebastião afastarem os elementos �omerva- aos desocupa?os ��ra a compra

Leme, que ali se encún t ra dores causou profunda Impress�o de votos presldenclaIs e acrescen

desde o último dia 17, visi- � caiu como uma bomba no selO ta:

RIO, 23-0 comandante e demais oficiais do navio-' 10:1 o Asilo e a Santa Casa da agremiação. «Deveis par termo a essa orgia
escola argentino P,esidente Sarmiento, presentemente em de Misericordia. Recebendíl á Dirigida pelo sr. AlIredo Smi- de despezas que determina o au

nosso porto, prestaram ôntem uma significativa homena- tarde grande manifestação da th. antigo candidato oficia! do par- mento em muitos milhões das ta

gem á memoria do Almirante Barroso, ctepositando na base população católica, o cardeal tid,) democrata á presid�ncia da xas e que causam grandes prejui
do s{.u monumento uma rica pa!ma de flôres naturais. arcebispo do Rio de Janeiro Republica a ala conservadora dos zos á maioria dos nossos honEstos

A essa homenagem, que foi realizada ás 11 horas, proferiu incisivo discurso, democratas recomenda a Con- compatriotas».
estiveram presentes o capitão de fragata Ernesto Basilica, afirmando que o povo brasi- venção que iniciará amanhã seus

os adidos naval e militar :argentinos, o r.;presentante do leiro não tem que temer os trabalhos nestl\ cidade qUê ponh.a
ministro da Marinha, capitão de mar e gUerra Guilherme atrntados contra a SU3. fórma de lado o sr. l�oosevelt e substI- CAFE' 80:\1 SO' NO
Rieken, Q almirante Anfi�óquio Reis, ch-:fe do estado-maior social, purque, além da vigi- tua sua cand;datura pela de um

,da Armada, o almirante Americo Vieira de Mélo, diretor lancia das autoridades, a ter- democrata F�nuino dos muito"

da Escola Naval, outras altas autoridades e uma comissão ra de Santa Cruz tem sempre iue tomar�o parte no conciavi'

, de. guardas-marinha portênhoq, acumpanhados de uma a proteção da Virgem Apa· O plano foi fOlmulado em un�

urma de aspiIantes d a nossa Escola Naval. recida, padroeira do Brasil. telegrama enviado aos' I ,500 de-

MAIS UM BOATO QUE
SE DESF Z

Brilhante dis
curso de D. Sena
bastião Leme

"JAVA

PORTO ALEGRE, 22-
O general Flôres da Cunh:l
chegou a esta capital, de vol
ta de Urugaiana, compare
ctndo ôn�em mesmo ao jogo
e:�tre cariocas e gaúchos,
muito aclamado pela lI1ulti
dão ainda esta semana, o

governador entrará em licen
ça de seis mêses, seguindo
logo para o Rio de j'ineiro,
depois de passar o govêrno

I ao sr. Dard Azambuja, se

I cretário do Interior do E�·
tado.

Parça 15 de Novembro

Antonio Pase/zoal

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diariamente, os jornais trazem-

I"\OS noticias do interesse que em ANO Floríanopolis, 22 de Junho de 1936 NUMERO IV l Mandado de segurança n. 14
seus 'cspectivos países vem des- : da comarca d;) joinvile, reque-
r ertando a passagem do l: cente- rente JAaquim Wolf. Relator o

r ário do nascimento de Carlos d Alf d T L

C
OS GAGOS pódem curar-l O PED I DO A rR ISTO \ dade absoluta de que não foi pos- sr. es. re o 'rompowsK.y.

.romes.
se engatinhando. E' essa a; ,...., sivel fazê-lo sair. A Côrte não tomou conheci-

Nas capitais dos Estados Bahi- interessante descoberta do I O inventor explicou o caso por mento do pedido, pela patente
cos: Fílandia, Lithuania, Esthonia Do altar do amo

A

r jã muito pouco disto
'

tenci d
"

Lab � rataria Biolinguistico da ... um desarranjo devido á, ondas mcompe encia
'

e )lI1ZO.
c Bethonia, por iniciativa do re- Vejo na aurora que a neblina encobre R

'

2 423 dUniversidade de Michigan parasitas. ecurso cnme n. , , a

rresentante consular da Filandia,
.

dô d
�m S. Paulo, junto aos seus colé-

Doze pacientes foram sub a oce ama a que entre os céos avisto, Mas a verdade-diz o jornal comarca de Chapecó, recorrente

metidos a experiencias e os qual Circe linda a cujo olhar me dobre donde extraímos esta nota-é que, a Justiça por seu Promotor e re-

vas daquêles países, realizar-se-ão resultados anuncíarn-se satis- dêsde então, o criador olha a sua corrida Ana Bresler. Relator o
.

di -

ogramas espe E é êsse O premio que a sorrir conquisto... de- R'b'Jr.r� iaçoes com ,pc
-

fatórios. criatura com certo respeito ou cer- sr. es. .arneiro I erro.

d - de Carl Gosto da infancia, tenho amôr ao pobre,' C id I�:als e composlçoe�, os
«Quando o gago engatinha t.J receio, como se, dum momento onverti o o ju gamento em

•
' d d b fi d mas faço ainda este pedido nobre, dili

,

f' d d J-:o�es e a os ,lO?ra cos o
escreve a senhorinha 'Hazel

I
para o outro, ela se possa insurgir iligência, a im o r. uiz a quó,

,

t o bra I iro ó meu sublime e incompreendido Cristo! '

determiglOf:OW m�es, r .

SI e ,

Geniesse, autora do relataria outra vez e pedir contas àquêle cumpnr o que etermma o artigo
1. ?� .

pro�na Chma, s�g�ndo te-
publicado pelo laboratorio, a Se ela soltar esta inocente queixa: ,que a tirou da paz do liad3... 2.519, in -íine, do Cod. Judi-

h; ,
J. :,(1 drvulgado pe!a imprensa ausencia do ritmo fonético e que eu não a adoro e que não amo... ó I deixa • clano., •do RIO, sabe-se que la, �a�b:m, a falta de coordenação dirni- ouvir-lhe a V0Z de beijos sufocados, O DESTINO dos o zadores I

Recurso crime n. 2.42" da

efetuar.:e:ão� con�ertos
j :nnfomc�� nuem. E' possível que o fe- profissionais, daqueles <.:u:, do- comarca d� Ham�ni�, requeren-

com ��o�ca do Imo:ta: CO�pOSJ norneno derive do refôrço e, nos seus olhos a brilhar incertos, minando fi paixão, fazem dêle t� o dr., JUIZ de D,reito e recor-

tar pamClO e conferencias sobre a
dos reflexos durante a posi- ler o que dizem quando estão abertos, meio de vida, não é, em regra, rido Wllhlm Kemel. Relator o sr,

sua obra.
, ' ção do doente» . ler o que pensam quando estão fechados! tão tragico corno dos inexperien- des. Gustavo Piza.

Dent�e os. paises amlgo� que Afim de explicar o feno- tes, dos que, tendo fortuna ou Foi dado provimento ao recur-

com mais �annho tem trat�?o das
meno, O relataria apresenta Luís Guimarães Filho posição, se aventuram uma pri- so, para re�ormar a se?tença afim

comemora çoes do centenáno de
uma teoría sôbre as causas meira vez, por méro divertimento, �e pronunciar o �eC'Jfndo nos ai-

C�rlos Gomes, desta<:am-se,porém, e o mecanismo da gagueira O DIRETOR do Teatro de tau nas sala suntuosas do Casino, Le- tigos 268 combinado com o ar-

evidentemente, a ltaha e a Argen- .

f
A

f' d
.

t' 272 d C d L' p
, , ., d' " I' que, SI ar con Irma a por Shakespeare em Stratford-sobre-o • vados pelas ambição de um ga- Ig,o ,a on. as eis 'e-

�na, cu�os leno ,ICOS v�m "re� étos
pesquizas suplementares, 110-1 Avon teatro, na Inglaterra, onde UMA das maiores atrações da nho rapido e Iacil, deixam-se n�ls. Vencido o sr. des, Gustavo

a; mais
, lfiongeuas, �e er�tclas

e
vas possibilidades se apre-lo proprio Shakespeare representou recente exposição de San Diego, contaminar pelo vicio e se arrui- PIza.

éi�.�us,)sd
a

Améri
maxtrna o com-

sentarão para o tratamento' recebeu ultimamente de um cole- na Calif'brnia, era um bonéco au- aam. o; velhos jogadores, ao Recurso crime n. 2.420. da

pL�or a m rl�a.
'fi d "b'I

das enfermidades dêsse ge-I ga americano. diretor de um novo tomático, que andava. se sentava, oatrário, conhecem a roleta, sa- comarca de S. Joaquim, recorren-
em�� d�d )U�I f� d lJU IhOnero. teatro em Dallas (Estados Uni� executava outras ordens que.pelas bem do que êla é capllZ de dar te a Justiça e recorrido Luís Lou-

que a grau v ata e e u. o Si a gagueira póde ser d J t I di ondas hertzianas, lhe enviava o ! se contentam com uma diaria renço dos Santos. Relator o sr .

• , ,,"� _, 0' 1
- di Is' I

CI os , uma car a na qua pe Ia

�LI� ,,_p:-,cusao ,m�n Ia, graça a considerada como uma �espe- ue lhe remetesse "um unhado de seu inventor. nodesta. Por isso mesmo é raro des. Marinho Loto.
in-luscutivel proJeçao do renome I

'

d t' é
q

1 d
p

D d
'

, C I G 'I
cle e espasmo, es e prov m, terra apanl1a a perto da casa do Ter-se-:a formado no interior um suicidio de um jogador pro·

' a o, prOVImento &0 recurso,
ce ar

0t ?mes, e por ISSO �;s, provavelmente, de um estí- im,)rtal poeta, bem como uma daquela maquina uma qualquer fissional. pclTa anular o processo ab-initio
mo o� esrloS que com carac er mula temporario por que pas- garrafa dagua do Avorl» ,-O pe� coisa como a conciênr:ia, o senti- Os que têm a vida organiza" afim de q�e outro seja instaura

cx�ep�JOna se

preP1
aram

. e�'fin )SS,O sa a celula superior de um dido foi prontamente executado. mento da SU8 escravidão? O fato da, trabalham para viver, diri- do �enun( undo:s! todos os te·

p�IS wspensas qua qu�r ,lU�tJ catl-
nervo motor, devido talvez á Em presença do oldernam da ci� é que, no dia de ser o fantoche �indo emprezas, recebendo ordp.'j comdos�nos artIgos 303 e 304

Vá e reclamam os maIS francos
dilatação passageira de pe- dade, um pouco de terra foi en- apresentado ás autoridades muni- '111dos ou vivendo de suas rendas, da C. L. P.

adamos, d f 'I I A 831 d
.

, [ quenos vasos sanguinem, a cerrado numa caixa, bem coml) cipais, uma espécie de furor, o ,_! azem o jogo ocaSIOna, são os.
,

grc\vo �. ,a comarca �eNo Rio de Janeiro teremos a b d FI I d Mparte do cere ro denomina- cheia de água do Avon uma possuiu, o arremeSiOU contra O! '-lue fornecem maior número e onalll>po IS, agravante , arla

representação do Guarani, ao ardA' G I S d J t'O cortex pre-central. garrafa, sendo tudl) expedido ao assistentes. :asos tragicos. uma primetra onça ves pra a e a u� IÇ-l e

lIvre e a encenaçao de Lc Schiavo d V t B h R I
C d M" I d R

A ação de engatinhar cau- conslJl dos Estados Unidos em TaI o herói do filme Frankens- .:>arada infeliz segue-se outra. na agrava o I ar, use. e ator

'. De or, nh, uln�c�pa ;fi ,I� sou uma modificação na pres.. Birmingham, o qual se encarregou te:n agrediu os presentes, alguns esperança de recuperar o p!rdido o sr. d;;:s. Sdv��ra Nunes.
'I:' ompan lad -'dflcaC I cda são sanguínea que liberta o da relDessa ao admirador de Sha- dos qUllis, no primeiro momento '! assim, sucessivamente, até d<:· Ne�ado provImento ao agravo,

,�_�IOS a ��pora a ,o °don de sangue ao dilatar os vasos kespeare. O teatro da cidade de e pelo próprio efeito da surpresa, saparecerem todas as economias pa.ra confi�mar a s�nt�n�a do dr;(,penos ues, Ae CUJO qua drod ,e capilares. Cessa então a ação Dallas é unIa reprodução exata não deixaram de receber a sua oa voragem da pai:r.ão. JUIZ a quo, que é )undlca e esta
c. eJores reunE este ano ver a el' d' d I 1" d M C I ,_) d d A d d t

I, b 'd d espasmo lca e o gago co- o teatro ng es on e o autor C<: conta ...E, subjugado a cust), o onte .ar os é a CI'.11 e tra· e acor o com a prova OE' au os ..

r:;� Celé ri a es.
meça a falar normalmente. .%labeth pessoalmente repr�sen- bonéco caÍu depois numa imobili- dicional dos suicidas, E até mui- Agravo n, 646 da comarca

Ê�ses espetáculos importam em tos fracassados n'l vida a escolhem de Florianopolis, ag�avante Tom
2randes w?onsabilidades, dado I rrad iação de As conseque"cias M avi r"Dente

para iss:>, mp.sm:> quando \) Ca- T.•Wlldi e sua mulher e agra·
o seu vultuoso custo, porém, a

Roma
de um gesto pa- universal em sino em nada influitJ para a sua vado Pedro Teres. Relator o sr.

Comissão Municipal dos Festejos trlotico faVO r da p az d�rrocada; a cid,de do jôgo eg- des. Urblno Sales.
em Campinas,não teve dúvida em A estação de Roma 2 R O, RIO, 2?--Foi arquivado tende sôbre êles o manto da sua A Côrte não tomoll conheci·
contratar com a Empreza da Lí- m. 31,13, kc, 9635, irradiar4, O inquerito policial cuntra o PRAGA,20-De: 24 a

261fama
sinistra. men!o do agravo.

rica Oficial a repetição daquêles hoje, ás 20 horas, o seguinte pro- cidadão francês Raymond de julho próximo, nesta cidade,se- Nenhuma tst'l.t:stica. porém, é Ag�avo n.,848, da comarca

e�;petàculos na terra natal do insi- grama:, .,

Rault Fernand, que certa rà realizada aqui uma conferencia publicilda, A; aut 1rid d!3 e ad! Flo,C1ano;l:>!ls agravante a Com
gne compositor patricia, «AnúnCIO em Itahan?, espa- vez, a bordo do Bagé, no- para organizar um movimento uni- companhia não têm, evidentemen- panh�� NaCIOnal de Nav�gaçã?

Assim, como parte integrante nhol e português. Marcna Real tando que entre as numero- versaI em favor da paz, ao qual te, np,nhum interesse na sua di- CosteIra e agravado Antomo RI
do programa arti�tico das come- e &iolJinezza. Noticiário em ita- sas bandeiras de varias na- deverão assistir representantes de vulgação e, as::.im, O! desfechos card? Ribeiro. Relator o sr. des.
morações em Campinas, serão cano liano. Transmissão de uma breve ções faltava a da França vinte e tlês pa'ises. dolorosos de uma paixão inven- Mannho Lobo.
Lidas no Teatro Municipal dãque- �omedia, radiofonica de ator it?- num brusco movimento de Entre as personalidades que civel são cuidadusamente subtrai- Foi neg:\do �rovimento ao

L linda cidade paulIsta, a tradi- hano recItada pela:, tCoRlpa�hla protesto arrancou do pavi p')r tal motivo, provavelmente, vi- dos ao noticiario. agravo, para con�;r��r a senten-

cional lerra das andorinhas, as da E.I. A.R.» Ulllmas novlda- Ihão do Reich 110 lugar em rão a esta capital, figurarão o pre- ça pelos seus )undlcos funda-
óperas Lo SchialJo e Condor. de.; de música popular pela Trio que se encontrava. sidente da Câmara franc@sa sr. ':Dentos.
O Guaranl ao ar livre terá a Mugical Pirone. Noticiário em Declara o juiz da J a, Va- Eduardo Herriot, o ministro da Apt'lação t;ivel n. 1.787, da

sua encenacão no Recinto da Ex- espanhol e português. Marcha ra que o áto é censuravel, aviação da França sr. Pierre Cot, Aposentada comarca de Canoinha, apelantes
posição-Feira, no grande audito- Real e Gi6)v;nezza,» mas não cunstitue uma fi- assim como os srs.Paulo Boncour, João Marques Nunes e outro e

rium consfruido de a..:ôrdo com a Matou a f i Iha gura delituosa prevista pe la Lord Robert Cecil e o presidente apelado o expolio de Mar.oel
Comissão Municipal e que pode- Omsolidação das Leis Pe- da Republica ESpanhola, sr. Ma- Por áto do Govêrno Federal Marques Nunes. Relator o sr.

,á comportar 15.000 pessôas. TEREZINA, 20 -NO flores- nais. noel Azana. foi aposentado o sr. dr. Adolfo des. Gustavo Piza.
Êsse espetáculo serà realizado centep ovoado de Porto Alegre, no �1��������:-e �lfredo Goeldner, engenheiro da Cl)nfirmada a sentença dv dr.

com a tod::l a magnificência e sun- sul do Estado, registrou-se um I TUFFI AMIN e H Diretoria Geral dos Correios e Juiz de Direito que decidiu com

tuosidade,nele tomando parte,além acontecimento doloroso. O fazen- � ADELlA AMIN I Desea concertar o Telegrafas. acerto.

dos principais cantores da Lírica deiro Dâmaso Dorneles) acabava H H. FuncionilCio zeloso, possuindo Embargos civeis n. 765, �,

Oficial, o' corpo de bail� do Mu� de dar o seu consentimento solêne � participam aos se�us pa· seu rádio? Procurt;! o uma invejaveí fé d,: oficio, sempre comarca de Joinville, embargante
nicipal do Rio, grande massa co-: para o noivadc, de sua filha

RO-l
rentes e a� pessoas, de 'ti� .

se conduliu de .maneira a se tor- Aymar Soares e embargado �x
"al e numerosa comparsaria num' melia e quando ia abraçá-la caiu· � dsuas relaço�s e amlza-

�I�
sr. BOllzon, á rua Fehppe nar estimado por seus superiores S(.hwolk. Relator o sr. des. Sil-- "

. � e o nascImento de �

otal de 200 figuras de cêna e lhe do �ol�o o revolve�, dlsparan- t seu filho NAZARENO, r Schimidt n. 20 que será ple-
e subordinados, que tinham em veira NU:Jes.

1 SO professores de orquestra. do e atmgmdo Romeha, que teve � FIpolis. 22 de junho de 1936. I!f
'

sua pessôa um companheiro leal Regeitados os embargos para

t:JIII,

morte instantanea. ��Tr���=��� namente satisfeito. I! sincero. I conf;rmar o acôrdão embargo

Súmula dos julgamentos da
sessão de 19 do corrente.

, ._

ISITEM "A CAPITAL.!"
---

II
Elegantes e lindamente padronadas roupas pcltC3

e abundante stock
Artigos para homens na casa A CAPITAL. nas duas esqu�nas da

i

crianças, possuindo variad isimosI
rua Conselheiro Mafra com a Tlajano

OSCAR CARDOSO
,

�-- �- - ._, '- ... -rr""'1ff'........�,... •. 'i �

\
\
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A CAZETA-Plorianopolis
.. ,','���- _. --,,-,, ��•. !...-:, ,-r'",- n_, "'"' - '

_���AVAVAV���

.+ ... �. " '\' .... "� .•

BlufT'lenaU - ..Joinville ,- Sao Francisco - Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

� C
.

� a o

Filiaes
l\/latri2:: FL.ORIA
em:

OPOL-IS

•

Lages

Seoção (je
FAZENDAS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras. para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de neneríciar 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 laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a. atios,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Maiores
Lã em nove llos e meadas Lança esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: ixes,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas nara todos os fins Automoveis e_ Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechaníco
� Depositaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYEft ,Jf

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrang€iras Material electríco em geral �
� Empreza Nacional de l'Javeg9ção "Hoepcke"--vapores "Car: Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1aria" -" Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=NlS"AVAVb..VIA.�'!!������������2]������������,V�VAVAVaz�

NO ESTADO DE SAJltA .

CATARINA:
A\raranguá-Jaime Wenclausá
Anitapolis-Anibal PaeJ
L\.ngelina-Armando Schmi.
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano HiLfd.
Bom Retiro-Joaquim SimOee
Canoi�has-Pedro TOk.
Cruzelro-Ofvaldo Per.
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alveâ

Caminha

Joinvile=--Xav-;er ScW
ESTAMOS (EM kÚTIMf\S CONDIÇÕES PARA Lages-Hossao!1h Neves
NOS [ENCARREGAR DESSE SERVIÇO Laguna-Franci�co Chaga-s Ma-
r.-:,_-, chad;

• •
=,' __"C

Preços modicos Mafra-Pompilio Clautli.
�,� � ,I ' �1\l N T t�� � IP' ova ren O-João José Ar.Jae
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19. "1 Orleans-Edga Mato�

e TELEFONE:N.�1.083 END. TELEGF?AFICO ALLJAl'vÇA e ,j� Treska J r. & Motta Porto União,- l-Ierrr·inio Mil..
• iAFORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul-Aristides Mel.Q Escrítóros etll Laguna e ltajaí D DE JANEIRO' São JOSé-José '':o<,ta Vaz

= � � a
I. Francisco-Guaracy Goerre'ea

�:j Sub-Agentes em Blumenau e Lages � �� Rua Felipe Schnlh::it n. 2 ti 5�?Joaquím-João Palma

�®.
�,�,' �'"�."c�,,_�,.,.�,'�,"

' G � 1 J: TIJucas-Osv ..ld Raa.
�
• wúu.----�.-----G.fN•••GI.��G�GG"---------.G•••,,; lubarão- �lcclquill'1"__

I
: AgencEa Moderna' de Pu-
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

o

Clinica e pro
tese geral
da bôca

Especialista
em rnofesfias
da bôca

esoe-·---------e€fQO
� a

: Café Restaurante:
• "São Pedro" �

• Fo rmidave is 80rtel01 proprlos, tres vezes a
• por semana, todas as segun.. •
G das, ter�,lll e sextas-feiras, ��
• E

&
EI Xtração com glObOS de cr�stal. �

� A .'-náXII r 1 rê;::. ilsura � honeslldadet pOil, os ser- �
t810_ são presenciadoI pelo povo. � .Especialidades _. ern: Dt\PERI! JVOS E

,

�
������� SAi ,GAD OS

� ----- - ,- -'- " . - -, ----- -

�'1 Fornece COMIDA A DO 'HCIUO A PRE-� _

,1,� ÇOS .MODICO':.
��*�����.eG---''---=--- -.=--------��O.GD����O. .

'

----&�������i\!li,§"� � COZinha
SOBRE A DIr EÇÃO De' PROPf<IETARIO tGOD.GeOOSG------,G ���'�����4ii� � �.

� ct<;;g O RUA FELIPE SCH:,1IDT N. 1 �

:Companhia "AUiança da ahia": l�iI� FLORIANOf'OLlS (!e�:
� .

-
.,

@ � *��������'j.j���!!OO!!��....�

� FUNDADA EM 1870 � i��������I!��������;'�11 : � iVai construir? "
� Seguros Terrestes e Marítimos �1� �� �
• Incontestavelmente a . PRIMEIRA do Brasil ii I�:� �iI·1�

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 I i!
Iga o nosso conselho �

RESERVAS .\'1AIS DE 41.000:000$000 G
1 MANDE FAZER UM PRO'E'TO, COl\ D

RECEIT AEM 1934 . 19.792:553$358, ESPECIFICAÇÕES E COMJ ESSES DI...
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549�: CUMENTOS PEÇA PREÇO A oous oi
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.717.014:063$157 TRES CONS1RurORFS DE CONFIANÇASINISTROS PAGOS EM 1934 4.183::537$91 7 �,.,"�'

[�onfie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.tod�s 08 Eslados�WAp,entes! Sub-Agentes 8 Reguladores de �vai'ia� em

t:D;_Brasll, no Uruguai e nas prln:ipaís praçn éstrangel ��9.

�gentes em Ftorianopol is:
•

Campos Lobo & Cía.

:,',._._--
", �

•••••-"". o •• "_
.• ""

Redator�Secr.tarlo:

Oslyn Costa

,Colabora2��.s

N�o urá derJo[olJo o •rikÍ1ld
publiClldo �u não,

o conu.:ito expres$O em artf.

ro de collaboração, mesmo ",li
citada, não implica em respon
sabilidaJe ou endôsso por parte
da Redação.

Assinaturas
ANO "'$
SEMESTRE �

>

fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

A COI respondencla, bem CO'"
os valores relativos aos til-
nuncios e assinaturas, tevf8t
ser enviados ao Diretor-Oi
rente Jairo Canada.

Rldação, Admnlstraçlo
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA. 51
Fone, 1.656

Aganta.--ccrr••pondent'l
.'orto Alegre - Dr. Arl oó�

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ao GAZErA-Florianapolis

A Gazeta

Advoga.d\DS
\ Accaclo M�

tem seu escrip-

ltõrío de advogada á rua
I

I Vis .onne de Ouro Preto

,-,
jo. Pho»e- 1277.-

i \:;:\1X_I_P_o_S_1a._i,_1l_0_._ _j

Advozadoo

(�t!a Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548
__

1
r � Dr. Renato= I
==Barbosa==

I
ADVOGADO;

\ ;;;Ud fraja1'l0, 2 ' (sob.)
rÇ,ue 1325-Aíer.de cha-

II mados para o interior,

Dr. Aderbal R-.-I
d.-: Silva

I J ( .��do

I Rua CO!13. i\ti +ra, 10 (sob.)

!
Fones 1631 "

129�1
Médicos

Indica:

':'-.

R� iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOl1ATORIO DE
ANALISES

CLt �ICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

IRheingantz
����_.��

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 09

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1· ala.
ctC. Aviso Previoô't. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca mé&hca de crian
ças e adultos

Consultas diariameuie aas

4 horas em dianie

Consultoria: Rua [cão
Pinto n: 13

FONE-1595

Curso de espeeialização em

3actroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Jan�iro
Executa analises para eluci

dação ddillgnosticos

Punaaaa em 1888
1 _

Rua Felippe Schmidt rr 8 I
.. �����������������li[,alxa postal 2Z9 Trl. auto 2004.
,...,

Codigo Ribeiro End. TeJg. I
SIMONE �

Tvpographla, Estereotypla iem:aôernarllo, Pautação. Tra·
.

bolhas rm Alto Relevo etc.
-----_----

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Cepital
Reserva

136:700$000
56:424$498

PAICHOAL SIMONE S. A. I

LIVRARIA MODERNA

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR A03 DAS GRANDES

CAPITAIS

Rheingantz
Precisam-se

o AZ�._º-oS De cosinheiras, arrumadei-
Ensino gr ....tuitamente o

Ch' ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e i.,fali.vel para apeuS locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de familias. Pro·
Cartas para o dr. Buchmann. Procurem curem a Agência de Empre-

Caixa Postalr 1658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Consto
Rio de Janeiro - Brasil _.,��" ''''''''''''_�''._ heiro Mafra, n. 31-Telefone

�_II!!!I!!!!!!!"!!II!I!!!!!I!I!I!!!!!IIII!!!_I"I;.� I
.

FO rneoedo r I
1561.

.�����,��� ��'����l��
� �

I � Atenção I .. o �
:� �� Transferiu-se para á rua Tiradentes �N. a, a casa

" A Preferida"

· CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I f.l das 1 ° ás 12 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este:...
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hosp.tal

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cirne Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-pol Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da�Revolução de 1835-por Apoiinario

Porto Alegre
Fontes compendíadas de Lcg. Soc.arasil-po! Djal-

,
ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da .manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
dfl� I I) horas em diante

-,--

onde continuará a atender a sua distinta freguezfa e o

publico e. p "'eral ...

PaJacio de Diversões
���F�a-m-'�il�ia-r-e-s-----

o único

Nos altos da COi1ftítaria Chiquinho.
..

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. .

Torneio -rnosca-, interessante e sensacional

[õgo esportivo. .

De hora e em hora saboroso café. grátis.
Os jôgos são executados por graciosas senho-

rinhas.

Caixa Postal, 43

Lf\NS PAP!\ BORDAR

não tm rival. Gral1de lortl
mente de cores firmes.

MARCAS:

O'timo emprego
de capital

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

PRIMEIRO E UNICO jORI" \L FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões dia rias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas t
ma iores lucros

FLORIANúPOLl5

LAVA-TI�GE E REFORMh:CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVrç) C '.RANTIDO - PREÇOS MOf:<:OS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

ALlCF., AMELlA, AURORA
MARIA, �JlA RI NA,

I "N.".�_�����E�,_B_.IE_-A _

A' venda nas bôas
casas

50Iit.rios!
Senhoras e senhores de todas

as condições e de todas idades do
Brasil! Desejem padroeiros do
ca-amentoê ,

Peçam informações, em:envelo
pe fechado rei.retendo 700 reis
em sêlos postais. Deseja-s� idade
e preterições. A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua Duque do! Caxias 51 C.
Joinvile, Est, Sta. Catarina.

XAIVIER
==D E==

.Antonio Xavier

Oficina

I----------_--�-----------
:

I Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratorios Raul Leite Rio

Epilepticos

I Dt.ArminioTavaresl
Esp';ctaUsta emmolestla. de

GAPGANTA- NARIZ - OU
':=:::'� )S-- CABEÇA--PESCOÇO
�.'Fo'"

(Fc rrncõo pela Faculôaae ae
meo'cina 110 Universiaaae ao
Rio õe 'Janeiro. Ex-interno,
por :oncurso, ao Hospital ae

I Pro .to por orro e õc Assisten
cio !ulJlira ao Rio ôe 'Janeiro.
lar clqune cnos ae pratica nos

Ise \1içGS especializai'os no Pro-
fI' .,sor San50n, no Rio ae 10-
r !iro··na Pcllcllnlcc ae Botofo
']0 _. no Hospitnl ae São 10ão
Batista ao LaCtOa e 110 Hospital
5affré··6uin I elo
Chefe de clínica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com. sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENCIA Hoiel La

IPoria ,Fofle part:cular 1246

A PREFERIDA
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus p.cços vantaj osos: e uma

verdadeira liquidação, em �todos os ar.igos, em calçados para homens,
senhoras e crianças.

_' -, �- _,_..__._- , ......�- .. '" , .. _ .... ".' ._._._- ...... _ --
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A GAZET1,_ Florlanopolis .......23-6- � t) 36 5
__J _ _ __ • _

�'D mil,...=

FU
Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis

pensa de [ola, rnensalidades atrazadas etc.
r.

Fazei vossa inscrição con"1O socio-..Rua Conselhe�ro Mafra N' 2.

��-------------------------- mR__�__--__�������__��mm��r.>����ru--mRmM,__E __.a�_m=�amm� __mm�,__am,r_'mme�'m_D�n� �. MD__� I

PavoroC!o IlIncendi,O em guindo para Quatro �arras.�ês5e J:,,!áainda obsc�fil, a.origem! Coluna 10 periga
.

ti � tempo, urna companhia dos solda- do fogo. D. Noemla, ouvida pe-' r

d�s do fogolltarnbern rU;n?Vcl pa.rll Ias autoridades, disse pensar no
I li IIr Ico Ia j II ria icD

ali, com uma presteza umca pOIS, desprendImento de [azulhas que A f

Quatro a rra.. S fazendo os carros dos. Bombeiros partidas do fogão ao �o do ven� arrugerr- STOCKLOLMO, 21 - O
, um quilômetro em menos de um to, hajam alcançado a madeira da banane I ra

Nationen, importante orgão
-ninuto, antes de meia hora che- do této da casa e progredindo Especial para A GAZETA do reino, tece os seguinte s

CURITIBJ\ 2� E Q t I f 'Ih d f t s .va ao local. Nossa reportagem na obra devastadora Só assim pó' comentarios sobre os ju-
B

: .'. -d mC ua. ro dag�
a � ogo e

aprde�en a.h�vam, tambem se transportou para Qua- de explicar o impet� do fogoarras, mumcipio e ampma � irnprovrso.suas pare es c ame-
B .' .

' COMBATE deus:

Grande, na resideocia do sr. Ade- I jantes. Quatro casas foram alcan-I
tro arras,

, ..
qu� se, manifeste u rcpenh�amen�e Conclusão Após a Grande Guerra•.os ju.

lio Bittencourt, a snra, d. Noemia çadas pelas chernas.que eram com- M.al. chegados as proximidades pOIS so no��u a sua existencra deus julgavam ter atlngido o

Bittencourt entretinha-se em ser- I batidas por escassos recursos.BaI- {lo smistro os bombeiros, numa quando ele p era assustador. seu ob]etivo, isto é, a instau-
d J do 60 000$000 T adas os empreendimentos pa-

viços domésticos no fundo do quin- des de agua, incipientes serviam acção esenvo ta, empreen, ,eram ..

rça �ID: o pre-
ra ° combate diréto a esta do- ração d'um imperio judaico

tal. Em dado momento aquela se� apenas para reativar o fogo. o combate as chamas auxlhadü.3 JUIZO, p01S nenhuma casa estava universal.
I J d ença, têm dado resultados nega-

nhora teve a sua atenção atraída E, sómente quando uma hora por popu ares. à não .era POSSI- segura a.
tivos. Foi nesta ocasião que se

Para um fato qualquer. Voltou-se decorrêra do inicio do sinistrc.al- v.el uma obra de extlOc.ção.. O Foram destruídas. totalmente A d I d d I levantou a Alemanha, ape-
1 b Ih d d I B' mo a i a e com que e a se

Para a sua casa. E teve um gesto guem lembrou dt' ser solicitado o lSO amento, era o tia 'a o m hca.do as casas _os srs. 1-\ euo
,

ltte.n- sar de gravemente ferida,
f I J C ] V· apr- senta e a lorrna de multipli-

de desmesurado esoanto ao uerce- concurso dos bombeiros. e que OI ago posto em prat.ca ,
court, oao urapana, ase ieira

d d quebrando o jugo judaico e
• r

1 b b bei I d S d R r d cação e vi i () agente patógeno
ber linguas de fOiZO saindo pelo A's 15 horas um senhor .toma- pe os ravos om erros, os antos e . o:a ma os

( ) tê 'd b
. . formando uma nação livre e

v S t E t t d (causa], em SI o arrerras mes- .

d d ttelhado. va um automovel e, do Atuba.te- Quatro casas havian sido J'á'
an o�.. 5 a eve mais uas ca-

.

d'
. In eper. en e.

15 t d - f d pugnavers aos iversos ensaios
T d

.

sGritou por socôrro. Ma� jà era lefonava á policia, pedindo socôr- devcradas pelo fogo, apresentan-
as

&dlngl aIs, que nao oram e-
de exterminio le'lé'rlos a efeito

pe-I tA 0d OS OS povtos 1 anat�Oaimnossivel dominar as labaredas
.

f I d' d I () vora as pe o fogo graças á opor- em e encarar a ua men lo;
, , ros, pOIS o ogo ameaçava a can- OU,)) qua W IJC pavor. espe-:.' _, d B bei los mais consazradcs mestres nes

:�:����:��;:v�:og;::�: 1��e:�: �::.
todas as casas das redonde- :���:��:�o�:bl�;r,;:�:��:e�: i

tuna lD'ervençao os om e"o'.

I�r;:::;:a. J::['s:o:�es. ° Iamo;: I ��rg��\:ar��nti����fi�a� i v��
dade com enorme rapidez. Na impossibilidade de seguir varras fa nihas ficarem ao desarn -

'I CAFE' BOM SO' NO Como na Broca os tratamentos
a! íar de Jahwe. Certamente

Uma hora de fogo foi presen- para o local o delegldo cap.Mel- páro, d:sde que �a?a foi po;sivel JAVA preventivos, foram 'os unicos que
não marcharão esses povos

ciado pelos habitantes do lugar. quiades do Vale, o delegado dr. salvar das casas sl:llStradaj. Hou� I Parça 15 de Novembro der m resultados satislatorios. de olhos abertos ao abismo,
As casas de madeira�,resse1uidas I Percival Loiola encmegou-se de ve lares Em que so a roupa do Antonio Paschoal Está cientificamente provado ma;; o seu espirito é fasci-

rf'la falta de agua, recebiam uma I tomar as necessarias medidas, se- cor· o restou a_�s �eus habitantes.. qee o Fusarium póde viver por
nado peja bruxaria judaica.

••••••••• �J- ��.���..,� Os tn bu nais muitos anos em qualquer solo, Os pOVOS devem ser infor-
_ et� mados sobre a rêde de men-
w X _,...

, " sem causar dano algum, até en-

a Antes de lt'eC���ri&\\,"g�, r·' em. I
�spe�laIS contrar as piantas predispost�s ����� ���a���er�deO�. que se

• se III i11, ! � W ��v
'

, � ao atague, que por enfraqueCI-
a �9 'RIO, 20 -O parecer do de- ment:>, lhe seja campo favoravel Um povo sozinho é )ogi·
e uma empreza de SUi·t���5, psr lU e putado Alberto Alvares sôbre a seu desenvolvimento e acção.

camcl1te impotente contra o

�
t.

lO f� o pedido de licei1ça para pro- Assim, resultado positivo aI- jwiaism? queddispõe .d1.e enoré-� g!ll ti:! !I"m e p It't iN�101 ii! �� l'!! .[�� I tA. • f d mes meios c auxI 10 e
� liW<ll3 � .

' 113
-

DIU iii i9 \iIii r.P.1il ou Iil � cessar os par amen ares pre- gum se consegulía, trans orman O >

d' I
.'

.í.Wl F.{f� sos, l'á se encontra pron.Llo, b
.

d In Ispensave, por ISSO, uma
� Ir.' � ananals em pastagens, para e-

-

-

d d� Ha quantos anos funciona a Sociedade? � mas ainda não pôde ser lido pois de certo tempo, tentar nova- cocperaçaa e to os os po-
• Quantos premios l'á pagou neste Estado? � na Comissão de Constituição mente o cultivo no mesmo terr, no

vos.»

.m. <i\f,,)

J t'
.

CA A'
-----------

M A quem foram entreguf.s os premias? .. r;� e us Iça da amara. ler- a não ser que o sr lo sofra um Dr Pedro de Moura Farro,

O Onde residem os contemplados ? • tura depende do que fôr Te- tratamento preventi\o, enéfgico e _ Advogado
A rua e o numero da casa? @ solvido Euma reunião de li- eficaz, como no (om':>ate á s a Rua Trdjano n. I (sobrado)
Onde ese acham os retratos dos felizardos ? deres, com � presença do li-I congénere a Cosmopold('s SOldi- _

Onde sa acham os recibos dos premios entregues d�r da malOna e dos srs. dus (Broca), injetando-lhe por ataque d<� seus lmmlgos naturais.
Oferece ssistencia médica gratuita? Antonio Carlos e líder da meio de furos espaçadol, de 20 O dito vem fortalecer a propa-

Distribueapremios Extraordinarios? bancada do P. R. Mineiro. 'a 30 centimetros cubicos de Sul· ganda de que o alolhamento ou

Quantos sorteios mensais? A reumao já está convo- furdo de Carbono. rotação de culturas da que opor-

Qual aconrribuição? cada devendo néla ser exa- Utn terreno imun� de Fusa- tunamente nos ocuparemos, desem
minado especialmente o caso rium, póde ser c0nbminado por penha papel predominante nll.

da prisão dos parlamentares, este, mediante a plantação de agricultura racional.
sendo opinião mais generali- bulbos provt'nientes d� bananeiras Em resumo, a medida mais
zada e preponderante, que i.ltacadas. Agentes mecanicQs pe- economica até agora encontrada.

e o assunto seja submetido a la sua vez, podem ser veículos des- é cultivar variedades resistentes
um tribl1nal especi11. te terrivel'mal:-o gadu, as car- 'ao mal. •

A proposito, pensa-se no' roças e até o proprio homem, A banana Maç�, S. Tomé.

v_a�en.te n� creaçã? .d� vá- i passando de um lagar atacado Maç_ã Preta,. Marauh�o, .C�cau.
no,) tnbuna!s especIaIs para para um não atar.ad·J, podem car- etc. são vaIlcdades S:.lSCehVelS de

julgar todos os implicados regar consigo o g.érmem do refe- contrair o mal, no entanto resis
nos movimentos subversivos. rido flagelo. tem galhardam<>nte e por assim
Os tribunais serão tantos Exemplos frisantes, tem cimen- serem se recome';ldam, a Nanica.
quantos os julgad',Js necessá� tado uma verda�e fundamental: _ Pera, Naoição, Congo, Lacatam.
rios, em vános pontos do as plantações pernlanentes tornam Roxas, etc.

8 I territorio nacional, notada- o solo anti-higienico, acumulan- Submetendo cutras variedades
G I P rem iO nO valor de Rs. 5: 175$ e mente naqueles em que Ír- do toxinas que outras especies a diversas experiencias e demais
tJ

lo P rem I· OS " 30$
�� romperam movimentos de podem destruir, além disto emoo- estu-los inherentes ao 'objetivo

� " " "
�;� carácter extremista. Essa pa- brecem o terreno dos eleme�tos coiímado, bcilmente chegariamos

�, � recc a sohção encontrada, quimic0s dos que em maior por' a um ponto que nosso ambiente
• lo " "" " " I0$ � não só para o caso dos par� centagem a especie cultivada re- agricola poderia contar com mul-
� f:� lamentares, como tanto quan� quer para sua vida e função co- tiplos exemplares de comprovada

.

� E muitas ísenções �lt tos encontrem em situação mo por exemplo na cultura da resistencia ao mal, assegurando pa·
e @ igual ()u semelhante. pro;:>ria bananeira, a falta qualdo ra Santa Catarina um grande fu-

• g t.' êsse O pensamento do- não resposta, da potasso soluveI. turo para esta cultura e dias fe-
� H b"I't' 'I l' • minante er.tre os lideres das inclispensavel para as plantos que lizes para sua economia quer do
� a I I ai-vos. nscrevelaVOSilI � bancadas que apoi&m o gJ- como ela, são produtoras de fé- Estado, quer de nosso pequ-�no

•
. �

I
vêrno e é possivel que o pro- cula e amigo, todo o que c' hbo- produtor, indu8trial e exportador.

� " �� jéto da creaçã-o transite rapi- ra para o debilitamento do vege� FlofÍanopolis, Junho de 1936,
�.���•••-----,-----G.--·---------es�@.G'&:;S damente na Câmara. ti,I. que o deixa predisposto ao ERIFER

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a toda s exigencias
E'

4 OE.JUL.HO
FarmBdavel sorteio
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GENEBRA, 19-0 delegado patronal do Brasil, sr. I vor da semana de 40 horas porque o trabalho na índus-] medidas mais adquadas á sua situação.Vicente Galliez, pediu á Conferencia Internacional do Tra- tria textil é facil e confortavel. Não se póde, por outro O delegado operário do Brasil, sr. Crísostomo de
balho . que a .assernbléa não aprovasse a aplicação da se- lado, alegar razões economicas porque as consequencias Oliveira, falou em seguida, acentuando que a classe ope
mana de 40 horas á industria tex1il. da redução da duração do trabalho serão o encarecimento rária brasileira estava decidida a colaborar com o govêrno«No que toca ao Brasil-acentuou o orador � não dos preços de custo e, portanto, do custo de vida, de mo- «em pról do progresso da legislação social, apezar da
ternos falta, mas sim, excesso de trabalho e insuficiencia de do que entrariamos num círculo vicioso., oposição patronal.» Refutou certos argumentos do sr. Gai-
mão de obra. A redução das horas de trabalho iría de O sr. Galliez terminou declarando que, como a si- liez, terminou afirmando que á convenção internacional re-
encontro aos ínterêsses do meu país. tuação da industria textil era tão variavel de país para país, Ilativa á semana de 40 horas permitida melhorar a situaçãoNem se devr invocar a hígiene dos operários em fa- se devia deixar a cada govêrno a liberdade de tomar as financeira do Brasil e dar mais trabalho aos operários.

fizeram de Florianopa-
lis D seu paraizo o FESTIVAL DO IRIS F. C.

, o vice-campeão de 1934 e

Raro é o dia em que deixa- p r sm, deixou de comparecer ao 1935 realizou, domingo último, o
mos de registar, pelas colunas local para as providencias necessa- seu festival desportivo, que alcan-
deste diario, as atividades da rias a cóptura do meiiante. çou completo êxito.
chus na desabusada e infrene de Bem poucas vezes tem afluido
gatunos, da alta escola do roubo, Rep ressa-O ao estadio da F.C.D. uma assis-
que vicejam á tripa lôrra em. tância tão numerosa,que d' a1'i saiu
Flolianopolis, de que fizeram, de otimamente impressionada.

O aristocrático e querido Lira ha muito, o seu paraiso, aos "gangsters'; Disputadas púgnas de futeból,
Tenis promoverá hoje, á noite, Nenhum obstaclllo, nenhuma um magnifico torneio de volley-
tendo inicio ás 20 horas, a mais medida, que importe mesmo na ball e uma prova de ciclísmo.me-
uma atraente � interessante reu- menor dificuldade á ação nefasta receram francos aplausos.
nião social, que comemorará a e sempre crescente dos audacio Fato digno de registo é o de

passagem do dia de São João, sos meliantes, têm sido posta em não hllver ocorrido o mais insi- Notave I fe i to deuma
pratica, até agora, pela Policia gnificante incidente desagradavel nadadora
Civil que, talvez, candidamente, no decorrer do festival, que, ini- COPENHAGUE, 20--V.S. já conhece a Agência aguarde a apresentação dos Iara- ciado à hora marcada no pro�ra- Uma notavel prova despor-Catarinense de Empregos? Recen- pios sanção da Lei. ma,-J 2,30,-só terminou quasi tiva, realizou, ôntern, a na-

temente, instalada nesta cidade, Os gatunos andam pela cida- às J 8 horas, não obstante nêle dadora dinamarqueza :"'illyconsegue com rapidez e dando as de, sombeteiros e melhor garan- I
terem tomado parte, além das Andersen, ao conseguir cru-melhores referências qualquer em" tidos do que as suas vitimas, a equipes de volley-ball e da turma zar a nado o estreito cha-pregada doméstica com caderneta desafiar a argucia das autorida- I de ciclistas, nada menos de 12 mado «Gran Beit», entre asde condúta. .des, a quem foi conferida a mis- I clubes de futebol. ilhas Seeland e Fuenem.Consulte-nos pelo telefone n' são de zelar, proteger e assegu- Todas as provas foram reali- A nadadora, ás quatro e1.561

rar a ordem, tranquilidade e os zadas num ambiente de cordia- trinta horas da manhã, Ian-Rua Conselheiro Mafra, 31. bens da população ilhôa. I lidade, sem protestos e reclama- çou-se á agua, nas proximi-
In;i2)tituta de Urge providencias enérgicas çõtes tão comum em festas de dades de Korsoer, retirando-
A d e imediatas, afim de exterminar, ta natureza. se a uma hora, menos umposen ta a..

quanto antes, a existencia de ta" Ao terminar o festival, ao quarto, da tarde, proximo dería e IPensões manho mal e que tanto nos asso- BERLIM, 22--0 Govêrno qual compareceu � banda musi- Knuedshoved Nvborg.dos Ca rner- berba e apavora. apresentou um projéto de lei IOS- cal da Fôrça Pública. foram en- A distancia de J 8 quilo"ci� rios l'vlal iluminada e mal policiada tituindo a pena de morte para os t�egues .t?dos 05 premios a que metros mais ou menos, que
Florianopolis, a Capital do Esta- individues que pratiquem seques- fizeram JUS os vencedores das pro- separa as duas ilhas, foi
do de Santa Catarina, á noite, tros com o fim de obter dinheiro vas que constituiam o progra- vencida em sete horas e qua-
oferece o minimo de segurança de resgate. ma. renta e cinco minutos.
á vida e á propriedade dos seus An ive rsa rio

Aos vencedores da prova de ci-
habitantes. clísmo, os jovens Domingo Cí-

Nessa situação as familias vi- de Edua r- priano da Silva, Aristeu Carmi
vem em permanente sobresalto e dO V III uati e Riduald,> Portilho, inseri-
ao desabrigo; expostas a sanha RIO,23-0 povo inglt:s Ieste- tos, respectivamente, pelos Clu-
desenfreada dos malleitores, que ja hoje a passagem do aniversario bes Cantistas, Íris e Atléticos
procuram as caladas da noite para natalicio de Eduardo VIII, o Catarinense, dassificados em lo,
a perpretação de ações repelen- querido rei da Inglaterra e impe- 20 e 30 legares, foram ofereci-
tes e, marcadamente, criminosas. rador das Índias, das medalhas.

Foram empossado no exercicio O fáto que vamos relatar é o Ha quarenta e dois anos,nascia A linda taça oferecida pela
dos cargos creados para o pleno suficiente para justificar de urna o herdeiro do trôno do grande Fôrça Pública, para ser conferida
funcionamento do grande oiganis- maneira cabal ao que nos referimos pais amigo, êsse cavalheiro que é ao vencedor d) torneio de vol
mo de assistencia aos comerciários e a insegurança em que vivemos. hoje, o senhor supremo do pavi- ley-bal, coube á equipe �daque-
em nosso Estaào os snrs. Pedro Hoje, cêrca das cinco horas lhão coroado que tem par divisa la milicia.
Duarte Silva, Aquilino Werner, da manhã, a residencia do sr. o lema histórico Honny sois qUI A taça Simpatia foi entregue
Malio Oterc. Osmar de Amorim Juho Voigt, do comercio local, mal y pense. ao Clube Atlético Catarinenses
Leal e .lo, �e Hermínio da Luz. á rua Tenente Silveira, na qua' Cercado pela admiração de seu por ser o '1ue conseguiu vender,
-- -- -- ... - - ---�_. dra compreenàida entre a Dire- povo e dominando as atenções do maior numero de ingressos paraA situação luria de Agua e Esgoto e a re- mundo ofi('ial e elegante, Eduardo o festival.
das tunciona- dação da nossa confreira «Repu- VlII, hoje, receberà as felicitações Aos troféos oferecidos pelosnariascontra- blica:.,foivisitadoporum gatuno, �e todos os povos � que.serà srs. dr. Tomàz Woods, Josétedas que se não levou a efeito as suas Justa pr?va de quanto. e adIJmado Jorge, José do Vale Pereira, Ro- eintensões �eve"se ao fáto de pes- pelo UnIverso, em .melo a atenção oerto Müller e Coronel LopesRIO, 22 �Noticia um ves- laa da familia pressentir apre' geral de seus subdltos. Vieira, para serem disputados nas

pertino que nos diversos ministe- sença do «amigo do alheio» e,

M d provas que lhes eram dedicadas, RECIFE, 21 -A invernada�ios está se providenciando para inconti�ente dar alarme. arre II D ·r. ifzeram jús os clubes Florianopolis, dOI ultiml)s -:lias tem causado con
o cumprim.::nto da nova lei que Selltmdo..se descoberio e alarma van Buelaw Figueira, Continental, Independen- sideraveis estragos, provocandoregula a situação dos funcionarios do o audaCIOSO ladrão saltou para cia e Avaí, vencdores dos jogos desabamentos de calas e inun-contratados, sobretudo na parte a rua, desaparecendo. BERLIM, 21 -V ictimado com os quadros dos clubes catl- daudo ruas. As chuvas impossibi-i!-iABILITAÇAo

. Jque determina que retornem ás Embora ocorressem pressurusos por lima embolia faleceu o Dr. rinense. Cantista. Anito Garibal- ;tam as comunicações pelas rodo�Na cartorio do Registro
.. Civillrespec.tivas repartições de onde os moradorés visinhos atraidos pe- B. W. von Buelow, Secretario de di, Sul-America e Tamandaré, vias com diversas cidades do inte-

desta cidade. estão se habIlitando se hajam afastado. los gritos de alarme. a Policia. Estados dosNegocios Estrangeiros. rf'spectivamente. [lUl.

Brasil
�--na

AHIVER5ARla5

p. niversaria-se hoje a gentil
s inhcrinha Jandira Elpo, filha do
sr. Antonio Elpo.
l"flZEm n�a5 H01E:

[1-!f.6Am UH5

Lira Tenis Clabe

para casar:-- Vanderí Patriota
Cordeiro, cabo do Corpo de Fu
zileiros Navais, e a senhorinha
Aurea Sant'ana.

fALErlCnEHT05

a exma. sra. d. Adelaide Sil
veira, esposa do sr. Camelino
Silva;

o sr. João Batista Sobrinho,
industrial;

Faleceu ante-ontem nesta ca

pital o sr. Germano Beilke, Iun
cionario da Carlos Hoepcke S.
A., encarregado da secção de'
fabricação do gelo.
-Estreito faleceu a senhori

nha Jurací Silva, filha do H.

João Francisco da Silva.

o sr. Artur Luz, funcionario
federal;

o sr. João Batista Camara;
a exma. sra. d. Amelia Rei

semberg Balster, viuva do saúdo
so jornalista Romeu Balster.

PEL05 rLUBE5

Chegou de Vitoria a exma.

: la Lidia de Albuquerque Nobre
!;J., e.posa do sr. cap. Lindolfo
l\!obrega.

Procedente do sul do Estado,
encontra-se entre nós, o sr. Mar
colino Cabral, prefeito de Tuba-

EXMA. SNRA.Encontra-se nesta cidade, vin
do de Curitiba, o jovem academi
co de Dueito Adernar Gonzaga,

.

nosso apreciado colaborador.

rão,

Está nesta cidade vindo de
Blumenau, o sr. Alberto Stein,
prefeito municipal daquela pros
pera edilidade.

OUTRa5 PARTEm

for. Vinicius de Oliveira

Seguiu para Laguna o jovem
academico Vinicius de Oliveira,
redator-secretario do Correio do
Sul, de Laguna.

Definitivamente se encontra

instalados nesta Capital os servi
ços do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciarias, á

Praça 15 de Novembro no. 23.
O orgão representativo em nos

so Estado da poderosa instituição
de previdencia social tem' em sua

direção o sr. Sebastião Costa,
recentemente nomeado.

Em onibus da Auto Viação
Catarinense seguiram: Orion Lobo
Max Mayer, Sebastião Gonçal
ves, Nilsa Oringer, Pe. José Lo"
cks, Didi do Rosario, Max Rve
mess, Valdemar Oldebrecht e V.
Nvefild.

Seguiram para Laguna, pela
Empreza Viação Gloria, os se

guintes passageiros; Otilia May,
Bruno Antonio Farias, Manoel
Angelo Flôres, Pedro Alcantara
e sra. e filha, Mirian Verissimo
Pçreíra, Augusto De Simone sra,

e filhos, Clotilde Rampinelli,
Eleuza Costa.

HOIUACl05

Contratou casamento com a

senhorinha Ema Momm, o sr.

José Dorachek.

'\:t'·'I"1l nupcias com a senho
, l,r >, dcrtcm _a Cordel[ J, filha
ü') n. Pedre Cordéiro, o sr. José
Vieira de Souza.

'j ... 'i"'I

contra a serna
de 40 horas---

Bebidas Nacionais e Extra

geiras só NO .ti!. ��
.

....,.,...�.
CAFE .JAVA c:;:;7 ��� �

Praça 15 de Novembro

Antoio Paschoal D Ov O Z p O V OA

Os I ad rões Despo.rto5
-

REDATOR- ACIOLI deVASCONCELOS

O figueirense, vencedor da pro
va Figueirense x Atlético, tece

beu a taça instituída como premio
pelo promotor do festival.

Foi muito criteriosa a atuação
dos juizes das provas, quer de
futeból-os srs. sub-oficial José
Azevedo Freire. Flordoaldo e

Antonio Rodolfo Paiva, quer de
volley-ball-os srs, Alvim Cle
mente, sub-tenente da Força Pú
blica, e Ramon Costa, sub-oficial
da Ma·i1ha.

Futebol
Figueirense F. C.

TREINO
A direção desportiva do

«Figueirense F. C.» solicita.
o comparecimento, amanhã,
ás 16 horas, no estádio da
F. C. D., dos seguintes des
portistas:
Pereira, Carioca, Freed,

Carlos, Procopio, Berreta
Chocolate, Paraná, Antenor.,
Ivo, Calico, Sant'Anna, Re
nato, Oscar, Quintela, Pa
van, Getulio, Borbinha, Mos
quito, Ramalho, Zaní, Nar
ciso, Titio, Sidneí, Danubio_
Silveira e Dino.

Inundações
desaba
rnentos
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