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Conlissão ele JLISt;r'8 d�a Câmara c�;!ne'ÊftjeLJ. �"" . � �,,, ,

'.: ;>c;,-�""«' M,
-, ";,7.. -:; s-:

a licença para processar os deç)utados Abguar
Bastos, Otavio Silveir'{�! Dorningos Velasco e

João fv1arlgabeira
mo, 3 - Como se esperava, realizou-se ôntem a reuruao cxtraordinaria da O sr. Artur S3nt0s fez entrega do voto em separado da minoria, con-

Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, para a ultimação, cm seu seio, do cluindo pela rejeição integral do parecer Alberto Alvares que concedia a licença
caso referente á licença pára o processo dos deputados presos. para o processo.

a

DESTITU �I�.
S. LUIZ� 2 -Instalou-3e hoje} sob a presidencia

Cesario Vera�, o Tribunal Especial para o julgamento do
dor Aquiles Lisbôa, incurso na pen'l de Ítnpecchcmeni.

Não compareceram os desembargadores Teixeira
Costa Fernandes.

Sem quaisquer Iigações politicas.

..JA;RO CALLADOdo sr.

Proprieta.rio e Diretor Responsável
------------------------------.-----governa-

:3 de Julho de 1936 I NUMEf�O 555Flc: íanopolis, Sexta-feira
JU'1ior e

i�i",� !f,�'b �1 � Atc�;,\ oficiais
�,,� � B�a m

Aprovada a indicação que
o Inspetor Escolar da 4a.
Circunscrição fez para Izabel
Rocha dos Santos substituir
(] r roícssora lbranti.ia Macha
ULi Gomes, da escola mixta
de Ido do Pouso, no muni

cipo de Tubarão;
CE"�DRA 2 ,., '1'" N

.

I assistir ao en- -Aprovada a designação
, :l'�Lr) , -.:.mC]\lELt) a .lf!,-1 elas sçôes se prepara ativamente para v o

"
..

d bl feita pelo diretor do Grupo',..

CHJ...NGAI, - ° , t : terro d"f sanções contra a Ítalia, as ({\ I aç0es ru,1�br,'s) que se Iazern ouvir no recinto a Assem éil
E 1 C II' M fcorrespondente de ajcncia ft�,cg:2,llca coincidem todas, eXrrDn�,,',l"'::te, IH nrc,�rsiJad,� de se relorcarem os instrumentos de que ::bpCe G"ne� d:)co:��'d« °dnsej l�!r?ll' a r�:)r'japonêsa 'Dcmei ?:;susMnsha em Peiping, informa que OI ortern I, ..

k 1 " J O
. .

d h rI a CIUa. e e Oll1VI e paI cl
C Ih d H CI b ::)(21 rara tornar ni2.1S dICle,),,� a �,r:;'l<.r.Çi1 coreuva uos povos. 5 mesmos p3.lzes qu" ain a a a -

j ,�' �".
.

d L 'b t:entregue ao onse o e opet- ra ar uma nota ccntc ndo qcatr o . 1 �, I"
•

ri h' d f Ur2L1 ]vIana a uz �u' S ;-

exigenci=s feitás pelo Japão. �unLi .meDes
de '.un�HlYam S0., nenWl1k. i, .la'.la cél,:no paiZ, ilgrc�sl}ld'

e

qEue allil,�l oJe p,reten em azer

tuir ti professora Maria Tal"
I) D I lo jncid d F �1' J:1 'g', um lnrtl;\Jto capaz '-v'c rrar,vltll 11 cxi.tencra e a scOec,;ni.'1 .05 z.stac os, COnCOf(...am em que as '

-- escu pas pe o mCI ente e eng- ar. ,

-

.

""'d l' I rens;
2) P

.
- d .

.

.

1 -arcões ue ve TI ser 5�:SO�l1sa:; 11Cf. mut 'S e contranas (\ tranouiu aue mteruaciona'.
Ad' di

-

-,

umçao os responsave.rs pero mesmo. 'I
J ".,.' • t- '. I _ I' ,_A 1',. t I -

- piOva â a 111 ICaç'L.l
3) R ti d d F T' d J ' ,. L �l(!·'l, :cati'> f) gele l::? ,I:.; ()S QlSCUEOS OfC)i1UnCn ',O;i nos ti timos rres oias na a tia sessao

f it I dí I G- ç Ira a e eng- ai a, tropas enVOl1/1dJ.'; n) ';'1' \ II'? . J' "

•

, d ,'1, 't' CI a pe o iretor CIO rupo
cidente. .

::L; f,ss:I'lL)j.'�
'0 se cu.nram O.ll,:] (d�

\,
.

de protesto contra. o g�15loRqu� suspen t!, a�
m� ICldS l�um lvas

Escular"Prof. Luís NevesM, ci '

4) -O
..

d "d d' 1 _ II vor<),_';;:; la n:ôs,:�i; como um me.ll' (:� :'e conte:·e'.n os propos:tos oe ,orna,. empe·nill, a .

em crear um
f J

'

aranhas e q\le mCI e ·te, e ta, OqtureB lraü �e, " 1 1 .

d J �
. j E' 'ç. Ma ra, para Maria o s e

repetirão.' I ::"�:' '1'0 c�loilla! n� 'l:'ync: a cu t '. ,0' �')OUera:�,1. eS aI �'f��r,on'��,1C!a
03 :..tiopW. Lsse3 prOlestos par- Cunha substituir a professo! a

NANKIM 2 -- O R" - a '! ., o " ,_ •__ I ;![i\": '1:"1 u.1 pr,/!Jr;,1 ,tiop'a e o lU Tu ui.l mao u -,,, fic·ma. C 't' F' C' sr. oW"ldO,_ lt:ldm"u 0, fF;}fe�en,.,n

I-o
- -- __ .__---.------

---- riS Illa ....:ugema de arVél-

tes da imprens.a que: o Japão não mais (�>tá in,i>tiEdo' pICS;_ijt.e� C;'-'-'lo � ..........� 'IW.z: �
E-

c�"��"' v;"=' r�) � �U II L� ("'t, �/'ie Vlí � ("I '::-.& � !l1'" lho th i11aôJn;
'J d C"'h' 1_ I 'li '\. '." 'f·-"" """"',?; ",•.--.."fl 1"= � � �-I :...t' '

� • �, -6 ' .. \Ç.', I .

men�e n� �entl o, a . ma reconr,ecer (, Ma:iCh\lkuo, t, nd? a"en-! � '-�� .,=:�J,__ '"
' .

� t � '�'''. I .,f< ....... tf""' p"_,; X I
-- l)ispensada Valdemll a

tuado a Importancla das relações entf'� o ]api\o e ? :v1ong(,ha lnte� t
�.� x':::;n ,= ra 0::6.-:'o d O �1Il �g '�

� O Burigo de substituta da pr( _

��:_..:.� conexão co�as relações rusôü-jap nê:as. I 3 � n � � ..., ," ......,�� l'-"� ,...""_ i�
, , -' y -: fessora Angeiina dos SanÍls

1!f'l d
�' k "Q 'Jt:,d �"" '... �� i;. h,.. ,i

r ':; CO ,"'rH3 í'") ,,(:1i O Gucàe3 Cabral, no Grupo E�"
,,-,on t;�Cora.. 1\ b o·n O .-.:lSi 2) .�-:- Regie'Q w]ar «Hcrcilio Luz», 'da ci-

J''''''''''"'\ �.

dos. com Ia"; RIO, 3-0 mir,islr'J da GLCI- I dade de Tubarão, visu Lr
aos mili·tt?,lr·(.)S a mandou declar.u em Eoletim rC:RTO ALEGRC'" 3-01 dcsis\id, da substituição.

9 iãO de e �-r� c·o -,f', is jo EH::rciw que, pd2.s reparei' ;!,c';erai Pargé\s �oJ,·ig'.les cO'lce-1 -Designada T(:iê:-oa M,H-

f1 �..ao. no �3S ,;}es e e�taLelecjrfle�)los militar:'s d.ul á imprclr,sa Ioc:: uma er�tr;� I qr s, diretora do Grupo Esco·
�1On ra ..\� ''-:'''''''''f ,�. cr = i �_O

deVCI"O ser prestadas ao irfüm·a· vi"ta, na (�ua anunCIa ter peGIClO iU . « bucilio t uz", para � u-
1:,..,' ........ j6 ',,., ,

,o.::, ce que 11:eccs3itarem (5 mer:;- 'Xéindaçào cks funçó::s de coman· hst tllir a r,rof�Jssora /\ngeli:·;.t
'�lGS da comis<ão nl)mead� pd,,;c ;)(e da 3a.Rrgióo Mdlt:3r. C(o'"!'1 ,OS S1ntos Guedes Cabl;l,
om ,(.ro da Ed\.icacão e S"úd : �1 ,;3:ç o cn tOGO o E�tad\) do O rderid,. Grupo Escolar.
_. . ( .. - 1- 1

' f· G ) (" () , t' " , .

I " .

A I' 1\1 Cfo.)"CilCf' p:lr<.l rUOiVd sO\j�e a l< .0.>. Ü;' c)1.". 'o.... o mo \, cs qu· i
- r) '<;'� '1'13 '\ Ice lV c.r ez-

colha do terreno em que se v : haiam o i1u�tre oficial a h,r;,;l' I zolli ['"r :bst;tuir a [:r'J-

onst�uir a Cldé\d" Uü;v, b.iélLP. ü. ,wÍa r::�G"",;: c, pre;d!::lL"st: iI�· ft'ssor8 ES'ela !' 'ltrt ue ,_la
a qual está c(Jíl,tituidd dos rI'. HU est:do c'> s3uJe.

'.

escola mixta d..: rlansé:l, nu

{u0cns [\LJ,lmÚll10, Ccbr k,; A partir1a do gê!leral !'ilrga municípiG de ]araguá;
. );'iirte de ;'('117.a A::::.t:ar e Luí:i i Pn.jr;W!tS ['Fir" a (' T' aI redu?1 RIO, 3- ,N" salão nobre do -Designada Maria Anto-
Nogueira de Paula.

'"

se verificará dentro de breves dias,
fnstitUTO Naciomd dê Mú�ica, Ha- nlda Costa para substituir r.a

---\1' r" ml �K' ,� �._��,�,� -:--�;ZC�;;'E(��.,-���� l;zar-se-J !njf', as 17 hOf8f, o bri- escola mixta de Penha de
'l ,,' � ;-A f\. ''[!Í' \';;;L�'<'-' ,'Y ,.� �""L�" .'

I 'tap"corói no munl'cipI'o de, ,"; r� '" ,;;... J.) i'J- .1;."""� �" ,:" A...:'� ',:''' lhantp fcd;val lnero-rrusca rro'
t ',.

,

�i!a::f;.l ti. �-:,i'�."; ,; "'>'''- ,:�": ��:'.'. -." ;';'�'"'\"" r

�-f:;",:..".,.
..

. ':
'" . • _

ItaJ'a' a d' t M
.

Alb:_��_�-""', ..._':�''"'.'''ioi?'''=''''�==�''"=�.�. ,�� ..,...�

I
movlUO, e'o hcmer3g('rn {lO �ilr:t(' I,. a .Iun a ana .

.�...
, " ':"<b ' ',� c·:t i;' �:'�', i'" '''Z; f"-S ff<�� f' �

Padre PlO Xl, por um� ccmissãe na Iv'\ora.ls Gonzag�! .

�:;: r' e::.: fh ;1� :� � �J; �. ';;_..- .�; �'''' ,�; � � :;.,r"" (, ®l n � de damas da nossa mm alta so�
- DeSIgnaria Malla Albma

4lJ§ '�: '��:: ti:: ,; :,�J '�'''''7; tt1 f;� (J; �'.e��e sr�911 cied.ade, edre as

Cqu"ls ,evde�ta- r tMI'tuOI�rai: 1�1:?f?elsasgoaraPdaara.eSsUcbOSJa-_,

� ,-"",
. '" ..

. -

cam as senhoras ,du;o argas, .

'.t ) U J, .

Antonio Carlos, Medeiros N t), I
nllxta de Penha de Itapocorol,

JoAo J>i SSOA, 3--,\ ilUniã·)1l di\'ulga novos por" Edmundo Liil�', H nrique AíiSli� n.o rnun:cipío rie ltajaí, : !.;ia

menores sôbn� as ultimas invcrnac.b,s n0 interior da. Paralba des Cu;lhem, j.C.1Vlacedo 50 re" cma S?arcs;
Em a]{2U11S murj�cipi(", us cle�astres foram de tal Souza Costa, MaL,u.'s dos Reis, Deslg:1ada Iv?n� Monte-

vulto que asst:I"mem propoJrçõl.s ci2 calamiJaue pública. Cal- Gustavo Capanerna, Odilon Bra- �1er;rO para �ubstltulr a pr�
�ula-se que estejam se li tét) c0rca de I.son íamilias n()� gil, Epitacio Pessôa, Laudo Ca- TL ssora Mana do Carmo Frel

,nunicipic.s de NíUlul',,), Glnr;,;bira, A1Jgôa Grande, San margo, Protog�:';�s Gmmárães, ta� ,O'Donne.ll, da escola fe

ra Rita e Esp:rito Sant:). L,] !\lulLillgÚ registuu-se a perda Herbert r'liÍoses, Alvaro Camillha, �Hnll1a da vIla de Bom Re
jc 328 casas, inclus', vc a usina de luz e os annazens dts- Condes�a Pereira Cm:c:ilo, Afon· tIro.

aroçadores de algodão. 50 Pena Junior, Fernando Môga' r"-O-'-../-o-j-n--c-'j-d-e-n-"
O govêmo mandou f');ncccr vlve:'es e distribuii !hã, s, Liw'u (�e PauL. Machado.

testrabalho aus flagelados, tO:l;;llHlo tambcl11 outras provi· Amoroso Lima e Selano Carnei-
dencias de caracter urgente. ro da Cunha. MOSCOU, 2- Verificou-se

Os prejuizos sobem a �ililhares d� contos de ré:s. Fará a saudaçi'\o dicial a Sua na fr�nt�i[8 sGvietico-mandchú u�
Sa<llidade Pio XI o �cnador Me· nüYO inCidente resultante da pu
deiros Neto? pre�iderlte do Senado �ào Je quc.tro s()Jdaclo� de cava'

FcdewL I
!alia. O embéli"aàN niponico sr.

Do proarama artistic particí-, 0:.13 r io,te,tCI! junto ao comissa"
arã::; os p�ofe550res Alic na Ri� I r o Stomoniakcyo, 01, gllndo que

a,rdo 1\1aYff;,der, Yola,l) A Fcr-j.:S á.:u,di:. os �ddados I� �nl: apri
reua, O�car BOfgerlh e Lere GO"1 "vn:!do� dentro de te,lltollo dQ
mes Grosso. iVI<H.l)l!kuo.

Foi amplamente debatido o processo J� a .usação. lendo � �7PIJ;falldo o advogado do governador A::ju;!cs LobJa, sr, !�ocna R�" ��
z :nde.

Passando -ao jvlgamento, todos 05 membros de)
vJtaram pela condenação do sr. Aquiles Lisbôa.

Exigida
das trop"s

a
de

RIO, 1---0 min;stro dá GlJer- I

pI dir.iglU um conv;te a tod.-,� o,

ofic;ais generais e chefe dag re

parlições militares .da capit3!, pa
ra assistirem a cerimonia da en-

1 rega das condeoJf1lções da Le'
gião, de Honra condedid"s pelo
governo francês a diversos (Jfici�
ais brasiL·ires.

!
r
I

"':.
I

"�_lN,".;:::;�",,�::::r ...�: ....

ç�rm�""f
RIO, 3·--0 titular d", !)3St<

da Fazenda mandou dcc1é:;:lf i

Dl'
•

T
.

e,egacia do ("somo N::cüna
em Londres que o abono provi
sorio c':�ncedido aos militares en

comissão no �strangein deve �or·

tinuar a ser pago e que o Tri
bunal de Contas, em SC�f3� cl,
I j de maio último, concedeu é

di,tribuição do credito de . . .

492:000$000 á conta do decre
to n. 606, de 22 de jC>D\.:iro ele
cmfêflte a�JO, para os ohci,ica ?

i\hrinh;J, sendo o f ?grt!:lCi'Í'O de
?e,�o,lI cio Ivíinistcrio di.! Gutx;a
eLtuado !, o'-t:"r da \('1,,[1 dr
!leu or�amento já distnDLtiua lam
bem em sua quasi totalidade,

'"' '-�_
O ;"vvêmo está estuda ',do () melhor meio de pres

tarIasocorros ás populaçôes flageladas.

CARTA�Z�S I

DO DIAI
CIN� IMPERIAL, ás 7 horas,

terà, novamente na tela -O véu
Pintado, um entrechn de J0mer
sd Maughan, direção de Bolesla
w5hy, toileltes de Ac'r; 'n, e inter

pretação de GRETA GARBO,
a esfinge sueca, a un;ca, a abso
luta, porque paira sobre todas as

mulheres do cinema; secundada,
neste magnifico filme, pOJ Herbert
Marshd e George Brent.

CINE REX, ás 7 e 8,30
horas, urna película genero «W,.n
der BaI» - Dancing.

CINE ROYAL, á5 7, 30 ho
ras, Amôr singélo.

,

'AT 'I
� ,.,

. ..

t
- , .

, j P.�, j,"\_..C's�·arail1, L ilzmen.e, n<.v) so acpl como
q(' J·"t,.)ri')�l -i'" '('f,rj() ()<' ,." ,,"v-::i', r,,; t'-I"C' 0rrim:j'" rt'f'e1.: J t! ...... t· \. _, __ '- ", '.' .' 'ri '.(." • �"-' ......"J ',. 1 .,

_""'

bid()s Ô ÜC:l1 e hoj':, de !�l i') municip'os, descrevem Of

5.::'T';,:J S �V('.l�i·ZO<:' pro'JO '(} ;0) pelas dr'ias dos rios qU(
cu' :uu. í_, 1\[(1 Craílt(._: do i'''!Atc,

CINE ODEON, ás 7 horas.
O Rei do Fosforo e Pilherias
da vida, uma película ele Jo� E.
Bro �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�:e�;;�o:: F e i r a L i v r e ;:�t��,�
,:::',a,::dtal para- á "Casa

r' '- �,�; �� i�� ��e B ranca
"

,�:L:,,; rISA,3--Nâo va. mui,
3 de 1936 NUMERO 14 WASHINGTON, 30-São

ANO I Floríanopolis, de Julho • did áto longe o registo do último roubo ;

os seguintes os can I atos ple-
nesta capital. sidencia da República; presiden-

Parec:a Que 05 gatos haviam te Roosevelt, democrata; Lan-
d d

. SOCRATES .aprendeu a

R
· - UM CAVALEIRO anano, don, republicano; Tomàs, socia-mu a o ue :-",s,

tocar harpoa em sua velhice. esurre' Içao que, ha milhares de anos, galo'Puro ell;5ano, Ele:; davam, ape- lista; Bronwer, comunista. O Par-
I ,"

, Catão, aos oitenta anos, pava através das planícies asiati- tido Unl'ooJ'sta defende a candi-nas, uma igeira tregua a po reia.

Ante-ontem de madrugada eles estudou e entendeu o grego. cas, foi o descobridor da man- datura de Coughlin Lemke. O

voltaram a agir, preferindo a casa
Plutarcho traf já um an- de inuto vesperal. Poentes maguados teiga. Esse importante feitdo �o presidente Roosevelt, vai iniciar

,I, sr. Orlando Gomes do Ama- cião quando ez a mesma e violeta e ouro velho coloridos, homem constitue UI:a das escoo
a sua campanha eleitoral de

_ l, a rua Saldanha Marinho. coisa com o latim. fazem evocar cenários esquecidos bertns que mais contribuiram para quatro mêses, com o braço de

Aproveitaram-se os meliantes Juan Gélida, de
dValen�a, entre as nevoas de instantes já passados., o progresso da humanidade, se-

guerra: «a democracia da opor"
da ausencia dos donos da casa,

só começou a estu ar as e- gundo disse o dr James A. Toby, tunidade>.
f las letras, depois dos quaren- E'cos de tua voz, quãsi apagados, na revista americana <Hygeia». A Áustria de reíerencias pes'q ,e se encontravam em uma esta '"\

na Colonia Angelina,
ta anos. vêm reviver, então, em meus cuvidos, 10, fáto se deu da seguinte ma- soais, no discurso do presinen-

Penetrando pelos fundos da ca-
Henri Spelman empreen- a música de amores fenecidos nerra:

te aceitando a candidatura de-
• deu o das ciências aos cin- e de lírios sonhos desfolhados... Quando o cavaleiro partiu para' di

. °

d: a, os gatos arrombaram a porta mocratica, ISSlpOU o receio e
r I' coenta anos, cem êxito sur- o eeu destino, levava comsigo

que essa propaganda pudesse VI' •

e: �zeram uma irnpeza.sem esque- cc

preendente. E passa a tua voz pelo ar florindo, um saco de couro cheio de leite.
cerern de ceiar, opiparamente.com deool d íd sar, diretamente, certas persona-
1" Fairfax, epois e ter SI o aleluias sonóras acendendo,

I
A jornada íôra relxtivarnente Íon- [idades a quem se atribuem to-, .ame e queiJo.

.. general do exército inglês, clareias e rosais no espaço abrindo... <ora e o dia estivera, por certo, um dos os males, ou o' chamados dl:O� donos da casa,ao chegarem, � "

� ta 'n,' -lrugada, notaram ° desa- formou-se pela Universidade
I pouco quente. Quando êle che-

nas tas economicos.
;'0 do" objétos antes em ordem de Oxford. E mortas emoções resurgem e cantam, I gou ao seu destino e desmontou,

r.�-��"""'�"*���""��Colbert, quasi sexagenario, e procissões sem fim de astros ardendo a primeira coisa que Iez consistiu �"'_""'r='2"""'�'
.. .. �

""�""""'p.tl., ,Lram p-ia COUSR.
dedicou-se ao estudo do la-I' dos escombros dos sonhos se levantam... em examinar o saco no qual trou- � Alvaro da Costa Ferreira ti

, izer J(F um ligeilO inventar io m

I
' tim e do direito. xera um pouco de leite. Natural- � e rJd)5 V'lIOfé'S furtados: um re ogio I

m ll1J
de narede, "otiao; um relógio pul- Le Tellier, sendo chance-I A exa n d re de Pau Ia mente esse cavalheiro estava se" � Olga Gtwaerd Ferreira 'k1
<,Cf', "-.ro,:riedade da dona da ca-

ler de Fran�al' repa",sbsava la I

d
dloto e queria refrigerar a gar- � cientificam aos parentes �

• " ".01'105 dp, casermra, um lógicat para ta ar so re e a crimes e infanticidio. ne badine pas aVec l'amour. A, ganda,
_

" � e pessõas amigas que �
c �.h, _:. gIJdrd1 .llllva, um pre-

com seus filhos, escolares • censura teatral pareceu irreverente Qual nao fOI.', porem, a sua

;1
sua filha MARIA DE LOUR- �.

dI b '}1 t
então.

I
NO QUE se soube nos meios algumas falas da peça. A empre- surpreza em v,enE,lcar que. os d,e,u-, � DES FERREIRA, ajustou ��€i; .,jr ue ouro, ccrn n nan es;um V ltaí d" t .

dI!''''
c -aco e 100$800 em dinheiro, O arre, tzia pouco antes teatrais, esta semana ocorreu um sa que encenára o original procu- ses po e.m agir. ae maneira oeu

� nupcias com o sr. EU- �
C'Je se -ncontravem na gaveta do de morrer que todos os dias incidente entre a censura policial rou, aflito" o autor para que solu- �a! mas ,tmpresslOnante! O cava' 'ii1 eLIDES MATIOLLJ. �estudava alguma coísa nova. e a empresa do artista Procepio cionasse o caso. ieiro anano notou que. em vez �� �I
r ', .. rda-roupa.

h Com tão belos exemplos Ferreira por motivo de interpreta- Musset inqueriu do empresario de leite, havia u'a massa ama- n Flopolis, 25- 6-1936

IIilNossa reportagem teve con e-
.�

�d f ninguem póde dizer, quando ção dada pelos funcionarios da- se ele encontrára na obra alguma celada. Saboreou-a novamente: � I:�!":&"'!!'"à!���'"c rnento o ato mas, parece-nos a
,,�

��- -��� ...

b se trate de aprender alguma quele departamento ás iritenções inconveniencia, Acho que tinha um sabor bem � H Maria � It
P<>li,cia, até agora, não rece eu co'

Ih ,.� r.�
�-

Icoisa: «Já estou ve o' para aut.)rais do e�critor JoracÍ Camar- -Não, tmas a cen�ura... interessante. Tratou imediatamen- '" � rw..,municação alguma. •

il.iI e'�isso» . go na comedia Veus lhe pague,a - «A censura poupa os cor- te de relatar o fáto aos demai::l I!!I;*:�� rd Hoo�.
�..J rna ofe rta • ser apresentada no teatro Casino. vos e perse{lue as pombas», disse ; amena da tcibu, qlle acharam � Euc I es

R
doa cstólicos. O PREFEITO do departa- Um inc:deote sem gravidade, Juvenal,replicou Alfred de Musset, a descoberta positivamente sensa- � Noivos H-

argentinos mentofrancêsdoS�mme, sr. Mar- bastanle apenas para r�cordarum e acr'.!scentou: aDuncÍe que a mi� ccul:l1 H �<.::::)

b
. cei Bernard, de acordo com o episodio da vida de AIfred de nha peça, é inocente como uma

I tt!4����:L�
aos. resl- Conselho Geral e a cidad� de Musset. pomba. I Estados Unl-, letros Amiens, acaba de instituir uma O p')eta francês escrevêra On

Bebidas Nacionais e Extra I dos sob o.r· ;
�

S AmES, 3 ,- ml\ternidade onde as jovens mãis
O H I no Nac"lona I ENDro SE. d d fi IV

!:..- no istrito e gel'ra só NO age o da,; "'ii d� J\'1ribUlr á que de3ejarem guardar o anoni- S .

, ,-',:a dos fiéis bra- mato pódem fazê-lo com a maior vai ser cantado na João Pessôa, uma ótima casa OAFE .JAVA sêca
'iuc ubsequiaram os facilidade, depois de terem tido o Câmara por 250

42
de moradía á rua �Nestor, n.

Praça 15 de Novembro WAS�INGT?N, J - O
l:aIrjl\(,c!� argentirus com uma seu bom sucesso. professores' "

I A t
.

D h 1
Observatono NaclOm"J, informou

� Tratar com o propnetano Adão n OnlO rase oa b I' h' bl' d'
'

i;!!agf:lTI de Nossa Senhora Ao chegarem a esse estabele· em o etJm 0le pu Ica o, que

Aparecida. o cardeal Santia- cimenio de caridade, limitam-se RIO, 3 - O maestro ViI'a Alves, na mesma. a sêca este ano é maior do que

g'J :.... Cope1il) oferecerá uma a entregar um subscrito lacrado Lobos esteve hoje na Câ- as registradas em 1930 e 1934.
in�agem de Nossa Senhora dentrCl do qual está a declaração mara dos Deputados, tendo-

F:""5TA JJ;IT'rR1A'
as quais causaram os maiores da-

de Lujan aos católicos do do seu estado civil, para a hipo- se entendido, na ausencia �tf' iMf< � M�l' o
ncs á safra em toda a historia

Brásil, para que a mesma tese de ter o parto alguma con- do sr. Antonio Carlos, com dos Estados Unidos. O rosto
�'eja exposta no oratorio de sequencia fatal. Si tudo passa O sr. Envaido Lodi, dizendo de socorros estão p�eparados para
�,T.a igreja do Rio de Ja- normalmente, o envelope é-lhe que pretendia fazer na Câ. gastar milhões de dolares na

l.eiro. entregue intácto, á saída. mara uma demonstração de áreas atacadas pelas sê<.:as.
Para efetuar a entregade' Nenhuma despeza lhes é exi- como s� deve cantar o Hino

sa imagem' aus católicos gida. Esta instituição funciona Nacional e o Hino á Ban'
brasileiros, foi designada já no hospital de Amiens e é uma deira. Levará á Câmara um

uma comissão especiaJ,q uo obra de notaveI alcance wcial, corpo coral de 250 profes
irá ao Rio sob a direcão dd podendo mesmo evitar que com sares, afim dos deputados
monsenhor Daniel Fígueôa. tanta frequencia se repitam os I poderem ouvir como se de-
«,.,

I ve cantar os aludidos hinos,

L�R. TrNIS CLUBE porque é vergonhoso como
ln,.. o cantam atualmente.

FLOR1ANOPOL IS O sr. Euvaldo Lodi decla-
'I •

rou que tantli ele como seus

colegas ouviram com prazer
a audição.
Entretanto, não foi marca

da a data para a mesma.

Quando ouvir alguem cspirrnr, diga
"Instantina!", em vez de "Saúde!", porque
Instantina significa. Saúde quando uma pe
ssôa começa a resfriar-se. Instantina é ultra
rapida contra resfriados, dôres e grippe.

Assembléia Geral Extraordinaria

1!!1

sla-se

UI' De ordem do sr. presidente convido os srs. so

:,.,1, _;us paPl a sessão de ASSEMBLE'IA GERAL EX

� TRp,.o'�DINARIA, que se realizará no próximo SA-
, �DO; 4 de Julho de 1936, ás 19 1 (2 horas, na séde

�i di 4::. B. CA1XA DOS EMPREGADOS NO COMER-
I
.. CV:'. ti �U::\ fi:'LIPE SCHMIDT, 8 (Sobrado).i '

ASSUN TO A TRATAR: A situação do clube de-
ante do iCicendio ocorrido em sua séde social.

NOTA. Tratando,se de um caso de magna im

púrtancia a Diretoria péde o comparecimento de todos
os srs. sacias.

divar ..Associação Cornercial de Fiorianopclis ICOMERCIANTES
Vai

Orlando Fernandes
10. Secretário

Est.á finalizando' o' prazo estabelecido pelo Clu'be dos Funcionários
�viisa de joia, mensalidades atrazadas etc.

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

para dis-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRhaingatltz'

azeta Indica: I�B�an�c�o�d�e� Palacio de Diversõ� 'L1-\NS PARA70R'�DA�R
Crédito po- Familiares não Im rival. Grande lortl-
pu Iar e Agr i - �entc:_�e��res flrm88.

cola de San- o único

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

---

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

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S·{. ala.
CtC. Aviso Prevíoô']. ala.
Prazo Fixo g.{. ala.

----�------- .. ,"_,

--,----_.-----

.dvogados
Accacio Mo-I

tem seu escrip-

61 ia de advogacia á rua

isconue de Ouro Preto

lo '(0. - Phor« 1277.-

�ix 1 Postal, 110.

-- --_._----------

fie M(j!!r� Ferto
_.- -- -----------�-

,:�t�. Trajano, li' I sobrado

Telephone n' 1548 I
� Dr. Renato= I==8arbosa==

IADVOGADO
.

I Rua Trajaao, 2 (sob.)
i. Fone 1325-AteLde cha-

I�I

i.mados pê'ra o interior.

,1
,--;,Dr. Aderbal R.

da Silva
Advogad

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

I----

Médicos

IDr, Ricardo IGott,srnann
ii

Ex-chefe da clinic« do HOSp1
t�l de Nürnberg, (Professor
In..lrlórg Burkhardt e Professor

IErwin Kreuter]

I Especlallsla em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhorasJ e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plasticaI
I
,

I r:ONSULTORIO---Rua Tra
i ano N. 1 e. das 1 O ás 1 2 e

I das 1 5 as 16 112 horas.
I
! TELEF. 1.285

I REt�IDENCIA- Rua Este-

i ves Junior N. 26

II TELEF. 1.131
1--------

_

/ L=rr. Carlos Corrêa
,,�artos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(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
Bf:>abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

,

I Consult.-R. joão Pinto, 13

I� Telefone, 1595
I . Consultas:

das I 5 horas em diante

..

", ,�; ".

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crian
ças e adultos

Consultas diariameuie das

4 horas em diante

Consultorío: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

'" �.

Nos altos da Confeitaria Chiquinho..

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Govêrno
Estadual.

.

Torneio «mosca», interessante e sensacional

jôgo esportivo. .

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

rinhas.

MARCAS:
ft{� ."

ALlCF.:, AMELlA. AURORA
MARIA, M '\RINA,-'

I MARGA.lIDA

I' A' ven�da nas bôas
casas

R,!, iJência:
-

Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

tABOl1ATORIO DE
ANALISES

PAICHOAL SIMONE s. A'I ;
LIVRARIA MODERNA

, )run�aoa .m 1886 I
.

Rua FeItppe Schmidt n' 8 -,1------------------
�.�:FUI.;: I i�O�f�i�c�i�n�a��X��.A��V��I�E��R�
r"pagraphfa, Estereatypl. II I
encaôlZrnarlfo, Pautaçlfo. TIa
bolhas em Alto Releuo�. •

I Dr.Arminio Tavares�1
Esp'Jclallsta em molratlas de
....

GAFGANTA- NARIZ - OU
..��. )S-- CABEÇA--PESCOÇO
--:--- --��.....

(f, rrncõo pela Fccutõcõe ôe
mec,'cina (la Llnluerelõuõe do
Rio de 1aneiro. Ex-interno,
por .oncurso, do Hospital de

I Pro .to 50t orro e do Assisten·
cio !ublica õo Rio de 1aneiro.
Cor alguns anos de pratica nos
se' ulçca aspeclullzuõcs no Pro-
f" .sor 5anson, no Rio de 10'
r. etro-no Policlinica ôe Botafo
']0 -- no Hospital de. 5ão 10ão
Batista do LagOa e 110 Hospital
l3affré-·6uinle).
Chefe de clinica e cirur

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade é'

com sala de cirurgia propna.
Consultas diariamente no

Hospital de Flúrianopolis.
I RESrDENC!\ Hotel La I; Porta-Foíle part!cu!ar 1246

Rheingantz " .. �. ",_,_�".,_,_

oiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�'iiiiiiiiiiiiiii_ Precisam-se
Q_ AZ 0_0S De cosinheiras, arrumadei-

, rüs, copeiras, pagens para co-ehapeUS locações, imediatas e garantidas
em ótimas ca58S de familias. 'Pro
curem a Agência de Empre
gos Domésticos. Rua Canse.'
heiro Mafra, n. 31 -Telefone

Fornecedor 1_56_1�. ""'".i&tSi&i�� -,..".,_

I!,lI�

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

CUN1CAS Df I DR. ARTLR
PEREIRA E OUVEmA

Chefe do Laboratorio ela
Diretoria de Higiene do

F sta �('/o
Curso de espeeialização em

'aactroriologia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

Jan nro

Executa analises para eluci
dação ddil1gnosticos
--------------------

Solit.riDs�!
Java Jornal

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

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTf4DO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

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

Senhoras e senhores de todas
as condições e de todas idades do
Brasil! Desejem padroeiros do
casamento?

Peçatn informações, em envelo
pe fechado remetendo 700 reis

em sêlos postais. Defeja-se idade
e preter ções. A máxima discre
'tão e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

I I Duque do! Ca'Xias 518.
Joi'lvile, Est. Sta. Catarina.

.

Casa de Diversões
_'---------,----

Familiare.s
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS

==D E==
Antonio Xavier

LAVA- TINGE:E3REFGRMh CHAPE'U3,PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS""MODICOS

Rua Conl8lheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado. .

Não deixem de ir ao Yispora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
Nos altos � da Farmacia Popular, á Praça 15 Ide Novembro , •

.- ' .•••••••••••••III!

A PREFERIDA
::ti fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e �umaverdadeira liquidação. em Itodos os artigos, em calçados para homens,Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria- senhoras elcrianças.nopolis.Ío conhecido Café RESTAURANTE ESTRE· VERIFIQUEM' SO'fIQUE . PECHINCHAJ:...

I
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão. A Casa A PreferidaMob!liario completamente novo, instalações sanitá-

�1rias etc.
,

APROVEITEM I .
O motivo dadvênda é �tder o ppropri�tafrio de se ld�t�- � ��rar para tratamento e sua sau e. ara ln ormações m-

� RUA TI FIADENTES
.

N. e

��.J
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24. �� (AO LADO D.". DIRETORIA DOS CORREIOS E TELE,GRAFOS) �lFlcrianopolis,

�
�

�----------------------_.������.:====�====��������•

Fontes cornpendiadas de Lcg.

1835-por Ápolinario
Porto Alegre

Soc.:arasil-por Djal
ma Rio Branco

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite Rio

.......� �._.,' .. --_ .,. .. _._ - ..•.. -._� ..

. Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.lVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-po! Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Epilepti cos

Procurem
NO SEU

O'timo emprego
de capital

Ensino gratuitamente o

modo seguro e ipfalivel para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal. 1658 -

Rio de Janeiro - Brasil

.....

Atenrão!
�

• •

Transferíu-se para á rua Tiradentes IN. 8, a casa

" APreferida"
onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

1 publico ell 'Teral .••

I·
.'_

�..... ••
R ._.� '._ _..... • ..•• ._._ ••••• _ • � •• � ... . _'- ... �. . .... -' -�. -- ... ".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Blurr.enau ' . .Joinville - Seo Francisco Laguna-
M'ostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

..
�_ �. +,,1-''';::--' p- • ��........ - _'t__

'

,' • .-•• "'�...... I ' -� ,---, '-:"-" ..... -._ 'f':'"""'_ -::-�'�""'''''··'''.··_'·i;t ,.......�
.,_..-"

OPOL.IS
Filiaes ern: ',_ages

Seoção �'je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,)ara terno! fERRAGEl"1S: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar 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 laoeir,.. ;";
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a: ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, Motores
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe-

.

'electrícos
Sabonetes e Perfumarias res " Material em geral para transmissões: ixes,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Sapatos, chinellos, meias Produetos chirnícos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras ' Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Emprez.a Nacional �e l'\Iav�g9çâo. "Hoepc�e':--vapor:es "<;_arl Hoep�ke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte r\l1arla" ... Fabrica de Gelo "Rlta Maria" - Estaleiro Arataca" �
.�P.àVAVA.Vg&���������������������������A�VÂVAVÂ'V:�VJ:.t)

" ..JK,-".
N _" f�� '�.... """""""P"FFSFFS""""'II!I'''''F''''''P'''''''''''''''''�. �AZ -=:T L.·.. W----.----GG&����?ffi - -

"'" .Â.
A '-P _���tOIl r.t1

e
� Clinica e pro- Especialista

A
•

M II d P � tese geral em rrro l. sttasgenema O erna "te II-
�

I
da bôca da bôcablicações, com séde em São Paulo; �í (JONSULTORIO: Extração sem dôr

é autorizada e fiscalizada pelo Governo I . < RUnCOUTINHO 88 I
CONS1JLTOJllo:

II
Federal e possue a carta patente n. 112 � (,:::;:"�:LLE::�L:L:�LLE�""���L:: L�'���LI�::J

1

�,,,, "

enfie a execucão de seu
,Apentes! SulI.Agentea: 8 Reguladarts r:e �vlrlao em h'dol OI Estadu á um bom arquitéto. JoiilVile--Xavi.::r Sche.k�o

.. _B'ia���,!I<�f e nal prln�lpail pra'fu eS�ré�r.g�1rar, Lages-Hossanah Neves
fJ.gente;em Ftorianopol is:

ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇOES PARA Laguna-Fra;�ci�co Chagas Ma..NOS ENCARREGAR DESSE �ERVIÇO chado
• Campos Lobo & CI'a. �m Precos -o-dl·cos Mafra-Por.apilio Claudío
� ., ..

I • • Nova Trentc-João José Areh.� Rua Consethelro Mafra, 35 (sobra.do) Ca.xa Postal. '19 O --

k J & M tt
Orleans-Edg•.r Matos

• TELEFONE�N. 1.083
,

END. TELEGRAFICO AlLIAlvÇA e I res a r. O;t Porto União··· Hem,jnio Mil.
fi � FO;zMADOS PELA UNIVERSIDADE D _) RIO Rio do Sul <Aristides Melo
�:ti� Escrítóros em Laguna e Itajaí; DE JANEIRO Sãojosé-josl Costa Vaz
e G � e I:. Francis,co-Guaraey Goerr��e. ��'
:: Sub-Agentes em' Blumenau e Lages �.� Rua Felipe Schrnldt n. 2 é 5�?JoaqUIm JOão Palma

, � �� 1 � TTIJbuca�-�zvdld. �........-------G------�.Gao••G•• �••G•••--------.B••G.i u arao--tOia'IWm '.....

·------••8$
�

Res6 t �,auran e .�t$

F'ormidaveis lorlalol proprlos, tres vezes

por semana, todas aa legun
das, ler�.1l1 e sextas-feiras,

APERI! JVOS E
SAI,GADOS

Extração com globol de cr'stal. "São Pedro"
A . rlá }... I. r Ib Usura 't honestidade, pois, OI ser

talu:J do presencladol pelo povo. Espec ialidades rem:
----- ..

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestes e Maritimos

t-,Y,<;

�� ••e�&�1.G���$�t*••G.e
R .v· t .,,0� tt t 21 cariS rUir. •� G ..

-""m"W' •�� ���� .(SI��"':!��
� ���� ��.�
�� S· •
� e Iga o nosso conselho �
• MANDE FAZER lM PROjE'TO. COl\ •

ESPECIFrCAçOES E COM ESSES rx
CUMEN10S PfÇA PREÇO A DOUS oi

,

TRES CONSTRurORFS DE CONFIAt..JÇA

Incontestavelmente a PRIMEIRA
CAPITAL REALIZADO
RESERV1-\5 MAIS DE
RECEIT AEM 1934
PROPRIEOADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

eras;1
9.000:000$000

41.000:GOO$CO)
19.792:553:í5358
14.161 :966s549

2.717.014:063$157
4,183:.537�,917

( (

Mao lerá devol"iJQ o oririn.l
publicado �u não.

O con�ito expresso em arti

go de coilaboraçã», mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso por parle·
dG Redação.

Assinaturas
ANO '(4$i'SEMESTRE 2.($
fRIMESTRE 12$Ó�MES .($0
NUM, AVULSO $2
ATRAZADO $3�

A COI respondencia, bem CO"
os valores' relativos aos (iD
nuncios e assinaturas, deviJfIJ.
ser enviados ao Diretor-Oe
rente Jairo Canada.

Redação, Admn,.lraçlo
• Oflolnas

RUA CONS. MAFRA, Si
Fone, 1.656

Agantal··correspondent..

•-orto Alegre - Dr. Ar'o�
Bottini

Curitiba-Petrare.::, Callado

NO ESTADO DE SANT},
CATARINA:

Araranguá-Jaime Wendhausell
Anitapolis-Anibal PaeG
A.ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor C�mpos
Blumenau- Martipiano Hilario
Bom Retiro-Jo&L]uim Simões
Canoinhas-Pedro T011llP
Cruzeiro-O�valdo Pere.
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alve&

Caminfia

?-
•
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!MPOSTO DE F�EI"DA

EDITAL A. primeiroa fabri- d·:;eonTc._6SS.30 �::-i�""l'l e F-6"'"0
�

Duesseldorf (Alemanha), Fil-

ca de aVI'o-e� lonizadora meeFotogrdfid(FdmundFo!u)
.;;;;;;;;, d P ...- foi o nome dado á exposição ci-(O arena f"

.

d B
I

I RIO 1 O d A nernatogra ica - a pnrneira ex-

O raS I I'
- sena or Artur .

- I �

,. •

. Costa, relator no caso da con-
posiçao aserna em seu genero c--

010 1 O
A

• f d J 1 A � ... � d t 'S' d d C genero-gue em DUf>s.,eldor ocu-
� ,

-- govelno e era, p� o governo federal co:ro l_e�sQo
e erras a ocre a e o- .

'

d ilhõpersistindo no desejo de vêr estadual. Destacamos pela lomzadora do Paraná, apresenta" pouNOl�o grau es

pav,l roes. .

realizada a sua iniciativa de sua conveniencia imediata o l rá seu parecer na proxirna reu-
este certamu,. a tame�tel Idn-dota

'

d f b
.

j. d
.

'- d C
.

- d C
.. terressante, se VIU matena c

r o pais e urna a r1CJ estu o pela Central do Brasil mao :! omissao e onstitui- d
'.

d a
._

d
.

. d . .
- di d

.

J
to os os ramos de arte cmemato-

e vloes, espera po er lr.S- o traçado Ierroviario que çao. a iantan o que opina pe a
f d d

.

talá-Ia em prazo não muito permite circundar os terrenos constitucionalida da concessão, que
gra rca, es e

aI'
rmnuta fara o.

long d f i orometid ! argumento e o ivro de cenas ate
O. O aerodromo de L agoa San- OI prometi a em pagamento pe a

Iita ci fDentro de dois mêses es- ta de modo a oferecer franco construção de estradas de rodagem
a It1/memdtogra ICd pronta j1aratarão concluidos os trabalhos acesso aos transportes. por parte cios concessionarios, Os lh

ar IÇão-.c�m to os. os eta-

Art. 86-As alterações do art. 78, serão punidas com de preparação de terrenos á I
direitos desses foram. depois, trans

es e mmucras téc?lcas. C?rr�
a multa de 500$000 a-5:000$000, margem da Lagôa Santa, per- vende-se uma bem mon!ad.a feridos ao Banco Pe1otense, que

preende-se ter o publico enchido,
mitindo concorrencia para a

. ALFAIATARIAa, nu dlstn- mais tarde foi encampado pelo :o�retudo, aguele� sal�es onde, p

Art. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- construção. Espera-se ainda to de «João �esosô» I Estreito.
governo do Rio Grande do Sul. I�ltação dos ateliers cmematogrs-

ções de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par- para este ano o inicio das Prpço de ocasião,
a quem deverão pertencer as ter-

ficos, se mostrava, aos presentes,
tiular)-que possuir mais de 10:000$000 de rendimento bruto, fi- obras, uma vez que as bases Nesta redação pre:lam-se aos

ras, desde que seja "provada a
a montagem de d�coIações com"

ca sujeita a apresentação de sua declaração, ainda que, pelas dedu- já aprovadas para o edital nt. ressados mdhores !nf ormnções '

concessão. pl.etas, e nos q�als de co�odAs
ções de encargo de lamilia e outras que regulamento permite, venham prescrevem os servícos ini- tribunas se podia presenciar e

a ficar isenta'; caso não apresente a declaração ficará sujeito ao dais para dois mêses após o ,\,ende-se a residencia no. apreciar o barer de um filme por

cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta reconhecimento do contrato Deseja t ii 73, á rua Padre Roma. parta de um grupo de operadores
res, incidindo ainda na multa de 30 ou 500!,\ ou ainda três vezes por p�rte do TribunaÍ do

. concer ar o Tratar á rua João Pín- cinematograficos.
o valor do imposto devido. As firmas comerciais coletivas ou indivi Contas.

""

seu rádio? Procure o to no. 53. -----------�

d
.

d h" f' bri d
. J CAFE' BOM SO' N'Ouais, ain a mesmo que ten am prejuizo, icam o figa as a acres- Estudam-se, também, as sr. Bouzon, á rua Felippe , � _

centar a SUl declaração acompanhada dos documntos que provem possibilidades no tocante aos Schrnidt n. 20. que será pie-
\ Dr. Pedro de Moura Ferro _,AVA

resultados e utilidades de- namente satisfeito. '[ Advogado Praça 1.5 de Novembro
correntes do mesmo contrato Rua Traiano n, , (,obrado)

_

Antonio Poschoal
Art. 1 75-As Emprezas que pagarem juros de debentu- desde que esteja a fabric� .�����������

res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente·' de em perfeito funcionamento. '

aberta quem são pA;ps esses juros a taxa de 8100• Quanto aos Vê-se que a sua canacida
d rvidendos de ações ao portador, a taxa a descontar pela mesma de de produção para uma

lo rma será de 4010, independentemente do imposta pago pela So- média no primeiro ano de
.� .

ddi. t
..li....

Clf a e.
.

I clncoen a aviões, no segun-
. I do, setenta e 110 terceiro cem

Art. 182-São passiveis do imposto de renda os venci- ou mais, não se contando as
mentos de todo� os membros da Ma?ist�atUla da União, dos encomendas particulares que,
Estados, do Dlstnto Federal e do Territono do Acre bem como necessariamente lhe serão
os do .funcionalismo publico dos Estados e dos muniipios. (D�- feitas.

'

creto no. 19.723) De acôrdo, ainda, -corn o
contrato em tempo estabele

ALTEf\AÇt\O NO IMPOSTO DE REi,DA- LEI N.183 DE cido, fica assegurado, não só
13 DE JANEIRO Df. 1936 I} ::r;;prego de operarias na�

clonais corno da nossa mate-

PARA ClE.NCIA DOS CONTRIBUINTES DESTE ESTA
D::>, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO

Art. 7 8 -- Todas as pessôas [isicas ou juridicas que por si
ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratificações,
bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, dividendos,
lucros, alugueis e luvas, prestarão inlormeções d Secção do Imposto de
R�nda, anexa a Delegacia Fiscal.

i ....
'

o seu pre)ulzo.

Sorteios rnen

IBes de amor" .

Combin?çóe,
inteiréimen!f'

tisação, comi
reembolso

.nensal, ao 1'1
nur-ierc

Isorteado, do.DUPLO G(
capital
nominal f

novas e muito

Companhia 6rasllell'O poro 1nce71rnror o des
envolvimento da E:conóm;o

8.000.000$000 - CApitAl r.,alLs&do; !:Sç'C:OQ�OOO

Art.9-No Imposto de �(;llda. a parte complementar pro

gressiva será cobrada de acôrdo co m a seguinte tabela:

CONSTANTE partIcipação de 50010 nos lucros da Sociedac1e,
do final do 10' anno em di lUte, TODOS OS ANNOS

RES 'JLTADO DO SOI�TEIO DE AMORTIZACÃO REALI7ADO A 29 DE
MAIO DE 1936

1
I ,J

ria prima.
QuantJ aos serviços qUe

estão sendo feitos na ptóxi-
10:000$000 isenta ma loca!idade, já se acham
10:000$000 e 20.000$000 0,51)1u terminados 0'\ de preparo de
20:000$000 e 30:( 00$000 1 °10 uma area de terreno de .....

30:000$000 e 60:000$000 30(,., 1.700.000 metros quadrac!os.
60:000$000 . e 90.000$0.00 5010 Outras iniciativas estão
90:000$000 e 120:000$OUO 70(0 sendo ali ultimadas, como a

120:080$000 e 150;000$000 9010 construção do edificio desti-
150:000$000 e 200:000$000 12°10 nado ao escritório, para ser

200:000$000 e 250:000$000 � 3Glo utilizado mais taíde pela co-
250:000$000 e 300:000$000 140[0 missão de fiscalização da fa.
300:000$000 e 400:000$000 15,5010 brica e uma pista provisoria
400:000$000 e 500:0CO$OOO 16,80010 de jJDUSO que, manticia can-
50U:000$000 18°10 venienteme!lte, como se en-

,

I contra, permite ser usada sob j
.

Art. 1 �-A partir .de 1936, as soc�edades em nom� c�l� I a maior segurança pé10s
lIvo, as de capItal e lI:dmlna, as em comandita e as firmas mdlVl- J aparelhos. PrGbJemas reJa- i

duai�, cujo ca�ital exceder de 50:000$0�O, ou cuja� vendas mer· cionados com a imro 'jante i;.
ca�tIs, ou receita bruta. e�'.:ederem d� 300:000$000, d�verão paga, instalação qlle se projétil, vão I:
� Imposto pelo lucro liqUido, de acordo com o respectivo ,halanço- Sendo igualmente abordados I
ficando equiparadas para o efeil0 da tributação ás sociedades anoni· com todo i.lterêsse não só

·12:000$000

Até
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre NUM· E R'O S SORTEADOS
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Ecima de 24:000$000

I. 10. Premio 20. Premio 30. Premio 40, Premio 50. Premio

I 04:131(5)-02.384-14.996-08.724-17.925
, Sr. Manoel Campos, Propriá E. SERGIPE

contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. João Nilo Souza Almeida, Rio RIO DE JANEIRO

contemplados com CAPITAL DUPLO Rs. • 12:000$000
Sr. Ãmerico Ribeiro de Car.zpos Souto. F'lorlanopolis S. CAfHA-

F IN L\ contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. f. Borges, São Luiz dr; Maranhão E. MARANHÃO

contemplado com Rs.
Da. Dulce Raxo, Rio RIO DE JANEIRO

contemplada com

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE fEVEREIFO DE 1932 Cosi n h a I dea I, Sr. Henrique Montondon, Santos
c0ntemplad(l COiTI

Art. 1-Nenhum livro ou documento de contabilidarte pre "raça General CIsaria n,34/ D�L Luiza Soutel.'o, Rio RIO DE JANEIROvi&to pelo Codigo Comercial/pela Lei de blencias e por quaisquer R
t I· .

f'
.

'd' d
.. ., . .

EspecI'all'sta em forne�.l·mentos 'I contemplada com s.
ou ras eis tera e eIto )un ICO ou a mInlstratJvo SI não estiveraSSIna-:.. S d E D B HIA
d
'. _) d d I' d'd de· coml'da a doml·cl·ll'os. Sr. {oão Cunha Barboza, São alva or . A A

o por atuarIO, pento contanor, conta ar ou g'Jar a- lVroS eVI a" R
t

.

t d S
.

d
.

d E C
.

I d Preços, os m,�I's bal·xo-.'. I
contemplado com s.

lDen e feglS ra o na upennten enCla o nsmo
.

omerCI:l . e 'A' E S F AULa
I Da. S'y!via Soares Telfes, Santos . .

acardo com o art. 53 do Decreto n. 20.158, de 30 de Junho de Absc. uta higIene-Gêneros de
1 d t't 1 l'b d d R 6'.000$00.0I contemp a a com um I U (J i era o e s.

1931. la. qua1idd(;-Co_;inha igt!ui (lU. I E. RIO n. SUL II Reverendo Dyonisio Basso, Getu ia Vargas '-'

Secção do Imposto de Renda anexa a DeÍegacia supenor as melhures da capitaL I" •

I l'b d d R 6 ..nOO$000 /.,contemplado COflí um tttu o I era o e .s. \'

Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Santa. PREÇOS: I Sr. fader Capella, P?rahiba dn Sul E. DO RIO i�Cata' in1. I t I d t't I l'b d d R 6'.000$000 ',â.\ I
con emp a o com um I u o . I era o e s.

flUma ptssôa 70$000 I tiDuas pessôes 100$000 I I nformr\ções com os correspondentes para o Estado de �

Comida abundante e ag:adavellll' Santa, Catharina II,!ao mais fino paladar. ,.,- C L b R_ C· Coso MAf RA, 35 sob.
Praça General Osorio 0.34], am pOs C P (iX 18. fLORIANOPOLIS

I

�Oi�OPO��.�.��,�,�������#��#�I�F���i�Ç���"�����i.�.���;���m�;��r

12:000$000

mas. Rs. 6:000$000
E. SÃO PAULO

Rs. 6:COO$000
r

6:000$000 I
6:000$000 ,

Em I . de Junho de 1936.

Carlos Conceição

n

Elegantes e lindarnente pad.ronadas roupas pcu � crianças, possui�do variadisimos
e abundante stock

� Artigos para homens na casa A CA PITAL".� nas duas esqu�nas da rua Conselheiro Mafra com a TI ajano

CAROOSO
I·
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ZETA o combate 8

Febr,e Ama
rela

o "sculler" Castelo
Branco

.A
c7ft. Ga��lâ
DesportivaV'02: DO

----------------------------�---------------------------------------------
o v o

BUENOSAIRES, 2-Cons
ta que o presidente da Associa
ção de Futeból Argentino, sr.

Angel Mollinar, apresentará ao

conselho diretivo da referida enti
àade um projéto no sentido de
convidar a sua congenere brasi
leira para reiniciar a disputa anu

al da Taça General ROda.

"FLORIANOPOLlS, Sexta-feira 3 de Julho de 1936
Processa-se, atualmente, no pa

ís um visivel surto combativo ás
endemías dominantes e quasi ex

clusivas a povos-c-que corro nós
são natura's dos tropicos.

Outros países de constituição
lisica identica a do Brasil, lutamO GRANDE PREMIO DE
ou já lutaram com o mesmo fe-

S. JOÃO, DOIS MIL CONTOS, nomeno.

FO[ VENDIDO EM S. PAU- E' porém poc demais sabido
LO A UM GRUPO DE .iue a esses males-tão gráves á

44 OPERARIOS vida e desenvolvimento ecouomi-

Despertou o maior interes-
co e intelectual de um povo,

se em todo o País, o ti adi- derj�adl)s da nOSSéJ posição geo

cional so tel d ,.... J
-

d gralica no mapa do mundo, se
r ero e c, oao, J -

I b IhLoteria Federal do Brasil, t,orna possl�e. com um !ra. a o

realisado a 25 do mês findo,' ard��, patT1o�lcO. e hU?lamtano, "e
Desde a véspera encontrava- Clu�lllo da �h�ncl� m�d:ca, opor

se completamente ex otada
meios .energlc.os.a extlTp�ç�O das

a emissão, ficando as�m es- molest�a� tr�plcals, corrigindo-se
tabelecido um record de ven-

as deficiencias da terra.,
HENLEY - ON-THAI\ IE5.D. Jaime Câmara- A data fALErlmEHT05

I J t é b Inglaterra, 2-0 sculler, brasi-de hoje assinala a passagem du Major Luis Caldeira das da Loteria Federal em
us arnente o que se esta, (J -

leiro Castel) Branco, foi elimina-N -J d R'f d d I servando -o combate sem tréguasaniversario natalicío do nosso ilus- a Cl ade e eCI e, on e to os os tempos, o que ser- d
.

. do, hoje, pelo aZ suiço A. Ruf-
t.e conterrâneo D. Jaime Câma- se sel-ava em companhia do seu I viu para demonstrar, mais lid ndssas fI, ermas, c1m espe�I�- ti, na prim -ira eliminatoria da
ra, bispo da diocese de Mossoró, filho tte. Osní Caldeira que ali uma vez, a justa confianca 1. a. e

ad e re

pam�rde a, pOdc Rim- D d S II
Q I G I d R iblt I d:� ciativa o sr. resi ente a e- prova iamon cu s.O eminente prelado que tem serve no uarte enera a e- que o pu ICO em gera IS- bli Os peritos do remo elogiam o

o seu nome ligado á Santa Ca- gião, faleceu a 30 do mês passa- pensa á essa Loteria. pu Assir d id d sculler brasileiro, o qual, entretan-
do o nosso contenâneo rnai L' R I' d d S51m em to as as um a estarina, principalmente á esta ca- o o nosso conterrâneo major UlS ea Isa O O espera o sor- d F d - B '1' to, não poude igualar as fortes

pita], onde prestou cs mais rele- Caldeira de Andrade, telegrafista teia, perguntava-se a quem
a e eraç�o end eua. e]5tdão, d d d

.

.

'h 'd berí A

d t d S
com urgencia, sen o mstala os rema as o rema or SUIÇO.vantes serviços, ver-se-a, oje, aposenta o. ca ena a gor a sor e e. l' b

. . Afirma-se que Castelo Branco,cercado das mais expressivas de-II O extinto era irmão do dr. João. a�ared'105 c�m dahvo;;--etxp�nmv:e?- teria ido no campeonato do re-
d

' ,. F d C ldei d A d d E bô t'
- tais, enomma os ror os ae IS-monstra/iões e Simpatia, tanto ernan o a eira e n ra e, como as oas no rcra s

eetoiomia.
.

mo si não fôsse a sua má sórte,
por parte dos catolicos daquela já falecido, e de d. Stelle Cal- correm rapidamente, soube-se O (i) 3 V d qua fez com que caisse sorteadorosto ae iscerotomia, e

-diocese como dos de nossa terra. deira, residente em S. José dos logo O feliz destino do pre- FI' li f" I d para a primeira eliminutoria o fa-onanopo IS, OI Insta ano pes-Campo.'. mio. De fato, torna-se grato I h di I h vorito e vencedor dessa prova, nosoa mente, a Ias, ne o con e·Além do tte, Oõni deixou os registrar que o premio de id h'" d l' I
.

d ano passado, o recordista suicoCI o igiemsta, r. o entino e ::tseguintes filhos: Darci, oficial da DO[S MIL CONTOS tOCOl! ao A R f'Cal valho, Chefe do Serviço da . u n.
marinha de guerra, Perí, oficial bilhete 15.344 vendido em S. Febre Amarela no Estado de S. Falando á United Press, o re-da marinha mercante, Arí, lun- Paulo a um grupo de 44 ope- C

.

b d d mador brasileiro disse o seguinte:atarma; o e eCtn o a compe-cionario aduaneiro, e srta. AracÍ. rarios da Fabrica Electro-Li- d' d d'
.

I «Após cinco meses de treino,tente ueção o Istmto e inte i·
"""/'Jes. Ur{J"ano C::alüs_A efe- A familia do morto, fi ç,azeta mitada, é! rua Padre Chico

"
.

d que não me permitia si-- <..J <-
, gente c lnlCO c,:mterranêo, sr. r.expressa votos do seu pezar., n, 106. O segundo premio de M' .

B b'd quer fumar, tive muito pesar em

-·--EXMA. SNRA. QUIbNHENTOd,Sd CONTOS
FI
foi Ls�fi���s :sa s;�. 'd;�.e ��t:roP�r�_ nlo poder ir adeante. Desejo, p)-

V S ',. A"
. tam em ven I o em S. au- dOI" A t d P 'rém que Rufti tenha boa sorte,.. Ja coni1ece a geocla lo. ra e Ivena e ugus o e au- ,

.

C t· dE') R I nas próximas recoata:».a annens� empregos. ecen
O d t'
.. a. r,

.

I d 'd d es mo qUlZ, assim, pre- O (i) �

,

' Castelo Branco manteve-setemente, Insta a a nesta '.:1 a e, mI'ar 'llill punhado de creatu- rosto. te.n u,na UOlca e

'd d d d d f I d d )'unto aI) remador suiro, durar.teconsegue com rapl ez e an o as
ras que lutando arduamente emarca a .na I � e-a guerra, ::t

meihores referências qualquer em- por todos os oleros á Febre a primeira parte do perCUT3O, d=-
pela vida, t:veram agora uma A a ,.' _ pois do que I) suiro fez ligeiraspregada doméstica com caderneta
rl'sonha e agtadavel compen-

m �ela, atrave" da observaçao ::t

d d' I arrancadas <! r·assou para a fren-e con uta.
sação. De fato, na�o era pos- esp�nmenta.

. .

f'

C I I I f A d te. O remador brasileiro vestiaonsu te-nos pe o te,� one n' sivel dese]-ar' melhor destino o representante, 1stO é, o 1-
-' b1.561. aos DOIS MIL CONTOS DE' r�tor dI) �osto, compete e sup�· calção preto e camisa velCe ran-

Rua COQselhelTo Mafra n' 31. RE'IS da Loteria de S. João. nntenden�la de t�dos os servI- co.

i. d Os nossos colegas do Rio: ços, �xplicando, a�nda, a. cada
UmTem:an O as A Nação, jornal do �rasil, substItuto, a manma de mdagar

b d '

jornal do Comercio, fi Ga- o tempo da d?ença, e ° modo
e ulnos

t d 1\T t" A B t Ih de fazer o registro das notas ne-ze a e � vO ICta, a a ae.
d' O·' I'

.

d
.

O Imparcial, comentando o, cessan�s, nos atesta os; onent�n· _

comi te o Impl�o e or';�'11-JERUSALEM, 2-A' vista fato, felicitam e tecem elogios do, aCima de tudo, as P?pu_laço_es l7.açao mandou publica um li�rodo perigo de uma possiv�1 inva- a Loteria Ft:>deral do Brasil,
no com�ate co� .

a mdIcaçao q�e contem todas as 'pr )�J.s I)hm
s:10 da Palestina, pelos bandos

a quem, com prazer, tambem dos, meios prohlatlcos.
. . I pIC.iS cios J?&OS O.IImp cos deste

de beduinos armados, da Trans aqui felicitamos. Entende-se por
.

vIscerollJmla an�. Este lIVrO c,u;a �rocura é
IBarbosa. jordania, as fronteiras entre ambos a pllnç�o para colheita de um I mUlto grande e3ta editada em

os paizes foram hermeticamentt: Lagment'1 de qualquer orgão pa- cinco linguas p1r enluanto, a sa-

fechadas, por ordem do governo ACO rnpanha _
ta fios d� exclarecimentos diag- ber em alemão, inglês francês, es-

britânico. ré os traba- nos�icos". panhol e italiano. Em preparoPrudencio da Fortes destacamentos de infan- A prática da viscerotomia está está tambem uma edição portu-Duarte S�lva. taria e numerasos aeroplanos de I h O s d O COn -

inteiramente legalizada, pelo De- guêsa.
bombardeio e�tão patrulhando, gresso..J udi- creto N. 21.434, de 23 de Ma-
intensamente, toda a fronteira, C ja rio io de 1932, e tornada obriga-
afim· de previnirem qualquer ma- toria nos artigos abaixo transcritos:
nifestaçào armada I)U incursão das RIO, 3-0 diretor da Im- § Z.o-Nas localidades em que
tribus beduinas. prensa Nacional, atendendo o Serviço tiver representante

O rio Jordão, que faz parte um convite que lhe dirigiu o p'ara a prática da víscerolomia, O Comité Olínpigo Austria-da fronteira, têm todas as suas presidente do Instituto dos as guias passadas pelo oficial
co mostra-se especialmente ativo

pontes e passagem ocupadas pe- Advogados Brasileiros, desi- do registro civil, para enterra- ----------------------
las tropas inglêsas. A censura da gnou O bacharel Antonio Pi- mento em ce-ní! �rio, Lapela, medidas importa na. aplicação

Desterro 'R_ecreativo Esporte imprerlsa foi consideravelmente nheiro de Almeida, em nome egreja ou terrenos particulares, da muI a d� 50$QOO a ....

,eforçada. daquela repartição, p a r a sómente serão extraídas me- 1 :000$000 e na atuaçãJ ime-
Deverá realizar-�e, al,l1anbã, á O regimento n. 8 de hussards acompanhar os trabalhos do diante apresentação da decla- diata da autorida3e policial, a

noite, na sociedade Desterro Re- chegou, aqui, procedente do Congresso Nacional de Di- ração de obito, tend<:> o visto qual determinará a �ealização
creatÍv,) Esporte Clube, aüimada Egypto, tendo atravessado o de- reito Judiciaria, ora reunido daquele representante. com;:>ulsoria e imediata da au-

wiree dausante. serto, em duas colunas. nesta capital. Art. 53-A opOSIção a essas topsia ou viscerolomia.
��""""""""""""""".I"""""""""""""""""""
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na angariação dos meios neces

sarios para a ida da equipe olím
pica austriaca a Berli.:n. Em três
diferenres tamanhos o Comité
manda vender distintivos olímpi
cos apelando á população com

pra-los, tendo em consideração
de se t, atar por uma açõo patrio
tica.

Os automoveis e bicicletas na

Áustria amostram hoje tambem
os assim chamados Plaquetas
Ollmpicas. O cartão postal mais
usado naquele país é o com a

reprodução do cartas oficial par a
os Jogos Olímpicos.

Limoense Esporte Clube

Loteria
REDATOR_ ACIOLI deVASCONCELOS

Pélssa hoje, o natalício da exma. Dormngo, á tarde, o Clube
sra. d. Clelia Caldeira de An- 1 2 de Agosto abrirá seus salões
drade, esposa do sr. João Cal- para uma reunião infantil, segui
deml de Andrada, funcionario do de uma soirée dedicada ao;

público aposentado,

A�I'.JER5ARiD5

-:tata, o am-

..... l d:l e:....ma. �ra,. d.
Otilia Carvalho Bott, dama. de
altas virtudes e esposa do sr.

Mario Bott, lente do Departa
mento de Educação.

Dep. Rogerio Vieira-- De
corre hoje, o aniversario natalicio
do sr. Rogerio Vieira, deputado
csii\0un! e político d� prestigio em

São Fráncisco, onde reside.

.Jeride dr: hoje asstnala o aniver
SéHÍO nataiicia do sr. de�embilrga
-:lar Urbaco Müller Saies, desta
;;;ado memhro da Côrte de Ape
laçà') e do Tribunal Regional Elei
toral e lente da Faculdade de
Direito.
O ilu�tre ;nagistrado que des

fruta de largo circulo de amigos
e admiradores da sua perfeita
integridade moral, terá, hoje, opor
tunidade de se vêr cercado de
homenagens os mais carinhos.

Festeja hoje a sua data aniver
�ar,a natalici a a exma. sra. d,
hêne Pereira, consorte do sr. Os
car Pereua, comissario d<! Poli-
Cla.

f ilZEffi rUiOS HOJE:

Sra.: Zoê Cabra!
Machado;

5tas.: Irêne Silva e Olga Bar
Loza;

Srs,: Euclides
Silva e Adalberto

VIAJAHTF.5

Acha-se nesta capital, acom

panhado de sua exma. es\)osa, o

sr. Heitor Gonçalves, chefe do
Serviço de Colix-Poslaux, na ca

pital paulista.

PELOS CLUBES

lo' ..
�
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Fe
deral da
Brasil

taçaA disputa da
Rosa

A simpática sociedade despor
tiva Limoense Esporte Clube,
realiza amanhã, á noite, nm saráu
dansante.

Clube 12 de Agosto

seus associados.

livro
Olímpic(:)

A QuestãDdo
trigD nacio ..

nal
RIO, -.<\ comissão encarre

gada de estudar a questão de
trigo, acaba de concluir trabalho.
Serà estabelecida a percentagem
minima de 2.1' a ser incluida no

trigo importado em 1935. A
percentagem masima da sub-pro
dução do trigo a ser expor! ado a

partir do dia 15 de agosta proxi
mo foi fixada em 7 . r .

o fundo Olim
pic� na Aus

tria

�-----------

Desejava matricular-
se na nossa Escola
Superior da Guerra

RIO, 3 - O ministro da
Guerra declarou a seu colé
ga do Exterior, que não pó
de atender ao pedido da em

baixada uruguáia, para que
o coronel Carmelo Bitencourt,
do Exército, daquele paíf,
possa seguir o curso superi
or de armas na Esco!a Su
perior da Guerra, visto que
não funciona mais o curso
em apreço.

o Sabão

"Virgem
de Welzel

Especialiàaà e"
& Cia. •• Joinvile

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

FIM DA PAGINA

E' ntt arte que reside a harmo
nia definitiva das nossas ilusões cs'

. sendais. porque da beleza do amôr
procedem todas as fórmas artísti
cas. Mas. o amôr é antes idilío
que tragedia. No drama ainda ha
esperança.; na' tragedia, não: e o

amôr é a vida que aspira ete:rni
sar-s�, é o tempo vencido. é o

ideal domiüandú••• Na doçura das
nupcías. o .lema não repete o im
possivel de '·Romeu e Julieta"; re
produz a.s palavras mágicas da
Sakuntala:-- "Serás a fôrça cre4-

dora que enche os espaços e aras

sala as idades•.:'
Sem fé. a sublime cegueira

constelada, não ha. amôr. a poten
cia invendvel que desafia a morte:
e desafia o inferno. Crêr é o s�u

verbo.
Neste bater de aza:> enCd.nta

da3. pérvias e luminosas. as alm ...s

se manifestam sôbre a. materia
rude.
Amor é ídilío•••
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