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VARSOVIA, 30 - Por ocasião da «Festa do Mar» cc

lebrada em Gdrnia, ôntern, o presidente da Polonia, sr. Maricki,
discursando pelo radio, disse que mda poderá eliminar a PolOl ia
do numero das potencias matirimas.

Os mares devem permanecer abertos á Polonía e é pr: cí

50 coloca-la no mesmo nivel que os outros povos.
1\ Polonia estende a mão para uma colaboração

nações ás quasi se acham mais ligada pelo mar sobretudo
nações do Baltico.

Graças ao porto de
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ção marítima e o mundo compreender 1 a necessidade de que, por
as um trabalho pacifico, ela possa se proteger de ameaças externas.

O mundo não respeita senão a fôrça e por isso nenhum

poderia defender melhor uma nação que sua potencia

; �:: 1::·Í:�ilii.t�:: .

, {�!:_V'·

;jl RIO, 30-A Casa de Mi
I

nas Gerais fez a entrega ac RIO, 30 ·-Foram, hoje, co- ra», «SJU um ho nem d:gno e \) ves da Fontoura e R )berto Mo- diçõ-s, entrará logo em plenario
.

sr. Getulio Vargas, presiden- nhecidos detalhes da sessão reali- minhas atitudes», O sr. Hon ero r -tr.i, Sabe-se que o sr. Levi em virtude da urgencia da mate

teda Republica, do diploma zada, cntem, pela Comissão de :::>jres tenta, em vão, esclarecer á _::;;unc:iro tarnbern apresentara uma ria. Deveol falar, por e.sa oca-

I deferindo-lhe o titulo de Gran- Jmtiça da Clmara do; O�puta- sua expressão quando ciisse que declaração de voto divergindo sião, os srs. João Neves da Fon

, de Mineiro, em prova de re- dos qrando foi ouvi.lo o parecer o parecer estava fóra da técnica doutrinamente do relator. Por>ou- toura, lider da minoria, e Pedro

I, conhecimento pela assinatura d) d�i utado Alberto Alvares se- ,;arhnlentar. O H, Alberto AlvJ.- tro Lld) a atitude do sr. Ho,ne- Aleixo, lider da maioria.

I! I do decréto que ordenou o bre a licença para proceS5ôr os r :s não ouviu e continuou dize 1- co PJre,;, quando não acompanha A atitude da Câmara a res-

I repatriamento dos restos mor- parIam n ares prêsos o qual dei- lo qu::; saberá repelir em . qual- () voto da minoria, tambem diver peito é identica á da Comissão

I � }ais dos inconfidelitrs. xo.u uma impressão paue'I, iis,)n-!,� .er krrcf10 as .critlcas injusta; ( �irá do relator t assim como o sr. de Justiça, sendo v vz corrente

II� geHa pelo seu modo de .ag r t alas- -enta-se aponletico, O sr. Lev Ascanio Tubino, Sabe-se mais que () governo abriu a questão
\ -'='UPreWta tando-se da técnica parlamentar Carneiro tentou falar, dando ° .::'P ern face da atitude do relator devendo cada qual votar como

:' ( C
A

t de e zangando-se a cada momento testemunho da Comissã I pelo outros votos da maioria escaparão lhe aconselhar a consciencia.

I� .0 r, e, com seus colegas, quas,i os,
proi- que chama zelo e brilho de inte- ao parecer, O sr. Artur Santos

If . Defesa bindo de fazer qus squer pergu�- hgp.ncia do r-lator, mas diverge 1'êv,'!verá os papeis ás 14 horas O ia dos bancarlos

ir BERLIM 30 A -S tas. Ao-que sabemos, os membros

'-":l algu nas par.es de suas co - ];:. :.".tjc·, p·_d�ndo, �s;;;m, o cas? I Na data de hoje a operosa classe

\� , __ " d D f'
- Upf(�a I da Comissão de Justiça, em face clusões, Isso foi o que bas.ou � a s er votado na Comisão de justi- dos bane arios comemora a passagem

..tI Lork � ebes)a 'pdara � exe:cJt�1 i da atitude assumida pelo sr. Al- I ra que o deputado t\lberto AI· ça até ás )1) horas. Nessas con-I do seu dia.
t'11,1 que fOi esta e eCI a pela

pnmel-, b AI b
.

d I A G t 'd 't b
I' bl" d

�TtO vares, se a ,tiveram . e vares se evantas5e novamente
- aze a sau a a es es a nega-

\ �ra
vez

dPord
um:! el

dPu 11Sc9dSA solicilar ma:or,�s detalhes temero-li para insistir na i!ldepeI.�tdencia do Co ln fi resso dos colaboradores do engrandecimento
, 'm 10 e ezembro e d "d d

D nacional. almejando-lhes felicidades.

b
-

'
,

b J'd I' sos e prr)Vocarem mCI entes e- seu caracter. Jud.·cl·Il".·O�ca a de ser rest." e eCI a �e o d' F' I
. I d' ..

-

1·
'", sagra avels. ma mente o preslIle 1te lsse

. governo. J'
O

. .

d G d O depuLdo AI vares declara q,ue o parecer estava .em ( ISCUS-

ml��üro a

d
uerra or

d�- que teve conhecimento que al- .;ão. O sr. Robelto Moreira per' RIO, 30-Será instalado a 4

ndou que seJ�m toma as as me

JJ� guern afirmara que a conclusão gunta se póde iniciar a disCllSão de julho proximo o 10. Congres'
'iS necessanas para que essa el

'"
f d

.

d d'
.

d N' IdO" J d'
.

. .

b de seu parecer haVIa Sido objeto epols e pe Ir Vls,a o rr,esmo' 50 aCIOna e Irei to u ICla-
. entre em vigor o maIS reve pOSo I O V ld F'

.

b 'd' d G'.
I d� um camba acho que n.'io sabe sr. a emar errCHa respon- no 50 a presl enCla o sr. e-

I s��. . ,- de qu�m. partiu; se p.or �niciativa de gu� o p�dido. de vista suspen- ruFo, Vargas, presidente da Re-

'.

.

Cartazes do dia da maIOrIa cu da mmona! En- de a dlscussao, vmdo no começo publIca.

<

•

CINE L\I\PERIAL, ás 6,30 tretanto, afirma que o cambalac.ho d.osta, mas podia vir quando fos

e 8,30 horas, O poder da foi tentado, declarando: «Sei mes- sp:m iniciados os debates e per-

vontade. mo que o presidente da Republi- gllnt� se alguem pede vi�ta. O, Eden p roou-
ca respcndeu que a decisão da sr. Artur Santos formula o pedi-' ra Obte r o

.'

CINE �EX, ás S, [7 r 8.,30 questão Eeria dada pelo relator do nos termos do regimento. Es a pO io dos

•1
lJraS Vingança do )estlllO.

d "d d I'
.

t f' d J'
�

- d' I
.

�
'. o peul o e Icença», e (lcres-' .ava lO a a OIs�ussao, sen ,) mm- S U -a rne r 1_

CINE R<?YA,L; �s 7 e 8,30 centa: «o pare�er � um prodút,o to comentélda a atitude do de-
loras, Amor sIn::;efo. de mmha conSClenCla. Não acel:- putado Alvares. C ano '3

CINE 00,EON, ;ís 'S, 6 314 to caml a1adlOs e estou pronto a Sabemos que é desejo do sr.

S GE\JEB�A, 30-Durante o

'I 8,30 horas, Esfarrapando respondi r a qua�squer percg�ntas Artu� antos ddvo;ver _ h�t! os
dia de ôntem proseouiram a5 (·.Dn' HE.IDELBERG, 30-Q,larenta e três pro.noções a di�ni�

I�� i�SC. lllpas.
. qu,:, me se am feitas pela ama- l)aPdels c?m.a 'r\�c araçao , !e vlo- versações entre os::>memblos das d;d�s de d:lutor honoris-causa tív,�ram logv hoje de manhã,na Uni.to a mmona. I '\jçsse sentlC10 e-

d' di'
,

'd d d H 'd lb
I Sepu Ito em uma In;na vou o processo para estuda-lo [llv�r3as E/ egações'l

O mlnIS�rO ver·51 a

O
e

'b·e1 d' e,rg, 'd
.

1 f d G'•

� juntamente com os S'·. J - N .L\ntory en teve ongas con e- j sa lOS IstlOgUl os com eS.ie, tltU Oi, oram o c. \m?�-
nc .

'. ')ao ,,-

iene; I' COal o embaixador da

Ar-,
ra, reitor da Uúversidldc d� Barc�lc)rn; o professor LeOA Cardenal

;',_.
,.

t
. Contra g�ntina em Londre8, com o sr, ?ujais, professor de cirurgía e reitor dei Universidade de l\lachid; o

lUU ra ti e U.'masemana
t DJb,)s e com o chefe da dJe- Jr. Luís Oliveira d� M0nC21da, profes iOr de! economia da Universi ..

J I OS arabes Qaç'io chilena sr. Rivas Vicur;a. dad� d� Direito de: Coifilbra; o dr. G litavo Cordeiro Ramos, de

BERLIM, 30-Ontem de tarde, ás cinco e dez minu DGpOl� reali7.0u uma conferen:.:ia Lisbôa, pelos m�rít05 como educador e conhecdor da cultura'alemã;

i tos,
terminaram os trabalhos para o salvam�nto do mineiro JERUSALE'M,30-Em um entre 05 SfS. O�lbn e Vicuna. dr. 1:hmon S. Ca,tilo, ministro di JU5tiçl e Instrução da Republica

Schmidt, que havia ficado sepultado na mirJa de Herne na c0rnunicado oficial do alto comis� Tais cOQferenrias, ao que parece, Arg·�ntina; o profeisoc Culos Slavedr-t Lamas, ministro dos Negocios
-;ogunda-feira da semana passada. Os trabalhos de salva- sariado inglês, publicado hoje,vê· vm;a1am sôbre a atuação das de- Estnngeiros dl Argentina; profef,sor Cristl)f Martin, de Concecion,
ento vinham se realizando com grande esforço, tendo�se ,e que durante os últimos dias de '�,;é1ÇÕ,;S sul-3.mericanas, preten- no Chile.

aiBrto uma perfuração até a galeria inferior, para enviar ali - operações militares nas montanhas. dendo os politicos europeus 'lue o., Erltre os hJm�i1s proemin'�ntes no Extremo Oriente encon·

_, entos C estimulos' ao pobre operário ali subterrado. As (IS perdas arabes se elevaram a ' presentalltes sul-americanos mo- tram-se dJis chinêses, o antigo pre'3id �rlte do Conselho da R::publi
�rmas de salvamento, sob a direção dos engenheiros da 64 mortos, Em Jafa continuam os derem na medida do possível a ca Ch\nê�a, Wang�Cling-Wei, c o dr. ChouloLl, reitor da Univeni

(ópria mina e do Estado, prosseg�liram dia e noite os tra- atentados terroristas que s'! cara- exposição dos seus pontos de dlde de Cantão, homem de Estado, que a Universidade de Hciclel.
aihl)S. Schmidt permaneceu enterrado em um espaço de terizam principalmente pela dina- vista ante a assembléa d" So:.:ie- berg honra (} lut�dl)r intrépido pe;a reforma da China.

'R
uarenta metros cubicos e díspunha de v árias lampadas mitação das caSilS. Ante-ontem e dace das Nações, com o objetivo Entre sábios jfiponê5e" receb �ré\m o titulo de doutor honori1"
e lhe permit�am lêr os jornais que junto .co� alimentos

I
ontem verificaram-se �lgll�s �e5se5 Je não crêar dificuldades a po- causa, o profe,sor Junjiro TahkuslI. de Toquio; o professor Iris A,a,

e eram remetldos �or um tubo de comunlcaçao. O ope- atentados. O alto comlssano mglês litica comum fraHco-britânico que o professor Miltsukichi, presidente dd Universidade de Hosei, e,11

'; , rio durante o seu cativeiro não perdeu o sell bom humor, visitou o campo de: concentração tellta transferir até setenbro os de- Toquio .

.

�r; ?dO abraça?o por feu� comp?nheirosi por sua esposa e do� prisioneiros em Sarafand,onde b2tteli e dewõ�� fundam(�ntai5 da Foram aio(Ja distin!uidos pela U,liveroidade de Heidelberg,
ih.' sua progel1l10ra ao Sair da mma. Noenou que f05sem tomadas al- Llga. O sr, L�on Blum e o mi- o famoio muúcista e compositor finl'ln:lê" Jean Sibeliuse, o poetl
"lO:) Schmidt foi transportado para um hcspitaJ, ond" gumas m�did.1s tendentes a ffiê- niõtro dos estranjeiros da Fran- sueco Heídei15iam, o dinarmaquês OLmar Cunnamoa, poda e amigo

: 'á submetido á ubservações, afim ie cO:'1heccr-se o se' ihorar as condições de vida dos ;'1 sr. Delbol tiveram uma ccn- sincero di Alemanh3, e o famoso oC'J1ist'\ professor Vvgt, ad:n;r,dor
10. ado de- saúde. mesmos. terenCla com o sr. LitvínoH. da Alemanha.
i

! \

!

pacto
Gdynia, a Polonia se tornou u.r a na- belica.

'�GRANDE
MINEIRO"
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A V' c:�Z O �C> ",;;11 �,;;;, '-,C) Sem quaisquer 1i��i-1ç(;r;;s politicar
-----------------

C,l\l_L_ADO
__ I

1936 If\.UJVif:I�O 5531
Proprietario e Diretor Hesponsave! _J (\i RC)

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

III fi Ui I <trj(\fkt] j S Ql' a rta -fei r a 1 de ,htll1o de

Alie
n
���; pr"el�so' ��:; l:

DR. VELSO
FAUSTO

DâcTá seguir arnanl-õ, via
Condor, para o RIO dt JaneilOt
o sr. dr. Celso Fausto de Sou
za, digno Secretario da Fazenda
e A6ricultura, que, a convite do
sr. ministro da Agricultura, vai

participar, como representante do
Estado de Santa Catarina. da 58.
Exposição Nacional de Animais,
a inaugurar. se no proximo mês
na Capital bras.leira.
A escolha do ilustre titular

d. pasta da Fazenda, para tã r

honrosa missão, vem trazer-nos a

convicção.e=dada a -ua alta ca

pa:idade técnica,-'-d<:! que o nos

so Estado será perfeital cnt:! reM

presentar.:lo.

A Uni,versidadt; de·Hei·

delberg concedeu42
titulas de doutor

honoris-causa

--_......._---------------------------------------------------------�-------__:...:,.�,-----------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.\ GAZEfA--F'lorianopolÍS

t\ Gazeta· Indica:
Advogados
I Accacio Mo-\
I
r» � ra .

� iii tem seu escnp-

tório de )ll�vogacia à rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. -- Pn,».«: i 2'77 .
_,

I Caixa POS�i::I,. 110

l.rl'r. Pedro da Moura ferro

Advogado

i Rua Trajanf" i;' I t.utrado

!_2elt:r !' ·1'1<. n' - �".�_ _I
I-= DL Renato=

'.
. --

barbosa==
ADVOGADO

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

mados para o interior.

R.o r. Aderbal
da Silv?

J\dvogad
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)

Fcnes 1631 p,

1290_1
�Vlédicos

I Dr. Rioa rd o
"'-'0'" tt--"'--a n n...

�,. ._ .. .#0 I I I

t

CONSULTORIO---f{ua Tra- í
ano N. ) e· das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa

,

1

I'

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
..

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-dmsultorio:
ANITA GARIBALDI. 49

,i Dr. Miguel
l Boabaid
!

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

( "r·�tJltas:
dc:·, 15 horas em diante

. ;..�--

--------- ------�----

-- _-�-------��--��������-�==�==���IR;h�e�in==Q_�a�n�tL-��\.-
Palácio de Diversõ� Lf\NS PARA BORDAR

Fam i I ia re5 não Im rival. Grande lortl�
mente de core. firmes.

Chefe do Laborarorio na

Diretor: i de Higiene do
Estado.

FLORIANOPOLIS

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca méchca de crian
ças e adultos

Consultas diariameule das

4 horas em dianie

Consultorio. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

}-<,; i,1tncif': RLa Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTtiR
PEREIRA E O, lVi IRA

Curso de esreeialização em

'3actrondoj<'la no L,b. de
Saude Pública do Rio de

h 1 st »

Executa analises para eluci
dação ddingnosticos

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

Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio]

o único MARCAS:
Nos altos da Confeitaria Chiquinho.

"

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. .

ITorneio «mosca», interessante e sensactona

jôgo esportivo. .

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

rinhas.

ALlC�, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,;,

- I

I MARGARIDA

Ã-'�e"da nas b'I
casas

Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

50Iil_rios:

-

I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

I pelo govêrno do Estado.
.

Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nele
Ex chefe da clinics do Hospi I encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti-.

:\íUrnberç" (Professorj dade e ambiente seléto o que muito lhe agradaráT, ti -vo Sürkhardt e Professor

I I
�.

Erwin Kreuter) Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
I E�'ie\;j&U8lfi em� cirurgia

,

de Novembro
I' gerfil

-,'

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiii� .PI!---------I!I alta cirurgi�, ginaecologia, (do-
-

enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

d ' .

operações ne píastica

RECEBE DEPOSITOS
PABAHDO 05

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

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

PRIMEIR( ,) E UNICO JORNAL FALADO NESTE EST.ADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.de& vendas e

ma iores lucros

Senhoras e senhores de
.1

,"'Ias condições e de todas ida�,' de
Brasill Desejem padroeiroj do

J
casamento?

Peçam informações, em�envelo
r-e fechado remetendo 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 de Caxias 518,
Joinvile, Est. Sta. Catarina. \

(

I

PASCHOAL SIMONE S. A.ILIVRARIA MODERNA

PunOaOa em isse �I Rua Felippe Schmidt Ir 8 ;
rabca postal 129 TeJ. auto 1004

I' Codigo Ribeiro End. TeIs· �
SIMONE I

i

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS
1------------------------------

__ ,�t�,..

I Ot.ArminioT8va�1
Esp'Jclallsla em mOlnll,,·�·:,1

,

Oficina X A IV I E fi
==D E==

Antonio Xavier
LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U;; PARA

-

HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Fiua Ccmselhelrc Mafra N. 100

Tvpographfa. E5ter�otvpla
enrcõernc-ão, Pautaç50. Tra
balhos em Alto Reievo IZh:. GAFGANTA- NARIZ -

':::) )8-- CABEÇA--PES(.
� -s

(f, rrncõo pela farulôl;.. w"

me(, 'clnc (Ia UniversiôaW do
Rio Oe Tcnelr-o, Ex-interno,
por :onrurso, õo Hospital dIZ
Pro .to 50e arro e õc Assisten
cio ?ublica õo Rio ôe 1olTelro.
rOI' alguns anos ôe prctlccncs
se viços eapeclcllzcõoa no Pro
r" ...sor 5anson, no Rio ôe 10-
r zlro-vnu Policllnlcc de 130tafo·
10 -- no Hospitnl Oe São João
Batista 00 LagOa IZ 110 Hospital
'3affré-·Buinle).
Chefe de clínica e cirur

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

Gabinete adaptado 'para
exames da sua especialidade t'

com sala de cirurgia própria. •
,

Consultas diariame;,'� no �,

Hospital de Florianopc. ',.; I;:
I � �ESIDENCIA Hotel La

I�-Fone parecular 1246

II Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratortos Raul Leite Rio

.

onde continuará a atender a sua distinta Jreguezia e o

publico eu'!' ""eral ...

Lima

Rheingantz
Precisam-se

º-_�_�_�_OS De cosinheiras, arrutnadei-
Ensino gr1l'.tuitamente o

h'
, ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e jvfaliveI para C apeUS locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de Iamilias. Pro-
Cartas para o dr. Buchmann. Procurem curem a Agência de Empre-

Caixa Postal, 16'8 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-

I Rio de Janeiro - Brasil heiro Mafra, n. 31-Telefone
Fornecedor 11561_ _._�__'.I�#ª§��,,���� ����,��.������

I t·�
I � Atenção I .. 'G :a
i�- �iré

Transferíu-se par-a á ru.a Tiradente:!
.. j

N. 8, a casa ,',

" A Preferida" �

Epilepti cos
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-por Alcides
As Pantéras-epe, Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

Fontes compendiadas de Lcg,

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

1835-por Apolinario
Porto Alegre

Soc.arasil-por Djal
ma Rio Branco
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O'timo emprego

I'
A PREFERI�� ,

1 estã fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos, e :uma
r�

verdadeira liquidação, em [rodos os artigos, em calçados para homens,Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria-
l� senhoras e crianças.nopolis.ro conhecido Café RESTAURANTE ESTRE-

I
VERIFIQUEM SO'fiQUE IPECHINCHA,! ...LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA "-� " " 1')"'') r

HOTEL, únicona Capital, com 39 quártos sem pensão.
�

A Ca�s�a A PreferidaMobiliario completamente novo, instalaçõell san;tá-
�rias etc.

O motivo da venda é {ter o proprietario de se leti-

��
APFIOVE ITEM. � 1, '\:;1rar para tratame...to de sua saúde. Para informações diri-

RUA T I FIADENTES N.. e í./ fJttV'�k;;:o����lo T. Poo;'o. praça 15 de Novembro nO 24. (AO LADO Df; DIRETORIA DOS CORREIOSI=::��itJ. )

,---- �i�----------����,��-�����:�

de capilal
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" , A:. 88-�té 30 de Junho pódem ser f�itas. �s declara-

� ÇÕ.!3 de rendimentos, ln?ependente de multa. A pes�oa fIslca-(pa.r-

I tiular) -lue p'l3SU1r m \IS de 1 O:O)O�O,')O de .rendlm�nto bruto, fl
c i sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, �elas dedu-

•

ÇÕ!S de encargo de! familia e outras que regula�ent_o p;rmlte., .venhamJ a íicar isentas: caso não apresente a declaração ficará suje .» ao I.II cancamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta(t i res, :tincidind > ainda na multa de 30 ou 50->[J, ou ainda três vezes í
I

o valor do imposto devid >. Ao; firmas comerciais coletivas ou indivi
r du ris, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a acre s

centar a SU:l dediração acompanhada dos documntos que provem

DE(RETO N. 21.033-DE 8:DE FEVEREIRO DE 1932
Art. l-Nenhum livro ou documento de contabilidarte pre

0-{ vif.to pelo Codigo Comercial/pela Lei de falencias e por quaisquer
4 � \ ,outras leis terá efeito jurídico ou administrativo si não �stiver ass.ina

�- n ..:lo por atuario, perito contador, c�ntador ou �uarda-hvros. d,mda.
I ftlente registrado na Superintendencla do EnSInO ComercllI. de

1
'

8côrdo com o art. 53 do Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de

I 1931.

(

I
I

�1-, .
"

/
.,--

,
'

,

'� I

''!f'' ,

A CAZETA F'lorianopolis-1-7-!1J36 5

EDITAL

!MPOSTO DE F�EI\JDA

PARA ClE.NCIA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
DO, F.\ÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

Art. 7 8-·- Todas as pessôas fisicas ou juridicas que por si
ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, grati�icações,
bonificações, i -teresses, comissões, percentagens, juros, dividendos,
lucros, alugueis e luvas, prestarão informações d Secção do Imposto de
Renda, anexa a Delegacia Fiscal.

GENEBRA, 30 - A imprer:sa austriaca diz que a

noticia segundo a qual o chanceler Schuschnigg teria sido
encorajado pela França para vir a Genebra, nãu corres

ponde a realidade, Por outro lado, acredita-se que os �e
lesados francêses não consideram tal fato como uma COIsab

. _

impossível e afirma-se meSf110 que estão em negoeiaçoes
nesse sentido. Confirmá-se além disso que a intenção de
adiar a assembléia da Liga das Nações de setembro para
fins de outubro ou novembro, foi tomada em consideração.
Na sessão de hoje de tarde da assembléia da Sociedade das
Nações e depois que furem terminadas as solenidades, se

rão imediatamente iniciados os debates, devendo falar em

primeiro lugar o delegado argentino.

Festa do Di
vino Espirito

Santo

,oi

nalr

A leitura das revistas técnicas
da aviação norte-americana dão- Realizou-se sábádo e domingo
nos a noticia de novos «recorda» últimos, no distrito da Lagôlt, a
mundiais batidos pela famosa fa- tradicional festa do Divino Espibrica Sikorsky por intermedio de rito Santo, decorrendo na maior
seus novos aviões «S-43)}, pos- animação.
teriores ao tIro a que pertence o Foram escolhidos juizes, mor
"Brazilian Clipper" (5-42) já co- dO;1JOS e mordomas para o pron'iecido das populações de n05- ximo ano: o sr. Olivio Amorim,
sas cidades litoraneas. digno Prefeito Municipal, paraPioneiro da construção dos Imperador Festeiro; o sr, depuII grandes hidro-aviões, o engenhei- tado lvens de Araujo, para lo.
ro e barão russso Icor Sikorsky, J

.

d N' Gt'> UlZ; a exma., sra. . alr 0-
naturalizado norte-americano, vem mes da Costa Pereira, esposa do
,coütribuindo de maneira notavel sr. Batista Pereira, diretor deI
ao desenvolvimento da técnica «A Republica, para primeira juiaerõtiautica dos Estados Unidos, za; o sr. José Tavares da Costa

De ordem do sr. presidente convido os srs. so- produzindo serie apôz serie de para 20. Juiz; e a exma. sra. d.
cios para a sessão de ASSEMBLE'IA GE�AL EX- aeronaves de notavel eficiencia, Francisca Maria Gertrudes para
TRAORDINARIA, que se realizará no próximo SA- : graças á vasta experieucia acu- 2a. JuiZ-i.
BADO, 4 de Julho de 1936, ás 19 112 horas, na séde muJa':!l pelas operações aeronau- PaTd mordomo, foram escolhi-
da S. B. CAIXA DOS E,\1pr�EOADOS NO COMER� ticas do Pan American Airways dos os srs. João Fra":!cisco Luís
CIO, á RUA FELIPE �jCHMIDT, 8 (Sobrado), Systern, Manoel João A'bino, Manoel,

ASSUNTO A TRATAR: A situação do clube de- Produzindo um novo aparelho Matias, Sdverio Ernesto da Sil-
ante do iricendio ocorrido em sua séde social. sob esp cilicações fornecidas por va, Severino Vieira, Idalino Ma-

NOTA. 1 ratando-se de um caso de magna irn- esta empre za, a Fl�rica Sikorsky noel Ramo3, Manoel Seara, Mi-.

D'
.

'd
.

to de todos acaba de fornecer á navegação fI,uel Teixeira da Cunha, Andréportancía a. iretona pe e o cornparecimen U

II
'J

os srs. SOCIOS. . aérea um aparelho de caracteris Mnoel Jacinto, Manoel José Góis,
Orlando Fernandes

'il
ticas notáveis, pois ainda nos tvllno�l José Teixeira e Hermo-

10. Secretário vôos experimentais, sob a dire- gines Dama.

�_�� iiiiãiiiiiiiiiiiiiiii�_iiiC: ;;';m_____ ção do piloto Boris Sergiew,ky, A escolha das mordomas re-... ....w._.,
o novo típo «5-43» acaba de I dC C Ia OIÍU nas eXTO'lS. sras, ..ean raoncorren

C�e�gresso elevar para 48 o número de r i- Clarinda Vieira, ValdeIina de
r cords mundiais detidos p.Íos Es- O�iveira, Ana Luísa Ferreira,No proxirno dia 15 do cor- pam'88 recreio tados Unidos no terreno da avia' Francisca Ana Teixeira, Clarin-rente mês, ás 1 5 horas, n 1 Ca -

.

R O (,.ão, csmparatrvamente com os da Luísa da Silveira, Rosalinapitania dos Portos de Floriano- e ren ..'-uS 37 da Fr".n.ca, 28 da Ítalia, 8 L
. sr"'

-

� uísa da Silveira, Maria LuisaPolis, serão abertas as propostas da Alemanha, 8 da Polvnl'a e 1 dB 'a Silveira Maria Felicidade dapara o [o-nec.mento a . ase de HAMBURGO, 30 - Um da Inglaterra. S'I' l) I' T'
.

J) 1 veira, ur -'II ma eixeira, oanaArt.9-No Imposto de Rtnda, a �arte complementar pro-
j
Aviação Naval, dos mais importantes congresso Os novos r cords batidos pOI Lal!ra de Jesus, Ambrósia Cata-gressiva será cobrada de acardo co m a segumte tabela:

que sera reahlado, o Congresso essa aeronave que será bre\ e· rina da Conceição e Catarina"ara recreio e repous'J, terá logar t' d t f d M d J'Bebidas Nacionais e Extra '"' ml"fl e Incorpora d ao ra ego a. ar ia e esus.isen:a
geiras só NO em junho proximo, devendo o Panair, foram ')s de transporte J

0,51)10 representaúte permaner.te do Fue' .:!e 1.000 e 2.000 quilos de car-l °I C ArE .J AVA
hrer, ministro Rudolf Hess, as- 7 000 di'

,o

Praça 15 de Novembro ga a. metros e a htude3°Ir:· h sumir a presidem'ia. sobre a. ci<lade de Bridge<1ort,Antonio Pasc Gal ...50{0 O dr. Ley chefe da Frente onde se acha s' U lda a Fi\bticaJ70[o IIu rn i n a90 es Alemã do Trabalho, permanece" S!kor�ky.90[0 elétrica ei'n rá em Hamburgo, afim de rece- O tipo 8-43 é um anfibio1 2010 ber os representantes extrangeiros para o transporte de I 5 passa-'3 I Curitibanos d'
o o

que chegam iaríame!te em gra.n- gmos em condições de conforto140[0
O f

- ..

I C
.. de numero. comparaveis ás dos Clippers,15 5010

.

j pre elto mvmclpa unh -

O dr. iv1antey, membro do comti'uindo esse fato um gl ande16800101 biH!OE, sr. ceI. Graciliano Tor- comité de organização alemã, se-
progresso em relação as aerona-

. '1.8010 guato de Almeida, abriu concor- rá encarregado de receber os visi- ves de suas dimensões e tipo.

I
rencia pública pelo prazo de90.

IIt�;.·ilit���A"'�I�v:�r�o�da�c·�o�st*a""�Fe·'�rrie�irala:liI�
tantes extrangeuos. Num de sem vaos expeiimentais � .. ..Art. 10-A artir de 1936, as sociedades em nome cole d�as, para a cOilcese,ão do, .forne- Numerosos países europeus � esses novo aparelho atingiu a no-. .

I
P
d

.

d' fi
.

d" cimento de luz e força eletncas a d
.

d S I f - I' I I 1 9 000 .�
ebvo. as de ca�'lIta e n: u�tna, as em CO:DlO Ita e as rmas 10 lVI-

• _ . a Vmenca o u ar-se·ao mi tavel a titu( e ele. metros 'H •
.

O' d .tde do mun-CljJlO I I' ., 'I � Olga G-:lvaerd Ferreiraduais. cujo capital excede! de 50:000$00 , ou CUja� ven as mero o� ••

presentar e a ta la enViara fil
com um'l carga de 500 quilos'!lcantis, ou receita bcuta excederem de 300:000$000, deverão paga,

V
-: ',..-,,,: 'lma b<:m mon�ad.a, p"rticipa�tel!:.

� bate,l1do é..ssim outro. r�cord telati- � cientificam aos parentes �.... imposto pejo lllcro liquido, de acôrdo com o resp�ctivo halanç�- ALFAIATARIAa. nu dlstfl- Os tecmcos d!zl"m que este. v, a classe dos a'iftbJOs C-3. ij e pessõas amigas que
.

ficando equiparadas para o efeil'J da tributação ás SOCiedades anom· to de «Joã') Pesosô», Estreito. ::ongresso será o maior até agora Com a introdução futura des- H sua filha MARIA DE LOUR- timas. Pcp.�o de ocas.iãü. realiza�o, desde que a Ale,:u- ses modernos �parelho� nas linnas � DES FERREIRA, ajustouNesta redaç.1) prestam-se aos nha fOI enc(ln:ega�a de orgaruzar brasileiras, registraremos um npvo � nupcias com o sr. EU- fi
interessados m:::lhores infC'rmnçôes .

lO congresso mundIal de repouso. avanço da avia�ão aerea do Bra- ij eLIDES MATIOLLJ. �

ll� .

I
sil, de vez que os S-43, me- iLivia Ales n�ara nores do que os Clippers, em- � Flopoli;, 25- 6-1936 i

Fernan II�S I
bora tão eficientes, pode<ã,� ser- 11 �C""..o:L-:::� ii

,

Vir sem dJftculdades as localIdades � � Maria � .�!Fermiar.o Fernandes, Guido Bott e famiJia que ate agora se viram privadas O,....", "'� e C\...,"(v\ariu Carlos Otero e familia, agradecem a dos beneficios trazidos pela velo- ��>,_=�.I;.� Euclides ��_� ... :::::::=I
todos os amigos que os acomp�.nhar�m po.r cidade e conforto. das grandes :.� Noivos I�ocasião do falecimcllto de sua mal, avo e bl- aeronaves da Panalf, como

por,� �savó UVIA ALCANTARA FERNANDES, exemplo a� cidades de Fort�leza, ��.�����
bem cómo à todos que enviaram cartões, telegramas, flôres Maceió,.�racajú dc.

.

e corôas e compareceram ao enterramento.
.

A.notlCla, por,tanto, nos Interes-

A!Jrovcita;.I O ensejo para convidar para a missa de �a de pe�to, pOIS logo que t;.�te-

! 7' dia, que em suFragio dr sua alma mandam celebrar jam telmmadas �s plova� regula- fO, melhorando ainda mais o j4
•

quinta-feira, 2 de Julho, ás 8 horas, na Catedral filetro- ces desse �ovo tipO, selao essa� perfeito serviço aereo da Panair

1 politana. aeronaves IOtrodull�as no tra�e�o e do Pan American Airways
Chefe da Secção Antecipadamente agradecem. aereo ::1.0 long'l do htorlll brasllel- System.

�F�.··�u.��N�I�C�I�Õ�·_N::A::*M-�"""'_"""""'_Io:::���p�U�B�L�IC�.O�S�:I

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

serão punidas com

Assernblé a Geral Extraordinaria

LIRA TENIS CLUBE
FLOR�I�r�O:POl.IS

o seu prejuízo.

...- •.;; Art. 175-As Emprezas que pagarem juros de debentu
res e obrigações ao portador" descontarão sempre independente de
aher a quem são Pl�()S eases juros a taxa de 8!00. QJanto 8,OS

d.videndos de ações ao portador, a taxa a descontar pela mesma

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

Art. 182-São passiveis do imposto de renda os venci
mentos de todos os membros da Magi�tratUla da União, dos
Estados do Distrito Federal e do Territorio do Acre bem como

os do íuncionalismo publico dos Estados e dos rnuniipios. (D.!
ereto- no. 19.723)

ALTEf\AÇf\O NO IMPOSTO DE RENDA - LEI N.183 DE
13 DE JANEIRO Df. 1936

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

20:000$000
30:tOO$000
60:000$000
90.000$000

1 20:000$000
150;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:0CO$000

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

e

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

e

e

e

e

En�re
Entre
Entre
Elltre
Entre
Entre
Ecima de

e

e

e

Dr Pedro de Moura Ferre.
Advogado

Rua Trajé.no n. 1 (�obrado)

e

e

e

Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacionlll no' Estado de Santa
r .

....atal ma.

Em l' de Junho de 1936.

Carlos Conceição

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis·
pensa de joia, rnensalidades atrazadas etc. •

co-·�o �oc'lo- ..R'-ua C"-onselhe�ro Mafra N' 2Fe,zei vossa inscrição I � ,
_

.•
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c/Ij! Ga��la
Desportiva

GAZETABILHETE

A
1936

Ao conterrâneo sr.

Agenor Nunes
Pires

Li o que escreveu sobre Flo
riano Peixoto-a quem já tive a

oportunidade de chamar de Atila V·
•

d 5
I'

IBrasileiro. tal as inúmeras séries I a oc I a
vice-Orlando Navais; secreta- de desatinos e matanças que mano

rio-JC'ão Vieira; tesoureiro - dou processar por todo Brasil, ao fAZEm n�05 H01E:

Lourival Ramos: cobrador-Wal- se apossar individamente da pre- .

N
.

C Ih f'lh d Uma associação nacíona-
da R bl' o Jovem er arva o, 1 o o

I' t tá alhandoC b d t sidência a l'..epú ica.
T' C Ih d' d IS a russa es esp�OpJ:'�·lHAGUE 30 Os ter ana arro; guar a-espor e -

b sr , ItO arva o, iretor o
d G b ma iíest i ARIS 30 A

v., . Ll'j. ,
-

c .

P' J O contenâneo n ío o stante a
D'

.

d 'T d e ene ra um nt .I P ,
- inda que asd t· t suecos que se 1 rancisco aim oro

b I' I'
.

é
türto a I ar e;

di
.

id
.

di
.

IA. .• •e.por IS as ,
sua prover ia mte igência, com te

h
.

h Z I' f'lh d mgi O em ln torna mg es estatistícas mostrem que o nu-as competi d
. a sen orm a U mira, I ,a o

d
_.

d
.

D de zrevi d
preparam para '

,� xt. Oiirnpia- alguns erros e avança, esageita-
sr. Osvaldo R. de Almeida. ao mun o na?.1u arco. e- mero e.g�e�lstas e':l to a a!.'ôes olimpicas, sentem-se damente,nos adjetivos com que en- preende-se nitidamente por França diminue sensívelrnen-.taute aborrecidos por ter da;::., tra90 de feita a memória do tirano brasileiro. rHE6Am UH5 este manifesto a ligação in- te, continuam os incidentes-:' !at/.� d" corrida Ilderim, uni�O e" tre «No caracter nacional, alevan- tima existente entre o bols- principalmente nas regiões: .Iepois de varias repe- pOVOS d I d'

.' .. De Laguna chegaram ontem:
h

. .

d
. 1"'\ •os. ta o pe o seu extraor mario CIVIS-

Osmar Dutra, Altina M. da Si!- evrsrno e o ju aisrno. .._, em que os operanos se mos-,F:-as Toi escolhido para
mo ...- Francamente, não com-

S manifesto diz, entre outras tram mais enervados por umaS
.

va, Edgar chneider, Arno Du-.. 1: ar a ueci a nas re- (RDV.) - Ta-o grande como d' I d I � coisas O seguinte: longa espora Apezar de mulpreen o nique essas pa avras,
arte, D:rce Z'tnda, Lrdislau Maia" '- .

-"m;�;ca3, partido o
ma importancia c.mo medidor Q t d n t

.

«Nó� as vitimas do cornu tas gréves terem terminado.

I
le ;'11 en e por carae er nac:o-

T",'1:í.'. Rerto.lríri, Felio. r' B1cha, o ,

.

, I
-

.

, ::-' nClpa. -,nximo das [orças desportivas nall? .tosse n inca precisou ser ai
'r . .,.. r" A .,.l F. r ;

nismo iuriaico na Russia es· e os operarios voltado 1.0 tra-'

'e- te ocorreu quan b' I
.

I d ((.j\.h'.c, <\".).. rrn 1.1.,0 e,
,. ti·

-

I Ih
-

.
.

,��;k a.CW· ii -

internacionais. é tarnbern a rm- va.itado pera simptes razão 'I 'ft'f Vi dei H. I pa-namos 1;:'') a proc arnaçao ba o, a,SSUTI mesmo, em mur-'.,U aquele veleiro praticava portancia dos XI. Jogos Olímpi- nunca haver descido de onde o
I ';r r- t: d .• "'S,U.

i

,c B:,:,rots,!, ercLu �no pelo mundo inteiro, afim de tas industrias, os .animos ain-
.

roxlrnidades da d' I
.

d d ! li .,1 ro, ,U;)·,) or o ,IZIl. lUIO , •

t
-'

.

1 d
; remos nas p o como traço f! união entre colocou urna p ela a enorme e

1 p. I, �; '.)'
.

M t I prevenir os IIlCâU os nao-jtl- da continuam exa ta os emI d S ndham quando R d d ' '. ,"' , ' ,,!Oflo, ,Zo. \ i-moro , v a, one,
. t . '. b Ih d _

'1a e a, JS povos. eprésentantes e es, )l' ,s:lei: cs. entre as 1lH!< nót i o! ,� " p; .

. ,-. ,.10.' 1 .' 'V I deus Ct)O ra a seI pente que vista dos tra a a ores nao>(" apanhado por subita tor d d d d O P d 2' I "Ot,1, nrmruo Gu,-",s, _"'.,.

··t '·1' d·j I
. " .

E
., ,I c ",; L

aque e to as as nacões (:! to .;

qtP te,'� ·s ,.. .. , 1 na ri' v"3 e cal a se a' 'dfDnl "aj.lsr"lto� '11f � gran e .

';'d'o p".
- .

� ( ",se".' l)íJ� :dio LC:Cti' ,� ..-I' •

I,
,� ,

:
é f'lh' I' ·_)I 1:1. ;,')d

l I.,;

1 "I'
i"tfriÍa que ez cum que o

IS raças se encontrarãu em B, .i I c()ll�lh:nte \) sr, tre,;, Q ��u 'I L , ...,. I' I'h,.,. }Jal�',. \.) �ornunlsmo O I O certos ocals e tra Ja hl), an �" '11astro que e' d" aço I' d d "
. J t<J.JlO 1Hc.,I··_lra, \JUI.�) mna . ..

I d
.

d' M d -

é I
.

; .1' (Jç •J. ç,
1m urante a tempora' <l '>limp·" ;nator i,ahlJC. !

I',r, '�h· ,j....�; f) ._1 • t h P _ espmtua O JU eu aIo-I tensao r:'a mente pengosa.�o ('l1vergao'o pelo vento b' di· b' F I 'd d
. I v.·�. (;". ·v',) d ·,n;.)c,'s o .. I e

h'
,

"d b N
.

'd d d S
.:;� -:.. •

C3 e o nga os pe.o am lente a a em mocI a' e .�(\iU'i':l:;t.�
, J . :\1, �h"rl H

.

C'- b 11 Cl �{1, md!S conneCl O so O as proxlml a éS e t. ..-)êpois de quatro horas
lue reinarà na Capital Ale no) "!:io s',u ia mu�to novo, '1'1:>< ta!•. ,' r,. '�

: (. ,(.4 o. uns eehll e
se!.! nume adquiridu d-.: Karl Nazaire verificou-se um inci-.C'

•

Ir,l contra a tempestade, 1Il'gur�m se pode:a abster ou ae- bem os meus q.uaruJta e; um 'ln\... : I é:
"ao t<v' jU;�.

�arx. O objetiv? e a. int�n- dente, quand? operarios emG; LI ;pulafltes do llderim jcon- �ar a franca cordialidade pela ,lUnca me L'!v<\pam esqut.cer todas O'XI H05 t?19P:TEffi çao do comuntsmo JudaiCO gréve pretendiam recolher au-segtiram faze-lo voltar á lual se:verão abraçlldos todos Ot as angustias, lágrimas e fome de
Martinho Cal/ado for. 3ão: Erigir U'.lla hegemollia, xilios financeiros para o seuC():-.ta.

presentes. A influencia que ex' que, em nossa terra, se fez cu!pa- judaica universal, em cujo movimento, •'�',
. '��;talaçã? de;um novo c�rcerá p.ste encontro dos p<lV05 dJ o seu pupib. Viajou hoje para Blumenau, o lmperio O não-judéu seria Quando ::llguns motoristas,

• J lnkiada IInedlatamen.te, ,obre o futuro será in"'ubitavel- «Recolhenr:lo-se á tenda de lDSSO estimado conterrâneo joma- ..:ondenado ao lieloti�mo e á I se recusaram a apoiar a pre-
.

..;:-;p�ra que o veleIro
mente ótima. Todos se lembra, campanha ...para descançar a fron- list:: S:. Mó.rtinho Callado Jor., 2s"ravidão. O meio para este tensão dos operarios, estes,5,::'�J,1.')ronto por ocasião das
,rão sempre de sua estadia em te sôbre OE louros.:.. alto funcionario da Diret::>ria Re' fim consiste primeiramente tomaram atitudes violentas,j )'ll11pladas. Berlim, se lembralão do convivia Que louros? Só os que brota- gional dos Condos e Telegrafos la frauue intelectual r de- tendo se registrado algullsAté est� data, entretan�o, com outros provos, se lembrarão ram do sangue de todos aquêles e brilhante colaborador deste dia- iJois na revolu�ão pratica. conflitos isolados, sem con-O:i de""p.ortístas suecos t�rau finalmente das amizades que êles que por desejarem um Brasil livre, fiO. .'-Jão todas as revoluções são sequ�ncias graves. Nas pro-de realizar os seus tre1l1?s fizeram com representantes de êle man�:)u que os calassem em ..:omunistas, mas todas as re- ximldades de Bordeaux, osc:n outro bar�o,' o que velU
nações que êles chegaram a co· sangue. Para Laguna seguiram hoje: voluções, comunistas nasce- trabalhadores que se achamlíles causar seno desaponta- nhecer até os Jogos Olímp'icos E daí o grande número de viu- João Gonçalves, Luís N ..mes, ram no cerebro judaico e são em gréve cantaram a Inter-menta. pelas linhas dos jOfl1ais sómente vez orfandade e de deshonra. Luis Cascais, Hilario Sirembelli, cheUadas por judéus. nacional, pelas ruas, princi-

tí...
• e que em pessôa se rpvelaram Fala ainda em remem0rat os João Ronckl, Dalia da Oliveira. Trotzki na Russia, Bela palmente em frente aos gran-�ampeonato carioca depois tão diferentemente. Os feitos do seu endeu�ado.Por quem Salome de .Oliveira. !'1l1rques, EIi- Khun, antes na Ungria, e des hoteis da praia. Em Douaide tutebol Jogos Olímpicos de 1936 têm é, não faça tal. Ainda existem aJ- as �aluschl e famlha e Abraão agora' na Espanha, Eisner, surgiu uma nova questão tra-

RIO, 30 - Pelo Campeo- portanto t�mbem .no senh�o da gumas �iuva& cujo estado de viu- BuatIm. na Baviera, todos eram ju- balhista entre os proprieta-
t
".

d F t b I' paz mundial uma tmportancla for' vez elas devem ao npatri()tismo" HA61LITACÃO déus, e o mundo está tremen- rios de naviGs e estivadoresnc' � í....:anoc�. e, 5
u e o. JO- midavel. do maior cataclisma que já vimos. do ainda hoje, quando a que desejam um novo acôrdugarao no la· proxlmo,

« .. ,como um depósito sagrado Estão se habilitando para ca- pronuncia esses nomes amal- sôbre saIarios afim dr_! volta-Andaraí X BotaÍogo e Vas-
TEN IS passado de pais a filhos ... 1> Por sar: Robert.:> Marcolinl) da Silva diçoados, pois a lembrança relu ao serviço. Em LHe oi-co x Madureira.

esta afirmação vejo que ou o ilus- e d. Clelia Faustina da Concei- n.lS suas be�tíalidades e nos tocentas e cincoenta operá-Continua digna de destaque a tre conterrílneo é fraquito em hi5- ção, amb�s �oheiros e dOI?icilia- seus 'massacres pair a sobre rios de uma fabrica de inconcurrenciil do tenistas aos cour- tória da nossa Pátria ou, então, o dos e resIdentes nesta caprtaJ.- nós. COr.lO russos rrecisa- dustrias quimicas foram áB. u,If:ES. 30--0rsín as- ts do Lira Tenis.
que é mil vezes peór, deixa a sua João �cacio da S.i1veira �. d, mos mencionar sómente os gréve, em vista de um tra-i '(.lU contr;:lÍo com o lnde· E' que os amadores do aristo- paixão plftidária encobrir o curso Anezla Ner� Mo�elC� dei �IIva. inominaveis acontecimentos balhador, qüe havia sido'1, nde te mediante 5.000 pe- cratico desporto da raqueta e!tão ela verdade nistórica. ambos solteICos e)resldentes nesta dentro do nosso proprio país. eleito pelos seOs companhei-'Si, 'S, t Ferrú, 2.000. Ambo� se aprestando para levar a efeito. C�mo acima disse, a familia capital. A inteligencia não-judaica foi ros para negociar com os{ 'fá r) incluido'S rI,) ieâm para no dia 11 e 12 do COTCel1te, uma catarinense chorou lagrimas de

O
extirpada na Russia. patrões, ter sido transferido-'o I!!spu:a do campeunato. excursão a Itajaí, onde irão dis-

sangue por causa do endeusado RAD I A chamada .limpeza" era para um outro posto. Os gre-
'\; ,.p:ar!as de 1940 pJtar interessantes provas. do sr. Pires. Ignorará êle isto? destinada sómente para su- vistas ocuparam três outras

O poder' da Quem já se esqueceu que por Club� focar qualquer oposição em bafricas.�U); 30--.,6.s Olimpiadas as nossas ruas, andavam certos rios de sangue c preparar -----------d;:: 1940 serãorcalizétuas no vontade bandos de chacais a caçar federa· Blumenau desta maneira o caminhopa- 100000 lirasJapão e não na Italia como

d
listas como quem caça tigres em ra os terroristas judaicos. E' ao jogadorse supurJha. (Truimph es juncais? Transcrevemos abaixo a comu- significativo que não se en- CioccaW! lIens) ° sr. Pires se não faça esque- nicação que nos foi enviada pela contra entre (IS dirigentes re- MONTEVIDE'U. 30 _ OsContratado para O·

d N f Radio Clube Blumenau: I'
.

d
'

t' idosVasco Hoje, por iniciativa a ope- cido dêsses fátos. io se aça IgIOSOS O paiS, a mg clubes italianos, seguem falendod'l 1 d
. limo. Sr. Diretor do Jornal A unirosa colonÍil germílnica omicl ia prêsa vo untária � amnesla. por esses massacres, um -

estragos nas fileiras dos clubesf C GAZETA. FLORIANOPO- b'
-RIO, 28-Chegou hOjOe a d.a em. nossa .Capital, será. oca- Caldeira. Domingues, ascais, co ra mo e �ue nao se en- montevideanús.l I filh R L1S.Temos a honra de comunicar �

.

I t t osesta capital o famoso crack hzado· no (me mperta, ás Barão de Batovy e seu .0, O· con.rou, 19ua men e, en re Sabendo de fonte segura queuruguaio Marcelino Perez, � 8,30 A

e 20,3� horas, o
.

grande mualdo de Carvalho �arros,nmãos essa ilustrada direção que, em milhareS dc edifícios de ado-
11In poderoso clube da Itaha se

qw� vem defender as côres fIlme sobre o dIa do Partido Na- Carvalho, Caldas, VIana, Cast.elo dia que será previamente anuncia- ração divina incendiados uma
interessa "elo salt�no EugenioI S I R h B f d f I do, o conhecido historiógrafo ca- ., Q aI a razão r-do Vasco da Gama. ciona ocia ista no einç em ranco. etc" oram lo os UZI a- umca smagoga. u Galvaliss forte colunll do Ram-1934 - O Poder da Von!a- dor. na fortaleza do Norte em ..... tarinense sr. José Ferreira da Sil- de ser o mundo não-judaico pia Junior.d (T h d W'II) I 893 va proferirá aí uma conferencia t- I

.

f mado hOj'e emU
• -

F' C e riump es I ens . .. au ma ln IJr· E agora a Ambal Ciocr;a, on fiao f I sobre a historia de Blumenau e,.1· b t
.

ntos
• • As entradas serão gratuitas, QUl!m os mandou uzi ar? 1Ila so re os acon eClme brilhante dianteiro do Nac:onald

.
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C sobre os filmes, que tambem serão 'd R'a ?
-deven o os interressa os a qui- Antonio e orelra esar por ocorn os na USSI. , F. C., ofereceram a importancia

.

<,.Lburb!·o da Pral'nha um
.

I C I d d AI d d f' d FI passados, referentes á paisagem,
$

.- n- as no onsu a e a ema- or em o no e execran o o-

Reiterando os protestos de no�- de 100.000 liras (155:000. 000de jovens desporti:;tds fun- nha, Alberto Entres e Sindicato nano. vida industrial e ag. �cola daquele
d
.' d) I td d d grande munI·C·lhI·O. sa elevada estima e istlnla con&\- em nossa moe a pe a assma Ufa'cü ônlem, urna socie a e e Condor Antonio Fleary 73arbosa r-
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Os (l'lm"s sobre Blumenau cons- derarão. subscrev.-:mo·nos, e . .0 contra n, e,s u an o o « rm"IL ,1 \..pe ficou denommada-Uni- 1 7 1936 " :s

010 fao Fut"hó! Clube. Deseja concertar o
-

-.

tituem uma excelente e util do- 5a. ams. e ats. crds, RA Clpe» a ttntaaoca o erta.

EleIta por aclamação a primei- �eu rádiO? Procure o

vende-se a residencia Ao. wmentação das atividades atuais CLUBE DE BLUMENAU- Si} se confirma[t í�g;es.sordes" .
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. .

B á F I' 73, á rua Padre Roma. da prosfle'ra comuna que é moti- P R G 4 tes e em�ntos no ute o Ita lano,la iretoria a aixo, 01 mcontinen- S!. ouzon,. rua e lppe
d' d' ih"d 2 oi. pIe Tratar á rua João Pino VCl de orgulho para todos os ca- Erico M.Müller, 20. secreo o nosso per ena • OIS ,,: t:11lentoste enopos:iâda.

. 15C 11m t n. 0, que sera
d

'

.( rdemf t 53 tarl'nenses e o Brasl·l. tacio. a pnrnel a o .
.

Ii.j"
Presldente·- Olinàino Paim; namente satis eito. o no. .
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