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Um blóco de pedra
cái sôbre um prédio z

RIO, 27 - Os tiros de dinamite na pedreira da rua da
America, ora em tr-balho de desmonte para o alargamento do lc.i·
to da Central do Brasil são tão violentos que trazem em cons-

t ar.te robessalto os noradore s dos adjacencia. Proprietario e Diretor Hesponsavet
Ontem, um dos tais tiros fel. vôar grande quantidade de Ar�(' III Florianopolis, Sabado 27 de-J-u-n-h·o de 1936

blócos de pedra, indo um caír sôbre o prédio 11 da Avenida á ------------------.

rua N( gro Barros r,' 89, residcncià do sr. Manoel Monteiro, com

sua família.
Felizmente, todos estavam ausentes, pcis a grande pedra,

com o pêso aproximado de cinco kilos, depois d� elevar-se a

grande altura, varou o telhado da casa e o lôrro, caindo final
mente sôbre a cama do casal.

A taboa que 5e despregou do íôrro, atingiu o toile
te quebrando tudo que se achava sôbre êle.

A policia do I lo distrito, compareceu ao local, represen
tada pelo ccmissario Ventura, o qual já l� encontrou os encar

regados da pedreira, declarando prontos a repararem o prédio, de
acôrdo com o que haviam combinado COIO o seu proprietario. GENEf3RA, 26--A lueôtão
H. Herminio Leal.

"
' I do reconhecimento �a. conquista

Em vista dessa solução, não havendo danos pe�sodi� 0,0 da Etiopia pela ltalia, aparece ho
desastre, a autoridade deu por findo a sua ação, regre�sando a se- je come- o problema mais perple-
de do districto. xo que confronta a Liga das 1'; i�

Des:�reso da mu Iher ler. I ç,ões, pOIS eS�idistas neutros admi-
'ir' tiram que nao foram capazes de

vau.D ao su ic ii ii ic concordarem sôbre a atitude a ser

RIO, 27-Abandonado pela esposa, a que dedicava pro' to��!d�, d I d t-· it
f 'd E

-

-, sÓ» A Muitos e ega ,)S es ao eVI an-

fundo aléto, u 2o. tenente re orrnado o xército, Otávio rau-
d dI'

.

,
. , o eClarar quais as suas POSl-

)0 p:'ira abafar a paixão que o empolgava, deu para emb lagar-se. I r A t' h
H di f' d 'd I id d

'

idi ções, ate que a rgen ma expon "

a Ias OI ommi o pe 'l I és ° SUJCI 10.
I" t d

d J ' V'
, c aramenre quais seus pem os e

Araujo morava em casa do seu cunha o OSf' iéira, na I .

I _ ,
, ,

d d'· d I vista em re açao a exrgencia que
rua Intendente Magalhães, 667 e, pela ma ruga a, irancan v-se

I· 1 tit d t
d

.

b
a 19a esc areça sua a I u e quan o

no quarto, eu um tiro na ca eça, t
- d - A-Argen

Ouvindo ° estampido o seu cunhado arrombou a porta
a qut.S ao e agressao" '

do aposento, encontrando-o já sem vida.
Preenchidas as formalidades legais, foi o cadaver removido

pu� a morgue, com guia do 250. díEtrito policiaI. I

A voz ptíl itlcas.

CALLADO
I NUMEHO

Esperados
Genebra os

Argentina sôbre a questão
de agressão

ansiosarnente em

pontos de vista da

tina epresentará sua, exigcncias Os neutros percebem que as noticias não conlirmadas :

que a

perante a Assernbléa na próxima grandes pontencias procuram agt a- Argentina, a ltalía, a França e a

semana. dar os países da América Latina Grã-Bretanha já concordaram em

Entrementes to.ias as delegações reafirmando o principio do não formular a resolução do nãc re

consultaram JS argentinos referente I reconhecimento, enquanto fazem' conhecimento para proteger o

á sua iniciativa, mas acredita-se urna excepção no C'lSO da Etiopia principio do não reconhecimento,
que será impossivel adotar um rno- de modo a excluir êste país da mas permitindo um'! excepção
do de agir comum até que Canti-I Liga.

e lazer com que a Italia vol- no caso da Etiopia, baseando-se
lo explique o motivo que levou a te a mesma. no argumento legal que o govêr-
Argentina a convocar a Assembléa

I
O, patses n-utro, são fa'lora- no etiope já não mais existe.

e di' alguma idéa como de um I veis ao principio do não reconhe-Í Os estadistas neutros não acha
lado a Assembléa póde levantar' cimento mas não querem excluir ram dificuldade em concordarem
as sanções e de outro reafirmar a a Etiopia �a aplicação do mesmo, no levantamento das sanções, por
doutrina do não reconhecimento porque creaúa um máo precedeu- 'lue os seus países solreram cem

de territorios conquistados pela te. a aplicação das mesmas.

força, E'ltes foram pertubadcs por

'.

7"f;
I

de O processo dos
parlamentares

,�ART/:l\ZES
DODI.A

CH'JE IMtlERfAL, ás 7,30
- eir\

horas, Oh, Marieta.
CINE REX, ás 7 e 8,30 to' ,

í(JS, A pequena mais rica do GENEBR�, 26- M�ltldões RIO--27 Acredita-se que seja possivel, �oje, a leitura do

mundo. aclamar�m hoje uma pessoa q_ue, parecer do sr. Alberto Alvares sobre G processo dos parlamentares,
Cl�\:l::.. ROY r� L, ás 7,30 ho-

I pretendia fezel-se passar pelo Ne-I perante a Comissão de Co�stituição e Jm:�;ça da CâlI�nra.

r as Receita para a [elicidade. gus.
,

Se isso acontecer o pedido de licença será submetido &0

Em virtude do grande SUf- Sperança e Segundo Dalla ClNE 0í)F.0'\J, ás 5) 6.30 Percorrendo a Cidade em um rlenario na próxima segunda-feira.
to da indústria vinícola, re- Costa, prefeitos, respectiva- e 830 horas, Homens e feras luxuoso autornovel, essa pessoa e:. • -d---------------forçado com os excelentes re- mente; de Campos NOVGs, colocou corôas de flores em di- �e'ls 9 !'t:8n as mDviment'ml�j

e Cachorro loto. 'W�I

sultados obtidos peia coope-I
Cruzeiro do Sul, Caçador e versos m -numentos e visitou to-

-. '1 tratíva Viti-Vinícola de Pinhei- Concordia, e as diretorias d ' Idas as dependencias da Liga das mi' i ares con ra Nankim
Cartazes 61N-

ro Novo, em c.:ampos Nov�s, das c00pcrativas: C?o_pr.:rat,i- �
! Â'" _ ,I açoes.

, I. HC?N<?-KON,G, 26-� ,rompimento das hostilidades
no ciesenv,)lvlmento de tao ',Ia AgLcola Concclça o, ae

,

an:' _. nn �.

!
Levan.1o a cabeça um capace-, no dIa pnmeiro de Julho proxlmc, quando serão inicíados

rendosa fonte industrial, nes- Perdizes; Cooperativa Agri'l Cznes Coroad()�, !�PERIAL t� colonial, e usando cap:l rrelCl seis movim�ntos militares contra Nankim, marcará a mais
sa ubertosa religião, �stá se cola S, Luís, de Faxina1; Co- e ROYAL, eXlbllào, slmultanea- e calças brancas, o faho Negus I

exiraor jinaria situa,;ão da China de todrJS os tempos.
observando um pro��nciado I operativa A�ricola ,Barriga m:nte, ás �JO e 8,30 horas, parecia-se tantu com o ex-im;:>era- , As noticias da imprensa c!1:n0sa indicam que a guer·
movimento cooperativista em Verde, de "'!o Bomto; Co- e as 5 e 7,JOhoras, um hlme que dor etlOpe, que durante a!gun< ra contra o govêrno nacionalista de i\'Jankim começará no

todo o oeste catarinense. operativa Agrícola Avante, entusiasma ,- U.'z ínntasma momentos iludiu mesmo o sr. B;)- fim desk mês com a nava coordenação dos movimentos
Uma forte campanha está de Barra de São Bento; Co- Camarada,

_.,

vas Coppa, ex-encarr"gado dos das trópas que obedecem ao com:mjo supremo do gene-
srndo desenvulvida em pró! "perativa Agrícola Futu:-o, de I CINE REX, ás 6,)0 e 8,30 negocias da Itaiia em Addis Abil- ral Chem,

de tão proveitosa::: patriotica Bom Retiro; Cooperativa I hora , � audett� Culbert assegu- ba, o q�al o encontrou nas ruas. COr.1 O inicio das hostilidades no norte e n0 sul
causa. Agricola Mixta, de Rio ca-J rará mais um triunfo pan o Rex Finalmente, veiu-se a saber elevar-se-ão a seis as campanh3s des3ssociadas na Chin.l,

Ficou assente que, centro pinzal; Cooperativa Agricola em --Preludio fnllptial. que o alvo de tã:> entuslatlC'lS a saber:

em bréve realizar-se-á uma Mimosa, do Rio do Peixe; I CINE ODEON, ás 6,30 e I aclamações do povo não passava t 0.-0 movimen10 de Kwa 1tung.
grande a�sernbléia de produ- Cooperativa Agricola Lauro 18.30 horlls,u:n'" pelícub gi?ante,-, d.� um jovem fascista SllÍSSO, 2), -o lev,ante contra a élb esquerda em Sikíang.
tores sendo convidados, es� :V\üller, de Volta Grande; Co-, camente hornvel (cm BoCl;; Kar- I 30,03 mavltnentos contra a mes:na .ala em Fukien.

peci�lmellte, para dela pa�ti- op�rativa Agricol� Três Pa:-Ilof� -·A .noiva de Frankens- G igan te sem 4').--A rampanha anti-autonomista em F�lkien

cipar os coroneis: 9aspal'lno I
rnelras, da estaçao UruguaI. I' t�tn, arrúJ�da realização da

ve Ioe i dad e Kiangai.
Zorzi, Passos MlI1a, Carlus clOematograha. .' 5),---0 movLncnto anti-autonomista em HO;)ei e

.i LONDRES, 25- Segundo
Chanar.

G r,an d· desas.'t re.·;;'·i �.;.':.�.�.' n comunicado recebido de bor- dessa ç�;�de� luta contra o 1fipão em Tientsill e llQ norte

"'i!I\
do do Queen Mary, e paque- E t . t

. '- " , .

te, te deveria se tud) corresse
n re.me�l es, CO:l1.ll1ua 11 os lneldentes susceptlvelS

I d -I
bem chegar a Nova York

de piov0car ptr!g?sas conscquenc as, ;--,Joticia-se que o des-

Cent ra . O raí hoje; ás 4 horas, !1ão conquis· troyer .1apüne3 Klku, �ecebeu ordens no sentido de partr
. I tando assim a fita azul. A

dr' Port,o Artur e, seguir para ,Tangku, onde recente,me�te
velcddaj,�, que sexta-fe;ra e

um �avlo d� serviço alfand�gano fez fogo contra navIos J::I'

i')
sabado fôra de 29 nós 8, bai�

I

poneses. S!I��ltane.am,ei1te o condutiJr d� um can ir:ho d�

Do I- 51".·.· tren5, engaveta ln ...5� ri �i xará 27 nós 4, O comandan-: ���s rOd�s p�lI:kwe�mdlnig declar�� er:t Pck�� que d��s s01-

li
\í.i � te dJ paquete declarou, tO

a os es ranJelr�s e o.s �lIbdl!iJS Jap�neses s,egUl:, m �o

C
entanto, que não tentára con· 10�go da rua Ha.amen á n:eta-,n?lte de vI�te e seiS de mala

Estaça-O de odebu rgO quistar a fita azal. ultllno, quando �m dos eSL:'anJelros Ih� Vibrou uma panca-
V da, fazendo-o cair sem sent1dos.

Quando voltou fi si, viu caído a seu lado um dos
I japonêses que em seguida foi carregado pelo outro.
I Uma garçonete co"eana que trabalha em um bar

�ERLLVl, 25-0 Ob?erv(l- identificou o cabo ínglês I Iunt e A.· Will'd ' h _

tono de Potsdam anuncia que ' � en CO.1�O os o

d H 't d' t d
mens que penetraram nessa mesma nOIte no estabrleci-

o r torneis �r,
d IreBo\ o mento ond_; ela trabalha ata::ando os freguêses corean"<::

-

e,oSb 01 Ubs ronomdlco eb, er Im- Noticias procedentes de �,.:�nchangf diz''''n (l'I,:�+j'r\r-Da e s erg esco nu no, , ,
-

'-. - � � ,

-

t' I d C f'
tes contingentes do ExercIto de Kwantung a\-ança1TI soAb"ecampo es re ar e e ea .

". .

' .. ,

't d
'-'

I'
. I

I b' DUlcharng a sessenta milhas do lunlte da provincia de K�
dn es o ec Ipse ao 50 o -

augai
.

servando nesta capital, nO"la
.

estrela de terceira grandeza ------

extremamente luminosa, Emcontradomorto na
A estrela foi detidamente !II -

eSÍLldada e o dr. Hr)meister, II r�5aO
fJtog(afou o espectro. M'-\DRID, 25 - Foi encon- tor do fc:.moso roubo do t('S,lU!O
Todos os ob5ervatorios do trCldo morto na prisão de Pam-· eh catedral daq!Jela ciddJe. Su

mundo são convi<:!ados a I plo'1a o detcnt"1 1·leuterio Alia;, p3e-se que Eleutrrio te w:ci-
prosseguir no estudo du �()'/O vI h� id c iJ ú a. (ln!·- --I, 'i.·:-l dJu.
astro,

. llojoeiro, e que tO! o P[III�lpd.i au-l

A lndustrla vlnlcola
em Santa Catarina

essas inknnações, adiantando não ter havid,

RIO 27- Pvuco antes das 19 horas de ontem occrreu m1is um desastre de grandes propor-, ,

ções, na E-,trada de Ferro CentreI do �rasll. � .

Na estação de Codsburgo, na lmha do centro, Estado d� Mmas, manobrava o trem de 'pre-
fixo M. E. H., quando fc.i abalroado violentamente pelo S. 9. que segu:a de Belo Horizonte para

Pirapora. , , , , ,

O choque foi tremendo, saltando do� tnlhos e tomoando não so a Iocomotlv� dos dCls com-

boios como varios carros, entre os quais, um de expedição, outro cdt..t r de leite, um teiceiro de ba-

gage� e dois de passageiros, seudo que um desses ficou sériamente ayariado.
, ,

Tambem muito sofreram o carro H. 98 e o V M 16, que se partIU ao meIO,

Terminada a �rande confusão que se es:abeleceu no local, veri(icuu-se estarem feridos sete

pas<i'lgeiros, sendo 5 de 2a. cla8se e 2 de 1 a" além do funcionbrio l o;tal F. Silva, do chefe ajudante,
maquinista e guarda-frEia de um dos tres.

Todos foram socorridos em uma farmacia local.
A ldminislração dl Central do Brasil prestou

Nova estrela

mortos.
O trafego será interrompido durante 60 horas no minim), have do baldeações.

As previ:::!encias para serem as linhas desimpedidas foram t�rr:adas p�lo, deposit,.) de Sete LagBils
Presume a administração da Central, que o culpado falo ma !Uli',I:ta do S. 9; qu':! teria avan·

�o�
•

'.

550
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P U B L I C O S: II

BE <UM 25 - A recente lei
;.e manda submetter o emprego
ri hrri1cha natural ou sÍntéti
fi a autorização prévia da repar·
"ção compptente é uma conse

t,uéncia da difdiculdade da obten
'1':0 do& produto Sabe·se com

� .. ·feito, de fonte industrial, que
>pcle fàbl ra. de antomoveis
,i übLg"!dd Ci retarda

as _;rlG'·�.gi'S por l:ão púder
pn 'U� em quantidade su

aÍcie:iteo

N lOS

II

I a

2

para dis-

Liv Irradiação
Roma

de

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

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

RIO, 25-Tendo em vista
o que j2 fo! apurado no in-

qu rito PULCldi�mllHar) (I mi-
listro da Marinha declarou ANO I
ao dirétor do Pessoal haver
resolvido mandar excluir dos
sprvi cr da Armada, por pro- BUDAPEST ou Buda? Certo
f" .,;rl( .... Il1 idéias extremistas, 'h

� í d L'escritor dUl1g'l'o,ueSll1�!lt,.,. () 1-
, , J ;"" " ;':;0 i l' =riores e pra- gLi RevisionIsta da capital da
ç '3 ,ia Marinha: 30. sargento Hungria, publicou ha pouco tempo

• 'iS\ ado dr ssis; car-os ,10 jornal PesU l-!:r!ap, um artigo
.' ',,: '�eto (ora, desertor); muito dOCi.'Tlentldo ,e jurlicí�w,no

Irrancisco Messias, Norrnan- qual propõe que seja redundo o

co Neves, Manoel Domingos nome da capità] da Hungria,afim
Bispo, Miguel Xavier Borba, da cidade passar a chamar-se sim-
Antonio Cabral de Aquino,' B d»lesmente u a.

José Thomé Amado e Nica- Justifica a sua orooosta com

PDr. Gomes d� Lima; �ari- o fato de s-r Pesl' m�a palavra!
l;helr�s: .

Belmiro
. Rodn�u�s de origem puramente sIava. Além Ioe Oliveira, [oaquírn de r'rel- disso, na Europa, é [requente con

tas, Alberto Machado Barau-\ fundir-se facilmente Budapest com
j�a� Fr?ncisco �e Oliveira

I Bucarest, capital ela Rumania.Du- ';

Jv\ely, Nlan?e_l �ellx de Arau� rante muito tempo, no passado I
«ego, Elisiario Alv�s, Jo�e longinquo--ônrma o escritor revi-I
bosa, Valdemar Ant;Jl1!O sionista-c-a rnetróuole do reino de

c Cliveira, T�);ná� José (�OS Santo Estevão, lHungria) chamou.>i') [Os Antonio Pedro 00-
se Buda,apenas Buda.

r;. =, Juvenal Brito e Si�va, Por que não retomar a tradi-
.� (',",' I' V'� 1 de Souza Saraiva 'I R

.

d- "� '"

".'
a ,-.cu

'ção nacional? eceio e que a

,\bg 2f Edua-uo de Alenca,r, resurreição do nome antigo custe

/ ,;:0(:: ül:7r;:1 ,:� ndes M.ano \ a pegar? Não, diz êle, porque os
- .nh .. ;ro cc Me 0, Henrique estrangeiros se habituam depressa't ::1110·,'1 Ferre-ra Lri,-f:110 t\i Ih�� .� / .�'{.'

"

''"
f '-li

n I,
,- á mudança.

�e:. ud ,l{��h:, ]c?�O .�rag ,o
I E cita o caso da Nor�egél,g�e

J�� ...
lOrl N�""i1()'.:J .•J' Vel

1110 da

I
trocou ° nome de sua capltal,Cns

�l!va,. Joa� Barbosa Neto, tiania. velho de quatro séculos,por
FranCiSCo :::'oa1'(;,5, Carlos d0s. Oslo que vi'��rava antes daquêle' t, va intri:Jando'
Sar:to.s Frcdt2rhk� Francisco � � �2..S0 daÍ'lRussia soviética, qu;

;;\

_'Que °s�rá 'isso?
Messlas de ArauJ?, O,�va�do pôz Lening'é.ido onde �ra Petogra. E' provavel que antes do ano

Lucas, Fernando oe Ollvelra, do, que tambe-m anteriormente fôra 2.000 a ferradura passa a ser

Adernar JOSé dos Santos, I São Petersburgo. uma curiosidade de r�luseu. A hi
Jason lVloreira de Barros,j-------------------------
Olimpio da Cruz Neves, Ar
tur Hibeiro, Afrodí�io Bispo
dos Santos., Fradcisco Chagas
Ximenes, Edmundo Días Fon
seca, Americo Fernandes Ga
ma, M ado de Bri!o e Silva,
'Jral.::ilIano �·/laximjno do NaS-I':'lmerto, Francisco Autran
li" Oliveira; Luíc. França Fer-
(-'ira. �ab:;} , (L' Freitas. ]n:;é
f"'Gg( "ii: b;l;T,_:-" Antonio VI'
�\)r ; (l Cruz e Francisco Edu"
,:"j , .G2 Se Jza.

A estação de Roma 2 R O.
m. 31,13, kc. 9635, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte
pograma:

"Anúncio em italiano, espa
nhol e português. Marcha Real
e Gicotnezza. Noticiário em ita
liano. Transmissão da E.I. A..R.
de Turim de um áto da ópera
[enu]a de Jar.ecek. Conversação
do prof. De Masi sôbre: «Meios
àe civilisação na Africa Oriental» :

4") A instrução e a religião con"

forme as novas leis italianas. Mú·
sicas variadas pela Ürquesira fl

plelto. Noticiário em espanhol e

português. Marc.ha Real e Gi9Vi·

Floríanopolis, 27 Junho 1936

BOCA
Boca viçosa, de perfume a lírio,
Da limpida frescura da nevada,
Boca de pompa grega, purpureada.l
Da magcstade de um damasco assírio

de de NUMERO VIII

I a raça a.narela, as estatísti
cas de Paris já imaginam os

japones es ocupando a Côte
d'Azur e Montmartre,

•
UM MEDICO de seculo

XVII, Guyon, aconselhava que
se deve dormir sobre o lado di
reito o primeiro sônc, para a car

ne descer para o fundo do es

tomago. Depois de permanecer
.umas quatro horas nesta posição, nezza »

é preciso, para o segundo sôno, S------ � A II!!

virarmo-nos para o lado esquer- OnO �e �'1c � aI
do para que o estcmago se dis- inVe ric ive I
tenda melhor.

Dormir de bruços não é bom,
e de costas produz, (! m.udo, Preguiça e sonolência após as
'.

I I F I releicões são s.nars quasi certos
areias e ca cu os. a ar e re -onar :t

quando se dorme não é p.oprio ?e �i�estã.o dificil,. causad� �or
de pessôas bem educadas, SI gun-

insuli nencra d� acido clondf!co
do o supracitador doutor. i

no suco gastnco: Ha pessoas

I O pe0r é a di iculdade que I
que por este .motlv.o são forç�-

t
' drni J" d existe no cumprimento de tão ori- das a dorrmr mela hora apos

po e3e e a rmssive a vista os � • >

I '. O t _

'I' d'
. ,

b�� l':
; -. a . - � "a o a moço e o ]Jtltar. urras

u tnnos "Idos estatistrcos pu 'IJ,ca-,
grnais prescnçoes P ra a, p',sso 5

r A' f dd
..

I f qu'" adormecem logo que se dei- alem da sonolência, so rem e
os na propna capita ranceza....' ,

.

� � b -

� d-e dI
.

'f' h' tam e não costumam a-ord:u ata varIa, p_rtu aço�s ·.:�orrentes a
e pe os quais se ven Ica que a1 ,'" �

-

f-I . d d . a amanhã seguInte sem muda· mesma causa, tal� como raqueatua mente, em to o o epa�t.l· .

<'
. l' .J". d�' " .a_

d S� 16 135 rem de pOSlçã,) em toda a nOite. za, pa J :.leo, ,sammo, enx�qu"mento o ena, apenas .

, .. 'd'�'cavalos, contra I 11.70 3 veculOl Emquanto a ultima prcscnçãD ca�,_ ventre crescI o. 1n3peten,-la.

éutomoveis. do dr. GUy0n qu� diz respeito pnsao de v:�tre. De tempo ,a
fi ao reSclnar, houve já quem pro· tem�o �ão VitImas de ve�dadel-

SEGUNDO' os dados: e pUlesse coloca,la nas rarrua.r��s ra� I�dlge�tõ:s com vom,to� e

calculas indi�)cutiveis de re- caminho à'é' f,erro, )\J:l!O ás �ndí-I.�:Je<;o�s hq��das, como se
. hves:

partição de �statistica de Pa. cações relatiVaS 3S cam,nmhas l
�Çm SIdo, Vlt.ma, de uma mtoxl

,

1
-

d F do< alarme. para imnedir o rc· cação a 11m.cntar. A ,cau�a. ent.re·'-IS, a pop.u aça) a rança, ... t

::! f d d
que é hoie de 41 mil.hões sonar, verdad{'iramcllte p-strepi- tant:), ,r,;sl e. na alta e aCI o

(inclusive. os estranjeliros), toso, de alguns viajantes. clondnco" mdIspensavel pa:a ,a
será em 1957 panse de 29 • norm'll d!ge)t�o do" albumnOl-

milhões. EN TRE os diverso) per- des, que por IS.30 se putrefazem,
tences do vestuario um h:-t tor lando-se tOXIC03.

De r'esto, a depressão da 'p I
.

natalir,ade não é um mal que, peja simiJlicidade de sua a_ra combater,i sono. êncla, a

.

t f A ,.

é fórma não sus"ita � quem pregUIça e todl\s as demais desor-
propr lamer. e .rances; eu- , 1 "" a '. . .

I d
rope u 'o observa a menor importan-l a':!ns aCima assina a as, recomen·

.

' .

da que apresenta sob o porf- [da-se o uso do poderoso deges�

1
Na Alemanh� os me!,mos to de vista de sua utilidadl.! � tivo Acidol-Pepsinia da Casa

c('l1culos pern�ltem afirmar através dos séculos. Bayer que se toma no meio das
fiue a �opulaçao d� �lema-. Referimo-nos ao alfinete de refeições com actmiravel provei
nha, hOJe d,e 66 mllhoes de

fralda, cujo aparecimento da� to.

a!mas estara,. e� 1975, redu- ta, para quem "desconhece a
zlda a 49 mllhoes.

... sua grande antiguidade, d JS
Mas a F rança,

..

que ve tu-
séculos modernos. Nada mais

do p.elo lado rntlltar e eco-
falso, entretanto, do que ta

nomlco, ulos
,

desoladosrde· suposição.
se em calculas desolados. Em escavaçõ2s realiz:das
Com 29 milhões de habi· na Suecia, junto a um tU!T'U

tantes-dizem os técnicos- lo de guerreir0s Vikings, des·
haverá apenas 8 milhões de cobriu-se, recentemente, um
homens validos - isto é de

I20 a 60 anos - mais ou EXM.\. SNRA.
menos outn) tanto de mais V S

"

h A'".. )a COil. ece agencIa
de�60 anos, que terão de Catarinense de Emplf'gos? Recen·
sl:r j sustentados pelos vali- temente, instalada nesta -:idade,
dos, isto é pelos impostos. 'consegue com rapidez e dando as

1 E vão além de suas ?re- melhores referências qualquer em-

,iisõc�.., pessimistas.. pregada doméstica com caderneta
.

Desde que em toda a Eu· de condúta.
I ropa a natalidade decresce Consulte-nos pelo telefone n.

,\' e 0�.r·1':!smo não acontece com 1.561

Boca para deleites e delírio
Da volupia carnal e aiucinada,
Boca de, Arcanjo, tentadora e arqueada
Tentando Arcanjos na amplidão do Empireo.

Boca de Ofelia morta sôbre () lago.
Der.tre a aureola de luz do sonho vago
E os faunos leves do luar inquietos.

Estranha boca virginal, cheirosa,
Boca de mirra e incensos, milagrosa
Nos filtros e nos tóxicos secretos.

QUAt-.1DO apareceram em

Paris. em 1891, os primeiros ve

hiculos com motor, um carricatu
ristas publií'.ou um desenho em

que se via um camponês, da ano

2.000, que, cavando o solo en

contrava uma ferradura' e pergun-

Q1Utando o seu filtro está
calO e elltup�do que faz o

8nr.? !f... impa-o, natural

mente, para desentupil-o.

Pois ha no seu organismo
um filtro que desempenha
funcção importante e deli
cadissim::t, da qual depende
o seu bCl.l1 c"iar, a sua saúde,
e a sua vide,. Esse filtro são
cs seus rins; se elles estão

cujos c cumtú""dos de impu
rezas, CUlnpre limpai-os,
ltsa:ldo, para esse fim, os

o:ce-Ikntes compi-Ímidos de
IIEl .."llTOL da Casa "Bayer",
o mc<hor dos desinfectantes

L
R·?

dos rins. Essa limpeza '-com

HELMITOL. periodicam.ente
executada, garante a saúde
presente e previn� os acha-·
ques da velhice.

HELMITOL toma-se comO"

uma vel:"dadeira limonada,.
dissolvendo os comprimidos;
em agua com assucar.

Cruz e Souza

Bebidas Nacionais e Extra
geiras só NO
CAFE JAVA

Praça 15 de Novembro
Anfoio PaschG&l

alfinete de fralda de bronze

que revela em si um gosto
artísticíJ apurado mesmo do
seu confecionador, realçando
dest'arte a importancia que
já emprestavam os scandina
vias aos objétos que lh:s
serviam cie adôrno. SE'2'l�n(lo
a opinião de certos arque J
logos, 1ai alfinete deve ter
cêrca de mil anos de exís
tencia.

RESFiaR IACOS?

-A R== I N-A
N AO r:�) PRIM

".

CORAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Súmula dos julgamentos aas
PARA CIENCIA DOS CONTWBUINTES DCST? ESTA- ,

L � "f
L - -" 'tl�J � seesões de 23 a 26 do cor-

D:), f:\ÇO PUBUCAR OS SEGUINTES ARTIC'�,s I ---- D0 r itrc, de P,eparação Mi- rente mês
DO REGULAMENTO

I .

Têm, sem dj\ijd , 0 '1'1 :) cal �'\I.í, l1,:;ltro das ncrm s ir e Néwal, pedem-nos a publi-
I alcance sr ci .1 C -u Jl� n �, "

I tfC';{:) ,'1" re t-aç-r O W' .i >: ) d·) !,,'glú,te cO'Illmicado.- Mandado de segurança n, 15,
Art. 7 8· -Todas as pessôas fioÍcas ou juridicas que por S',' ,

•

'a ' 'L.e 1 T ' ,]" IJ1 t./�I' I r 1 r ITA f' , " da comarca df'. Júinville, recor-
-

• ,,' E' I ,Lo r 'I c .� I S ( ii r l' L, j li!" . J V " � L , p,. ra IT:e·

OlJ corr.o representantes de terceiros Pélgarem order.ados, pratific '�( I

I

( J � r '1 1 I t ,'':, ,'Li 'j('�la, r lJi�1 ,II
"" fIe P' T,')S de 13 anos.

rente Juan Gamo Fernandes e

bonificações, .interesses, comi5sõe�� percentagens, jur JS, dividcnd 1. I.,' 0Ü�� org,' 03 1 � 'er::� S' 'II .:' ' r "f .

L ;-) c' 1
.:) xarr: de a.irnis ã» é rea- r:cDrrido ° Prefeito Municipal

Íucros, alugueis e luvas, p�estarão inlormr ções ,; Se'-çâo do Imposto ele I
r o.noverido, q ••'l. ri 'cí, ,'rI ' rio vicio J � e li i- ;7adü no propno Colegio MilltcU de Joinville. Relator o sr. des,

Ronda. anexa a DrlegacIa Fiscal. t.ule cio cc.nrci.: c.e Lle" ,'ltl�J, ,LI ian,'J anda d: II '. os mesmos podem hcar in, ]\:laFr;;Jho Lobo.
I 1 I! oi negado provimento ao re-l,-,lrtes. I J

II. uI 1,;' i das 1 's c c.c- .crnaoos.

serão punidas com l'>or issc :» .1)1), (J !1t-�,s" r f"Jl'lJ1'u'Js r. lat.vos AVII)ÇÃO- ,�l\V,\L Para curso, para manter pelos seus jl�
r do noder: '1 fi, i

. 11"1' ,'t ' ,. m ..' 0S e com curso ginasial ridicos fundamentos a sentença re-
1"" �I : ,_ U 0. \ -' _J

�. , � e ..' .

j "0'1 ,let' COTri'J8.
� _,,"_! i1 1" 1 fi ,"; • I'C I L í 0:, S C J:-'" C ':' v" r p " v . •

HArt.. 88-P-:té 30 de Ju�ho pódern ser feitas as rledôíB-:Lc.c:t)"al, c.: ,J.� " t', I
l' tI na'CIJ'(l J' ler ".r:t'. Ct:rS0 de oliciulato com todas

H ab.eas-:orpus da 'comarca de
ções de renoimentos, Independente de rr ul-a. A pessôa fi,ica-í par-. !puem fazf'" sem I '. I I, ' • L.

f , c! 1(' :�rid brcs k'� à. 'IS 'dr tEgU�s da carreira de dici-I arnon.a, impetrante dr. Max
tiular)-quepossuirm'lisde 10:000$OOOderendlmento b.uto,fi-'a nund., I', I lh:::e ,1'-'_;'" aflos,/'o 'à �v�(Hlnha de Guerra, dc- Ama-a] e pacientes Francisco

. .

d di' 1 I J J I , J . J Doeditz t R I tca sujeita a apresentaç�� ae sua ectaração, am-ta que, �e as (lCGU-1 'Saí () á li q e (l Oi!": ' ), I co por ir�'r 1 iva (� .)):;' (]' r.l')I�JO curso.
• � cu ros. e a or o sr.

ções de encargo de Íarnilia e outras que rczula,ment,) perr lte,vruham,r,Cé:;"\] � Sl:C", (; '0,1 <!l, I).:l d\�.1) Ilue a: I\VU\�AO-MILlTARSi1r Ge

•. �reslden�e,
.

a ficar isentas; caso não apresente a declaraç'ão ficará sUJo 'Ilo 30
'
lm :: c,r ':::' t ' (f. (1 .1 <: rir.

"

a- 'a I •

1 .'o'''� '-CLII 1 "" .' It05 d \'J.adorf.s. Tudos os 1'"

O-I
FOI c'JHc::dHh a ordem lmpe-

. ,., � t' "-' ') I.. I { , J I
cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducaçôes f.'[lU1ff11"IJ:<' '1' r ,t' d ( ,) ','�' \ ':1" éd o Il J . J, ",11 1

� r> I ç ; br.l � "os, solteiros nu viu· �r�(]a para. anu.ar o processo ab·
lel;, incidindo ainda na multa de 30 ou '5.001), ou ",ind,l trê3 ve7"s· k '/sc.ali d � , (' .

e o' ..' ',',", 1 �'[' "r a" s vr ,em flla·)s, que tnlnm de 16 Imtw, por Illcompetencia do Pro�
_à:Q

. j f
-

. ,',. 1<, b h .

I o '1 r f.

o valor do imposto devido_ As fiflnas comerbais coletivas 'ou i.�dIVi _,-AI �'.' r, ., rs.1:s. • 24 une: d.� idade e qu�iiiim '�Gtor I li,) KO o erecer denuncia
) GU<liõ, ainda mesmo ::jue tenham prejuizo, ficam obrÍgldas a a:r '5- c,J 'b:; _� ') c,;' ceIe.- ' ;r a c:w.;;rd d� aviação no

VIStJ trataI-se de ação privada.
cenlar a ,s�a d,:,daração acomrar.hada dos docum�:ws qL1c fW1veu, II,}. 02 (S r,1 cdI :�) ,,; J • L. r .·t) onde após 14 mê,)e� dt'

C
I-Lb�a'·corpus dd comarca de

o seu pre)UlZO. ,.. O (O ,J ( , 'fi "fO d t • �l '
c' �

L,' o •• , ,; ue A vic.ç3.o, per' fli7.";rO do Sul. inJ(Jetrante Gas�

',�}, "Sl'"C l'ubliL3, 1 L-.

tf' �." 0 ctbe:._ 80J8uO) memaÍs c(;mo par Coitínho e paciente Vidal
Art. 175-/\, En'prezas que pagarem juros d� ddJf l!.J- i clV0 ,r ',n :n1ê. a f,!, ; '. S' c. ,t" U '·1. da Ou :r.l

Medeiros. n.elator o sr. des. Pre-
res e obrigaí'.õcs ao p;rtador, deocontara'o spmpre ir,lde[,enh,' ,te aJ .

" •

,eg ';ir . 1 B,r RES" , , r

d' ;:\I.lente.
" v _ ,....�. _ L lllVa � V

" • J
, r,)_/, V (.ICr>U- ,orílece [-asse p r.l o exame e

b -
.

t d 8[ o Q t
. I I ' . I I'" ''':onvertl.·do o I'ul�amento ema era qup.m saop"g1s eS'e3]UfOS a aXl e o. lHI) ['oe 1.S·,e i,�O.111",0. .' .. ra, sr. 'ln1.f.T,e m-' di f <JS i ;,Jslc.n V(:�l1Cl" ..."

d .videndos de ações ao portadur, a taXrl a desc0íltar p�'a I-r a J': ,'·,il .. '1 � rati ic d') " ( I 1 1 a-lte·o tI, T"l C .Hra
I

. ,'O (� ubs cL '- I COlp! 'i' \,
�
,lei" ahm dr:: pedir "se iufor-

fô rma será de 4010, independeltemente do imposta pJ;O p!a 50· C); "e )( s ntel nd Y', �, uas,. I'.. I ...
ol!.Y I

r�'
'

I) "I) 5 .
ir:aç5;;s ...0 dr. J U1Z de Direito a

ciedade, : LP r : Ir 1 Ií'akr':, • ',r,' " pld" ESO)L!\-MiUTAR ldl- ff'" i ito dG n:OCcjSO m·H,ido coo'
I
por �' ., d 1 / 2) ir �,' .. (" 2nt '.

.

'
. a LO a rOS!3a -: �,;::' .\ J �. d) .r 'U. te fi ,. ,ill 1l"1 ,o dn', Cc lU ,:•• Ia �

Art. 1 82-5ão pa,�iv{is do imposto de re', la os V' - (;s s:]..> te I( S. Fd:t ", ° "J f, UOht _ 'lê. D:p is di. �dT';,'d:) o Ca-
;�,,,;.. iS0 crime m. 2.427, da

mE.ntos de todos os membros da Magi�tratur a �a Uo.à" cl s '1'), . r O, :1 .l (fí ) \. " I !lO C Í� d' pcrcd)� 100$000 m·;OS.lIS
c ,'l "

:1 tle CClTlomhas, recorren

E t o' d DJst-ito F d I do T litorío d l'cre I I . - � -, ' . k ·1,. h:z de de Direito e re�sa os, o 1. t era e 11. o \. \I�n C).l,) JC � [''1(_:) (..,� I (l "'4"'" I, i';}),J, ,,O ",1]') ,. SUh ii...!', com- .

d f
.

n r m bl' I Est dos e d
.

(J!
,.

'

. 't c. I ...... COril'O I\lan:d FéHeira. Relatoros o unclo aiS ,o pu ICO aos a OS nl.nl.) i. ' .:- CrqT, CIO ue �l. -;,.:r. (:-." " ", 'l. t" r�rC';:JlOUOS, 'J"él., rIcc::,U} merkQO Da L5-

t 19 723) ,.... . I l' I des. U.bano .Saleô.cre o no. .
. ,1'01 o OU\� ú l. ". '( ,lJ, ",') , ilt oe; '�l' ,"'1 'u- �'" ".

b.� d� 'fa7" I' I t. ",I :J t'L' d rZ Condu'ch o curS,J o aluno f.. ;�C:'i<Jü jJTovimento ao recur
'
...;:: 1, i "',Y ,t 1 J

'l ,
,

I
� , ,�. \mer, d .:! I ,d) JS,' ra'lte a of ci"l e o� i'J, P �l;Á confir:nar o despacho

, 1 D 750$ -pc"r" "')l-�n -.

i.1L.�r1t 's erào (Jl� ,-" • '. �
\.J V - \

- ..
'
.•

lt ",:;, O a.;pi nt ;-av;,dor per- f r::.�\..urso cri'llC! n. 2.428, da
,I,.; I :31)0$OJO rne:�sais. Ao� I

com:dC'i de ftajaí, recorrente o

�a,d, lat JS á E.;:nl) "vlditar exi- dr Juiz de Direito e recorrido
t\ntIHJ.io Souza. Relator o sr. des.
t\ifrcclo Trompowsky.
C..lDLrma.b a sentença, que

j'Jlgou ex6nta a ação pt!oaJ.
Apelaçào crime n. 5.418. da

('omar�a. de Chapecó. apel�nk a

JUStiÇ1 e apelado Eduardo Pa
dilha \V:tt. Relator o sr. des.
Alfredo Trorr.puwsky.
A Cô.te não tomou conh�c:�

'llent0 .:ia. apelaçâo em face do

ií.rti:so 2,530, do Codigo Judicia-
110.

Apelação civel n. 1. 7 86 da
COffiilfca dô Porto União, ape
lantes José Silva e sua rt1ulhrr
aJ-lel.:cb Vidand'l Funger. Rela
tor o 51". des. Silveira Nl!nes.
C,nfil 'llilda a sentença apeiada

qu..! esLi :c;ücrrnt· com o direito
e a prova dos a\.'tos.

Apelaçãc' civel n. 1.783, da
COr:larca de S. Joac,uim, apelante
Antéro Vlé:im de Arcada e ape�
[ado Alfrdo José Fcrnand,�::.. Re
lator os:. des. Urbano Sales.

Foi CO[,fiTmada a sentença ape�
lada, ql1� é rigor03amellte jnridi':a.

�ifJ,=n1e-�e uma bem mo�tada
li ALFAIATARiA, nu distri-

to de «JOã0 Pessôa), E'�lreito.
Prf'ço de oca, ião.
� 1
'"\ d -

t�e, a re aça0 pres am"se aos
.

d' '1 '

mkres,a' no mU·10res lr.fC!l m�'.'i6e:' •
�-----._-_._---_--_-�

I r

I
!MPOSTO DE 1 _

Art. 86 - As alterações do art. 78,
a multa de 500$000 a-5 :000$000,

ALTE�AÇÃO NO IMPOSTO DE REi'l)Ot -LI I :J,; 83
13 DE JANElr.�O Df 1936 ,

1 1 U ) l I 1) \"-eSc,)·" :1') l.tO ,) _ J "t)

I (�l .... � 'ít" ,:::"1
I

• t

Art. 9-No Imposto de Renda. a �arte compl .nLr.t.r . rO'llJ' .:Jtro3 li' t.",� I,i l.
gressiva será cobrada de acôrdo com a 'segu:nte tabc:L: De a 0.:·J ( ti

l,) (1 'I' 1 J,
':l

, J
l"�J'lr, (r:��-3.g,l

. .. 1 •

1,1-\ f'il).V ú'Ctu:a":J}
t

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

20:000$000
30:r 00$000
60:000$000
90.000$000
120:000$000
150;000$OCO
200 OOO$orlo
25ü:OOO,pOUO
300:000:tOOO
4('0:000$000
500:0CO$GOO

0,:::1)1 )

10[0
30[ )

'.

SClo
70[0
9c!o

J 20[0
� 301,
140[0

15,50[0
16,80010

18010

J ) v ,

J 1 u-

,!tdr c Na vaI preota 11[' ,rmes sobrt
,J l,�per Escola d,. J:,:v:rcit,) ou

\r iI;a tais com :-Escold de
V_tcrin':lrÍ'1 do Execitn, Escala
; vaI. Lcnla de Saúde do
:x fcito, [cc., Gulro sim sobre
�.

,'i "açã com" vo!untarios na'

'f; A armo. 'las da Capital.
Ie, inter(-'��,ados residente5 no

:J "trito Federal ou \Jitt:l ói deve-

\_J li'· ,11 f, o ) tl..f! 't
t"

..,.......,
,u.. ., _,

j � r � r I :,,', II
.

t' C
,.

'F" P-:a.'z2çclv (.I) _,o,-releiO 1 ,-

S lona1; dr. i .:b\..n� �vl. '1 __

r;, ,'�11 :r 'dQ· r �J I f" r " r co
... 1.0 ,I � (", VÁ

Art. IO-A partir de 1936, as socitdacts em [orne coie- .

_ '" S c" f'..!C '
..... ,

n

tivo, as de capital e iedU'itrin, as em comandita e as fiCTas indivi I' i..
•

ca; dr. fi...!'
duais, cujo capital exceder de 50:0üü$OOO, ç� cuja,

.

vcndas freI i
•

rI." da, I' (Jt>jPl "

ca,nlís, ou receita bfuta. e�'2ederçm d�, 30v:OOí.};P000, C:��'el ão l' 'r ar I I,' r Clí ui -. r, i llJ I'l _�,
..., Imposto pelo lucro liqUido, de acordo com o respc:ct.vo ha;;l"IO, I ";l�rO f\ rl";l ,') j':O • 1

ficando equiparadas para o efeÍta da tnbutação ás sociedades anoni r�tor do ',r c

t ,1'0 �-,J
mas. eh. Mario Sé':'a \12, r.,

,Ju in tlT) �L Qu ,I c
,

n'f+l'r (: I .) g

i\té
Entre
Entre
Entre
Entre
ntre

rntre
rntrc
r.ntre
r illre
,� 11tre

Filtre
f..::inna de

10:000$000
10:000$000
20:000$000
30:uOO$COO
60:000$000
90:nOO)000
120'.0�O$JOO
150:000$COO
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
50u:GOO$000

')
,

- e '.

, 1

'i_
•

.
,

1 .,

e: P(' L;CC."la dos SiSo ,Jl, J. ,�)

l' '

f 1;. 'I I" (�j'l . )

das {. , ,1)')
l!', :0, ) d'

. ,

'I
I- •

. ... il .,
. 2 � -O, .:pr.m hl)'e, G

',' \flo�eira Lima, o m_-

c '. }" .; i..,,:.k.:;&cia de SegLirança
r ; tÍCd.
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NO DESTINO )OS HOMENS DE NEGOCIOS HA SEMPRE ESTE DILEMA!
... E quem sofre é uma dessas mulheres! EM

•

CL.AUDETTE

·COL.BERTEsposa ou secretaria? I

I,

PRELUDIO NUPCIAL
I,

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

com flJ1ELVYN DOUGLAS e MICHAEL BARTLETE
LUXUOSA MOl\TAGEM DA DOMINGO 28 de Junho

«COLUMBIA NOVA,> A'S e 112 e a 112 HORAS

.

Festeja na data de amanhã o

{'U aniversario natalicio o estima
do patrício sr. Vitorio Zanetti,
2r�rente da importante filial da
'::o,npanhia de Cigarros Souza
�-=ruz, nesta cidade.

PEL05 rLUBE5

Fêstividade
de SãD

Pedro

REDATOR_ ACIOLI deVASCONCELOS
�, f���,{#T,,]D,���:'J'''!��'-����'':''<:::'<Í>..:�;::t;.]��100�,:;��:*1��oo�

......

lz1...1 '

�r'Ãossa Vida'��:c�::-g���OO:M �]ra:�:;r�.��=���

í',� . ., 11

di'"w lV"'sta Cl(laQ'.� rrace ente
de Joíoville. prove(.�o advogado
àr. Paub Medeiros.

VIENA, 26-Afirmava-se
hoje nos altos circulas monarqui
cos que quando se tornar mais
calma a situação européa, será
restaurada a monarquia na Aus
tria subindo o trono o arquiduque
Otto, filho do ex -imperador Car-

Foi nomeado o dr. Helio los I.
Ideburque Carneiro Leal pa- 05 representantes da Sua Al-

OUTHa5 PARTEm ra exercer o cargo de pro- teza sondaram os governos de Pa-
Em onibus da Auto Viação motor público da comarca ris, Londres e Roma, afim de

Catarinense seguiram para o norte
de Bom Retiro, de 1 a. en- conhecer em 05 respectivos pontos

do Estado: Antonio Mucilen, trancia e pertencente á 5a. de vista. Os emissarios do princi-
\ndriano Coutinho, Valter Rod- Circunscrição Juridica. pe Otto manifestaram a convição
,htz, Eulalia Dutra. Vidal Du- ,.

de que as tres potencias concor-

La, !�ã� Mélo e .enh�ra, Guil�e.r- i 'nstruçãO' dam com a restauração, julgando
,� _Vh�1r;,}s,�bç .....

Felipe, Silvio Realiza-se, hoje, na cidade que essa seria a melhor solução
; �t:;-pr e ",,3,10 Ottcrs. da Laguna, a concentração

dos p�oblemas austriacos
.. �I'!$

.. :ihsp-m Wi5 do professorado daquele mu-
acreditam que a volta do pnnclpe

niclpio sulino. Ot�o deve efetuar-s� :ntes que

As reuniões procedem- �e ,seriam novas cOI?phcaçoes provo

num dos s'ilões da sociedade'
cadas pelos na.ZlS.

dos Vicentinos. Os monarqUlcos esperam que a

Além dos elemelltos da- França pro�ure convencer a Tch�
quela cidade que irão contri-

co Slo�aq�l� e da Yugo Slavla

buir para a maior eficiencia da mutthdade do protesto que

daquele certame, seguiram
formularam contra a re5taur�ção

desta capital os srs. profes- d.os Habsburgos e da conveOlen

sares Luís Sanches Bezerra cla de não �rovocar uma I�ta
da Trindade, diretor do De- c.o� a Austna: �ntretant,o se �n
partamento de Educação; sl�tJre:n' a ltalta mterpora suas tn

Barreiros Filho, lente do Ins- f1u�ncla �l:g!lndo �ue a monar

tituto de Educação; João dos qUl� dara. a .A.ustna um governo

Santos Areão, inspetor fede-
mUlto mais lIvre que ° atual.

ral da Nacionalização do En-
sino, e Elpidio Barbosa, sub
diretor técnico do Departa
mento de Educação.

t m:-ninu N':!IÍ. filho do sr.

»berto Müritz. sub -diretor ad
lf"'lrGtivo do Departamento de

·�dtlCaçã();
o sr. Irê Ulisséa, representante

omercial;
a menina Enedina, filha do

2.uilh,'rme Vilain;
o menino João Rui, hlho do

sr, Bruno Spognicz, do comercio

Íocal;
o sr. Abilio Mafra;
a senhorinha Gelta Simas.

PerTO r. .."an· I o encontro p.�tre. =. se�undas
ces alemãis quadros. que tera micro as 14

horas. será arbritado pelo conhe-

BERLIM 26-- Tiveram al- cido desportista Patricio Borba,

guns resultados notaveis as últi- e, o jogo principal, que está mar-;

mas provas de at'étistco que se
cado para ás 16 horas, ter á corno

í realizaram para a seleção da re- JUIZ o sr. Carlos de Campos
I Ramos..

presentação o ímpica.
Em Saarbrueck o tenente Fri- O Avaí entrará em Campo

,tach, um dos melhores sportmens
com Ol' seguintes quadros:

do exército, estabeleceu um novo
lo. QUADRO

recod alemão de lançamento de Boos; Betinho, Calado; Bibi,
disco com ambas as mãos. Al- Zé Mac:\do, Aquino; Galego,
cançou com a mão direita 49 02 Medeiros, Nazareno,' Osmar. d
metros e com a esquerda 37.27 Magrinho.

VIENA. 25-0 presidente metros, num total de 86,29 me- Resen'ae:-Pacheca, Monn e

Hitler adotou a «Atitude ne- tros. Aparicio,
gativa, no que concerne ás i Em Marlsruhe, o jovem atlé-

.

20. QCAD��
pr?po�tas �p:esentadas pelo, ta Harbíg, de Dreden, até agora I ..Lua, �or�es e Ch�nes; Víl
primeiro mmlst!o austríaco, I figura apagada nos meios spor-. g�ho, Oh�plO e Godm.ho; Can
O .sr. Schuschnigg, e deter-. ti.tas fez em I minutos e 52,2 CIO, Chavinha, Forneroh, Noro-

mlr�o_u q�e O programa de segundo a prova de corrida raza
nha e Morruda.. .

politica lnte�la seja basea?o de 800 metros. O hamburguês

I
�eservas:-Vldal, Bonatelr e

na restauração �a monarquia, Hein lançou o dardo a 54,12 Heitor.
como umco melO de evitar melros.

.--

a possib�lidade do controle Em �:olonia a equipe feminina Parte rn na
da Austría pelos nazistas. alemã estabeleceu novo record in,certeza

Soube-se que o sr. Schus- mundial da corrida de 400 me

chnigg aprese�tou ao �resi- tros com relevo, dispendendo 46,5
dent� Adolf Hitler, por inter- segundo e baixando, de 0,4 de
media de von Pappen, um

I segundo o redord anterior, que

plano constante de quatro, pertencia aos Estados Unidos.
ítens e tendente a solucionar
as questões austro-gerrnanl- As O I, rn p;a-
caso das de 1940Os quatro itens são os ROMA, 25 -Segundo iníor-
seguintes:

mes colhidos em circules autori-
1) Reconhecimento da in- .

_ ,

deper.dencia austríaca. �a?os
_

a ltaha na� apresentará so-

2) Compro' d
- licitação no sentido de que as

missa e nao OI'
.

intereferencia na politica in-I Impla.Jas de 1940 venham a

terna da Austria.. s�r realizadas em R�m�, c�ntra-
3) Compromisso de reco-

namente �o que fOI anunciado.

nhecimento da inteira ;;;obe-
As razoes deste gesto não fo-

.

d'
ram reveladas.

rama a Austna nos assun- . .

tos que sómente a ela inte-
Todav�a, a�redlta-se que o

ressam, tais como os que se mesm� fOI �ohva�o pel� fáto de

relacionam com a monar- que nao �era possl�el ate aquele
quia.

ano termmar o stadlUm e. �s aco-

4) O presidente Hitler re-
modações pala os pl\rtIclpante.

provará definitivamente a

atitude dos nazistas austria-

ANIVERSARla5

"),'1iversaria-se hoje o jovem
esu dante Munlo Ramos. filho do
sr, dr. N�reu Ramos, Governador
do Estado.

Vendolino Knins.

-'lZEm nN05 !-I01E:

Amanhã, á noite, reahza-se na

séde da Colonia de Pescadores,
Z II, em Ponte de Baixo, muni
cipio de São José, a festividade
em homenagem a São Pedro,
havendo novenas, ba-zar e fogos
de artifícios.

Clube <J?ecreativo Primavera No dia 29, Pia do Pescador
e em louvor ao seu padroeira.
São Pedro. haverá missa solene,
ás I O horas. Após a missa have
rá processão pelo mar pela pri
meira vez aliàs, ali realizada, da

Clube 6 de janeiro imagem do milagrosso Santo.

O simpático Clube 6 de Ja- Subírá ao
neir�, do distrito de João P�ssôa, t'festeja amanhã com fogueira e rana
danças a tradicional data de S.
Pedro.

De Curitiba chegou, ontem, o

jovem bacharelando em Direito,
Aldo Luz.

A sociedade recreativa Prima
vera, do distrito do Saco d03 Li
mões, realiza hoje, á noite, am

mada soirée dançante.

4
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I
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Proll'.otoria
de Bom Re

tiro

'Dr. Otan D'Eça

Paulistas
venceosEs-
tudantes MONTE�IDE'O, 2j-- A

S. PAULO, 25 -- O sele- Junta Profi�slOn�1 não �o�cede� ?
clOnado paulista treinou hoje. passe ao dianteIrO brasileIro Feltt

vencendo
'

o quadro dos Estudan- ço, para que o mesmo ingresse no

tes por 8 a I. Clube Vasco da Gama, porque o

Clube Penarol declarou amadur

Avaí X Tarnandaré o_a_lu_di_do_p_la_ie_r. _

RIO, 24-0 capitão Orlando
explica que os atlétas brasileiros
partirão na incerteza de competir.
-Enviamos oito at!étas os me

lhores do Brasil por dois motivos. '

Em primeiro logar, porque, indis- "

cutivelmente,êsses elementos seriam
classificados' se não houvesse luta
e todas as entidades do Brasil par
ticipassem das preparações olim
picas. Em segundo logar as per
fomances obtidas por êsses atlétas
justificavam uma viagem de esti
mulo.

De qualquer fórma a ida a Ber ..
lim trará resultados apreciaveis
para o atletismo brasileiro. Não
podiamos aprender e ê5se objetivo
será alcançado quer os atlétas en

trem em competição ou não.

De Laguna chegaram: Zulmira
2abl<!I, Severiano Corrêa, Dora
cí Rocha, Ernesto Diester. Car
b, Remor e familia, Joaquim Ho
landa, Olga Apolinario Souza e

José Inoter e Sagí Abraão.

coso

Regressou. ôntem, do norte do
Estado, onde fôra em objéto de
ser :iço. o de�tacado conterraneo
sr. dr. Oton Gama D' Eça, con

sultor Juridico da Fazenda Fede
ral.

Negado o

passe
de Feitiço

Construção de
um Matadouro

Dr Pedro de Moura Ferro
Do 'norte chegaram: Maria Advogado

11=f:M�;;;'10 Volkmann. dr. Rua Trajano n. I (sobrado)

VENDE.-SE. no distrito de
João Pessôa, uma ótima casa

de moradía á rua Nesta, n.

42.
Tratar com o proprietario Adão

Alves, na mesma.

BLLlMENAU, 25-A Câ-
mara Municipal autorizou ao Em continuação ao Campeo' Bebidas Nacionais e Extra
sr. Prefeito a abrir um cré· nato promovido pel� F. C. D., geiras só NO
dito de trezentos contos de deverão encontrar-se, amanhã, no CAFE ..J AVA
réis para' a construção de um Campo da rua Bocaíuva, os Clu· Praça 15 de Novembro
matadouro nesta cidade. bes AVllí e Tamamlaré. Antonio Paschoal
... �.

)
O Sabão

"Virgem E5pecialiàaà e"
de Wetzel & Cia. •• Jainvile

(MARCA REGISTRADA)
S�6Ã���RCC"
EsPWAUDAQi

co�erva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez
<'66"0 5Fí5iãil.fMftií_ifhie �+ • 'Wdtf!"itf!!Piiê9l!8 IIIi 1iii;
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