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GENEBRA, 3 -o ras 'Nasibú escreveu

norne do Negus urna carta ao secretario
rat da Liga das Nações solicitando que a

sernbléia da 'Liga tenha urgencia em recusar
o reconhecirner"1to da anexação da Etiopia á
Italia, F.:>edindo tarnbern que os governos que
se rnanifestar�ern contra este reconhecimen
to apoieM o atual Govêrno da Etiópia
---�.."..... ---------------�

A

em

ge
as-

A povo

Urna 9;�arl1de date para as
operarias Italianos
ROMA, 3 - O govêrno italiano tenciona fazer comemo

rar con gratl je fe i�l vdade a p1. ;a�em d I decimo aniversario do
instituto judicial de contrato de! tra�a ho coletivo para Oi opera'
rios italiano.

P,H esse instituto os operario , italianos consegura-n ig-nl
,
d ,J.! esp ritual, p )litic 1 e judiciaria, assistência social, etc'

O proletariado italiano saiu assim de sua eterna posição
I NUMEJ�O 556 de fÕ'Çl colocadi á margen da sociedade para se integrar m

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

nova ltalia com a sua cap1cidade de trabalho.

Iigaçõf3s politicas.Semvoz 00 quaisquer

ANO

Proprietario e Diretor Responsavet
----

III 1936

CALI_ADO

de

Florianopolis, Sabado Julho de4 de

-"_$Cf'"

o debate sobr"e a licença para �:Ji"'C cessar os deputadoslprêsos Sór-rEH"lte s'3rá ! 'tClad:J nd proxlrna semana

I As
RIO, 4-As crticas surgidas ocupar a tribuna na se ão de 'j"v ir ao Si. Getulio Varga-, no I que o sr. João Ca"rlos saiu da:

á atitude da bane:di liberal do ante-ôntem, determinavam que a G'Ja:1:!bara, o resultado da palz s importante reun-ão, I
Rio Grande elo StJ em face do bancada se manifestasse inteira- rr a, q:'I<:� não era um áto de ina- I Somente na proxima semana,"

pedido de [icença para se:em mede so�idaria com o v�t� �ue. mistosidade com o governo fede-/ seg,unda ou terça�feira, serão �is.
processados os deputados presos na Comissão de Constituição e ral. cutidas em plenario as conclussoes
giraram principalmente em tôrno Justiça, proferira o sr. Asca,nio I A:,) que apuramos o L.I,trr, I rJ?' p srecer dJ sr, Alberto Alva-
da diversidade de atitude assumi- Tubino, e que concluia negando I �íe,;ideGte da Comissâ;l de Fi- res. Entre os oradores que (,Jeba
da por seus representantes. O ge- a licença pa,ra serem processados i ?anças teria s� desencumbido da t�rão o importante assun.o anun

neral F!ôres da Cunha embora os srs, DOlOlngos Velasco e J0- J Importante missão, em compa- eram-se os srs. João Neves, J. J,
se houvesse ma lifestado solidário ão Mangabeira. Por isso mesmo nhia dos srs. Demetrio Xavier, S eabra, Alberto Alvares, Caíê
com as conclusões a que cbegára reuurarn-se á tarde os situacionis- Renato Barboso e Raul Bitten- Fil!10, Pedro Aleixo, Ascanio Tu- CON ViT E I N

I< lf

•
o sr. Ascanio Tubino no exame tas gaúchos, para examinaram o court, bino, Levi Carneiro, Roberto

. egus tira
dos docum�ntos enviados á Clima- novo aspecto da questão, tornada I Sem que lograssernos apurar aI �oreira, Ribeiro Junior, �omero A União Beneficente dos Londres de
ra -dera l.,b,erda�e de ação aos fecbada, como de honra partida-I sua procedencia co: ria, no Pala- Pm:5, Paula Soares e Admo de Chauííeurs de Santa Catari- .. -

seus cor�ehg�onarlOs, _declarando ria. Somente fóra aberta umalc.o Tiradentes, que o sr. Deme- Leão.
na solícita o cornparecirnen- aVIa0

de consciencia ,a que�tao. exceção, quanto ao sr, Adalberto I'rio Xavier manteria o' seu ponto "'" to dos seus associados á sua
Ontem, porem, o ilustre .gover- Correia e� vista �e sua a�ividade I de vista anterior e 9ue o sr. A- Uentro de séde social, á rua Saldanha LONDRES, 3-0 aviador

nadar dos p�mr�s fez sentir aos como presidente ca Comissão de 'lCS D,as não tomaria parle nas nrenara�ão Marinho, n. 2, no dia to do �.�ollison .confirmou em ent�e�
d,eputados liberais que os aconte- Repressão a? Comunismo. ,I votações. lsso, porém, não parc- � ir" T corrente, ;-ís t9 horas da noi- vista � tmpr�nsa certas m-

Cimentos, que acabaram por levar Em seguida, o sr. João Sim- ce provavel, em face mesmo do aerea te, afim de ser procedida a formações ulttmamente pr?-
o sr. João Carlos Machado a plicio, t.eria sido e; carregado de! sorriso ótimista e satisfeito com

eleição da i,ova Diretoria, pala,d�s segundo as quais

V
iii. IS � t

,t\ !nglaterra pretende I Ccgita-se, ha muito, da fun- para o periodo administrati-j parhna
de um momento para

IVla m 1��r�\18�m('·en � ·retil".n.r as forças d d d VI) d-: 1936-1937. outro para Genebra afim de
. . II �� g 'II " � ; . � "ção c um centro e pre\-iara· Modesto Gaivão trazer a Inglaterra no seu

do Egito ção area-civil, em Florianopo·
lo. Secretário avião o imperador Hailé Se-

LO��CRES, 3-0 correspon· li', onde jovens amadores de 5a. I
"

aSSle.
dente do Dalll f-lerald no Cairo afm1, possam,--confoflJ1e vonta- Falando ao News Chroni-

d d
'

d potencialirlade belica do Brasil.
e as patentes wpenores as {'_le O famoso piloto precisou:f d d f

..

I Consta-nos, mesmo, a aspira-orças e e esa naclona expres- d «Foi durante uma recepçãod d rão dos no<;sOS conterrlineos é f'''
sa em recent;. ecreto ,o, gOVCI- �

em Londres que encontrei o
no da Rf'pubnca,-;dqumr o ne- livada do �5timulo resultanted d� :\)eaus com quem conversei

,

'I' f' propaO'anda Cjue os SISo coman an . b ,
ceS5F.flO preparo lill Itar e Igurar � o

I f
' ,

d I demoradamente tendo a oDor-
nos quadros da reserva do E,.er'j

te da Base Nava e o leiaiS e
,.

.

f" Ih �
cito ou Marinhél. aviação vem intensificando,. des- tJl�ldade �e O erl:cer�. C os

I E d de h 't entre a mondade rn,.us prestlmos. Tomei mesNa capita do sta o, a rea- :\ mm o,
d'

'..

t
A

I
I

1 I' I "catarinense.
.

mo ISposlçoes para raze- o
izaçao desta F. oglave e patcotlca de r ....Q:resso á Inglaterra. Vou,

d Além de l1nl numero regular \.
�

p\etenção \! o cumpnmento as discutir agora os pormenores, .

fI' de rretendeotes que eYlstentem
"'XigenCIaS e( trais torna-se, so- t· da viagem. Quanto á ever."
I .

d f 'I I em Florianopolis, podemos ajlJn�oremanelra, e aCI excução; e- tualidade do NelI.us regressar
d B d tar mais .1lg-uns outros dos mu- "

van o-�e em conta a a3e a de aviões a Etiópia, prefiro
A

.

N 1
'

I' d nicipios barriga--verdes. ,VIação ava, aqUi S�C1a a, na-o trt\tar do assunto'. Mas
d

' , . Blumenau J';' ('.onta, de ante
com to os os req.Ulsltos e meIOs

a verdade é que já se falou
necessarios a devida instrução pra- mão, com 15 a 2u pretendentes

d
'

te nisso».
tlca e teorica dos pretendentes que aguar am, anclOSOS, es

_._

ao «brevet» civ;} arande empreendimento.
Não faltam nem aparelhos pa.

'"

Dlspondo de todos os meios

ra vôos de prati.:agerri, nem cam- a existencia de um centro de

pos adequadros, contando, ainda, preparação aérea é, pois, como

com pilotos conhecedores do seus vemos, fac I ° seu fU[Jcionarnent(\, '

I
. R!O, 23 -Seguem hOJ'e commisteres; pois a nossa Base Na- dependendo. ú:lica e exc uSlva-

, ,
'

d d " t de um entendimento destinO ao Estado do Ceara, ahm
vai ispõe, presfntemente, e otl- men e, .

l'
.

ma fróta aérea e experimf!ntados entre o Governo do Estlqc, e os, de carreglmedntaFre� ,vI� untNanos para
d d

.

srs. Ministro, da M, rlllha te Guer- \ o orpo .e UZI euos avals. o
avia ore�, que, esta maneira, te- I J - )', 'b J

'

t 'd d d t . 't' ra' o (1" � aClf'lamo') I)ara o sr. di' ,
",,< t� .•oro oao t JIj,O e o ca o me

rão opor um a e e ranl;mllf " 1'" ') , '" .

h
. N AU Ra ...... os em llo-ne doS l' tDlHl rrellas, pcrtenc.:!ntes

a mes-
as seus con eClmentos a um el e ",.'

_

d
' d

.

t rAaneos Ula corporasao.
grupo e Jovenll amantes a ,)uvens con er .•

obras dD parto
São Francisca

o sr, Governador Nerêu Ramos recebeu o seguinte telc�

Igrama: «RIO, 3-Acabámos de apresentar ao Senado, que

apoiou unanimemente, um projéto de lei mandando restituir ao

Qovêrno cio nosso Estado cêrca de dois mil e oitocentos contos I
ouro, correspondentes á Taxa Especial arrecad Ada pela União
Federal a fim de �Je sejam construidas as obras do porto de
São Francisco. Abraços, (a) Vidal Ramos-Artur Costa.

Depois d� morta consta,
tou·se poss'uír regular

fortuna

clJz"se informado de que o govêr
no inglês tenciona retirar daquela
cidade a guarnição britânica, ali
estabelecida ha cêrca de meio sé-

S. PAULO, 3-A viuva Inácia Santos, com 69 anos cujo. SerIa. porém,conservada urna

de idade vivia miseravelmente. I ;;uarda britâ[lica na Re"idencia e

S�ntindo-se doente, procurou sua comadre Ildina lilmbem seriam manlidas poderosa
Vara, a quem fez a entrega de um baú para que e::;sa bàse. aérea perto do Cairo e {or

guardasse, tendo levado consigo a chave do mesmo pen- ças Importantes na zona do Canal
durada ao pescoço. de Suez.

. .

Horas dr.pois lnácia morria e o baú er a entregue á A� provldenc!as, em questão

policia, a qual constatou que nele havia uma profilsão de COn!tltUl�� a pnn�,pal cO'lcess�o
valores em letras, escrituras âe compra, hípotecas de ca- para faclhtar _o �xlto das negocla-

sas e cadernetas de bat1_cos. ções anglo-eglpclas.
Estava ali uma fortuna calculada em duzentos con- A situaç-ao-�'ãtos. A velha nãe deixou filhos nem parentes. Ch jn a

Falta de braços pal�a
trabalho

Voluntaria
do no C�ará

PE�IM, 3 - o tribunal
consular britânico encarrega
do de apurar as circunstân
cias em que foi morto o ofi
cial japonês Kisaku Sasaka,

If pronunciou sentença na qual
MANAUS 3 - P. Associação Comercial está p!ei- dcc13ra que os testemunhos

teando dos poderes federais a gratuida�e de vinte mil çontra os soldados inglêses
passagens em navios para os trabalhadores que dc'sc ja- Cock ,e. Hunt, acusados �e
em voltar para os seringais, onde ha falla (�e bra os, cumpliCIdade no atentad? �a)
constituir.do isso um s�rio problema ecol1limico para o bastam para res[OnSablhsa-
Armazonas llos criminalmente.

o'

'&'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Soltou a prê
soe prendeu
D delegada!

Sem nicotlca
BERliM, 2 - Depois de

10'<" 5 estudos e expenencias a

ciV',�;il alemã obteve novo triunfo
CO", a descoberta de uma planta
de )�3CO sem nicotina. Com êla

r r 1. .. • •

po- ;ro; ',/� f? »ncar chrno.. rIgatros
e '.·'ru' JS ar,'matic.,� que terão a

meiuor aceitação pur parte dos
fumantes.

BE:"'E'M, 3 - O juiz da
cidade de Santa Luzia, si
tuada á margem da E. F.
de Bragança, tendo concedi
do «habeas- corpus- a um

O SR. DUCRET, engenhei- P I-d �� IA; r� Nove anos depois, o íamo.o menor, prêso na cadeia da
F��ant!,;!;gpi81 ro das Artes e Manufaturas, num a I a v mUI! rJ financ�iro Beaujon comprou-o e cidade, teve a sua decisão
LONDRES, 2 -LorrJ Nuffi· estudod que dedicou �ol demprego fez n':'!le grandes modificações. desrespeitada pelo delegado,do vi ro como matena e cons- � que se ne o a liberteld ofertou a sorna de 50.000 � g u ar o

lib:as ao San! Peleis Hall, de trução, chega a conclusões muito
Morreu. Deitada no caixão estreito, EM 1825, a "Universal", de menor, sob a alegação de

I interessantes. Esse estudo termina lo P b1'
•

q e a-o Ih f didO_�íord, perfazendo assim o tota Palida e loira, muito loira e fria, uro reto, rn lICOU o segume une LJram pe I as

dt sua contribuição a 72.000 li- com estas palavras: O seu labia tristissimo sorría, anúncio, indicativo do valor d,)s as necessarias informações.
br as, O Sanl Peiers Hall foi Iun- «dO vidro possue aI propriled�- Como um sonho virginal desfeito. salarios de trabalhadores nesse Encaminhando-se para a ca-

dado em 1828 em memoria do de e ser impermeave aos iqui- tempo: deia, acompanhado de rpar-
faLcido bispo Chovesse e se des- dos. E' atacado por muito pou- Lir.o que murcha ao dispontar do dia, «Quem tiver escravos para alu- cenerios, O magistrado pro-
ti d d - 'r itaria cos corpos, o que contribue para Foi descançar no derradeiro leito, gar, a 150 réis por dia, procure cedeu ao arrombamento dam, a ar e ucaçao umve SI

r
a i ivens de recursos Íimitados.pre- genera Iz�r o seu em�rego, qduer As mãos de neve erguidas sôbre o peito, José DIas Monteiro, á rua de Si- prisão e fez cumprir a or-

1 X CI'CI'O dei no extencr, quer no mtenor as Palida e loira, muito loira e fria... mião da Rocha: são destinado, dem concedida, libertando opn; ane o-os para o e er 1 _

fi - 'b I I
construcões. , I d t b Ih d tri d O prêsouma pro ssao \i 'ele.:t Tinha a côr da rainha das oa ac as aos ra a os a ma nz euro .

O custo desta obra de auxílio Possue muito interessante qua- E das monjas antigas maceradas, 1 Preto.» Procurando intervir, foi o
;,v ai é de 1 jO.OOO libras, llidades mecanices, variaveis com No pequenino esquife em que dormia... • delegado prêso pelo juiz.
----------- ; a sua composição e as suas di- EM AVIGNON existe uma

:�il� ';J�Q�?'il"e!}rtmm mensões. Tem uma densidade Levou-a a Morte ern'sua garra adunca! «Ru� Gal-Grenier»'. Um advo- Sequestrou
"'_.,iI1'� ft!P'llme semelhante á do aluminio. E eu nunca mais pude esquecê-la, nunca!

I gado
dessa cidade embirrou com O P r O p r i o

g�..., E' elástico e duma alta resis- Palida e loira, muito loira e fria... o nome da rua e pôz-se a pen- fi I hO
tdncia á compressão. Utilizando sar na SU::l significação .

estas propriedades, foram fabrica- Antonio FeD6 Tanto pensou que' julgou tê-la BELE'M, 3 - Os jornaisdos tijolos de vidro cuj» emprego encontrado. trazem ampla reportagem a
se espalhou muito rapidamente t?S exteriores, calor e som em par� I D'UM mod� geral. pôde-se �í' "�,aln devia ser uma abrevia- respeito do seguirrte fá to ocor-
na construção e que, empregados bcular: , z�r que todos ,sao nocIvo.,,; os caes

I tura de «general». Depois, pros- rido, sábado último, na igre
com o cimento armado, deram

.

EXiste uma m�lto grande .v�- podem c�mum�ar mol�stlas a? h�- seguindo nas suas dedicações, con- ja da Trindade.
origem ao cimento translucido. nedade destes vidros especiais, mem, tais como os quistos blda.tl- cluiu que êsse general devia ser Estavam mareados dois
Estes materiais permitem garantir, que sãa Iaceis de encontrar no cos, tão frequent,es na lrlandia, célebre, visto que tinham dado o casamentos para a riesrna
em certos casos, uma iluminação cemercio. onde a sua coabitação com o ho-

seu nome a uma lua. E, cono a hora naquele templo, estan
natural economica e, por vezes, Convém não esquecer que o mern é tão intima. rua já tinha êsse nome ha bas- do presentes grande número
uma ventilação simultanea, pelo vidro é condutor do calôr e do Os gatos pó�em c,o!1servar nos tante tempo, o general �renier de convidados e os nuben
emprego de elementos especiais. som, e que o seu poder de irra- seu� pêlos o� micróbios das �o' não podia ser um conternporaneo. tes, com excepção de um
Alem disso, a forte espessura diação é mutto importante (a que lestias contagiosas. Os papagaIOS MiS também não seria muito an- dos noivos.
destes produtos assegura uma ex- tambem acontece ao seu poder péde� transmitir ao hom�m u�a tigo ... Concluiu que devia tarn- Realizado o primeiro en
celente proteção contra os elemen-ab sorvente). molestlâ pulmonar das mais gra- bem ter vivido no tempo de Na- lace, foi em vão que a outra

Ives,
chamada psitlacose. poleão. E, ha pouco, num bano noiva, acompanhada de seus

11- l Por outro, lado as moscas com guete oficial. o dito advogado padrinhos e w!1vidados, es-
, �S()rteídt)s meu" �sua$ patas podem propagar a tu� exaltou a memo�ia do general perou pelo seu n,)ivo. Desa-
( �",,-,_

, -_/� ,.,.-----.)
_ .•�� 'saes e amor- �bercubse; os mosqUItos a febre Grf:nier, o herói de Avignon, pe- nimados. retiram-se todos,

Alli;IIIt;8 tia 11:lllia lisação, ;om I interm:�ei}te; os ratos a �.este e os dindo que erigissem um monu- sendo a noiva conduzida em

� reembOlso) camon':lOngos a plleumOUla. mento a essa gloria naeio lal. pranto.
�. Aconteceu, podm, que no dia Ao mesmo tempo, a po�O PALACI0 do Ehseu, q.�e seguinte, o diretor dum jornalzito Ecia era cientificada do de�

sorteado, do completou seu segundo centenano, de Avignon esclarecía que a ruPl saparedmento de Manuel Go·
DUPLO dorl e que é a residencia oficial dos' Gal-Grenier chama-se assim por� mes Ribeiro, o noivo.

capital � presidentes da Republica Francê·
que nela existira outróra lima hos- Encetadas as diligencias,nominal II sa, foi const:uido nos p�ntan05 dos Pédaría que tinha um galo (Gal� ficou apurado que Ribeiro

�

I "'.', C,ampos Ehseos. em 1/18, sob a lus) pintado á por�a e porque era fôra sequestrado pelo proprio'''

.. ,.<i},JC�:-{-,/�.� ,1:,,,, I 1-_ I
P �� :.��/ "\"":-", dlfeção d? a�qU1teto l\1olet., nela que tinham os seUf estlbde- pai, afim de impedir o seu

� /,�// Itt<l.l.l,(/ .ac.'lVD.ag�� /íaIW ?eu pnmello pOSSUidor fo� o cimentos os negociantes de se-I casamento.
/i)< /'1 /. / / __L;) J) c,o�de ?ê Evreux, de quem dJZla mentes, q'Ie, em francês, têm a 'I--�--------"---'------d-�-

..t, .f�-;7--'T?iíwr_/__,(J��-(/� �)alnt-Slmon-_ngostar da.; �3.�as ·.:lesignação ele «Grainnetter�», ngerlu 50 a
Jor sua figura e por seus ndlCU- termo que te:n ,'suas parecenças Ca t-los". I com a palavra '�renierll... US IC.

participa;ão de 50 alo nos lucros da Socieda�e, A marquesa de Pompadour
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS comprou o hotel de Evreux por As Ch uvas ' RIO, 3 -O operario mL1mCl�

RES'jLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALIZADO A 29 DE ·drca de um milhão de libras. ab ri ra rn p ro- pai Lourival Meireles Gralia, de
I MAIO DE 1935 Quando a maquesa morreu, LUIS fundas fen '. 27 anos, casado, morador á tra�
I XV instalou no palacio os moveis das vessa Machado Guimarães n. 5,

II', NUM E R O 5 5 O R T E A O OS reglOS. na parada de Moça Bonita, ha
CAMPINA GRANDE, 3 tempos vinha lutando com sérias

�:i 10. p. _m;o 20. Premio 30. Premio 40, Premio 50. Premio EnCOnt rado - Em con'lequência das últimas dificuldades finariceircls.
, � n ·1 ) morto chuvas, a cidade de Areia, situa� Ontem "levado por essa 51'tua

O,Cr:.;:I' e.'3U1U?6'V'__02 384--14 996--08 724--17 925 I RIO, 3 - As autondade do da no alto da coloni.a, està amea- ção angu��iosa ao desespero, inge:4. · · · · 250 distríto foram procuradas por çada de total destrUição. riu forte dose de soda caustica,
um oficial do Regimento An- Vai ias fendas, de profundida' vindo a falecer.
drade f\,ieves, que Ines comuni· de insondavel, foram abertas em O suicida deixou um bilhete' '"24:000$000 CDU ter sido encontrado um ho� toda. a extensão da encosta, amea· dirigido a seus compadres, que foi. ':,
mem morto, nos terrenos baldios çando arrastar no despenhadeiro apreendido pelo comissario Man.12:000$000 onde fica, na Vila Militar, o cam· a quasi totalidade dos predios zoleni, do 27 distrito. A autori�
po de instrução. existentes. .1\' <:Ida�e de Areia é dade que esteve no local, fez re�12:000$000 O comissario Leão Menães, o berço do pintor Pedro Amerj� mover o corpo para o necroterio
registlàndo a informação, partIU co e do mini�tro Jo�é Americo. do Instituto Medico Lf'gal.1'2 00 0$000 imediatamen�e para o local indi- ��������'����������������
':dcl) que fica proximo da para-I

6:000$000 da Magalhães Bastos. Acompa
nharam a autoridade varios auxi-

6:COO$OOO liares. Os policiais acharam o cor

po em deantado estado de pu-
6:000$000

. refaç;io, tendo requisitado a pre-
SEnça dos peritos da D. G. I, De ordem do sr. presidente co,!wido os srs. so-

6:000$000 Após as necessarias inspeções, o cios para a sessão de ASSEMBLE'IA GERAL EX-
o comissario Mendel' voltou á De- TRAORDINAf-xIA, que se realizará no próximo SA-

6:000$000 íegélcia donde solicitou á Assis- BADO, 4 de Julho de 1936, ás 19 1[2 horas, na séde
. :encia Policial a remoção do ca� da S. B. CAIXA DOS EMPREGADOS NO COMER;

6:000$000 laver. No local os peritos da D. CIO, á RUA FELIPE SCHMIDT, 8 (Sobrado).
'�, I. exar'linaram o corpo não ha- ASSUNTO A TRATAR: A situação do clube de-

6:000$000 ienJo indicios de violência. Re- ante do iC1cendio ocorrido em sua séde social.

�'I ,novido para o necroterio, a au· NOTA. Tratando,se de um caso de magna im-
� � nfOnni�çõeS cClm os correspondentas para o Estado de 0psia dirá das Céiusas de sua mor- púrtancia a Diretoria péde o comparecimento de todos
bl

-

Santa. Catha.ri na Coso MAF RA, 35 sob.

,.

tê (jue tudo indica ter ,ido natural.

I
os srs. socios. "'r>'

�! CaiTdpos Lobo & Cla. FLORIANOPOLIS 1,�:�àT;���nu:oo :����t�o���:;�l' Orlf�.d�e�:;��f:es II!�!.I iiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� conhecido. '�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,__iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii__;;;;;;;";;;;;!,

':.; ;G,)":, ,ta que se encon

':'
� '1.' L élgOU em virtude de

t l';":'::stad�, Um conseguiu

.<\RK)\NGEL, 2-Dez com

, 3" E�?' +;;ão Hidrogra-
r �; -o; �_'{i �f'� f:::n€ e em

-

_, 'l:';� drlS intempenes, e

';'{;Il afogado, quando

A. chalupa havia partido do
navio hídtografico Toros em

uma viagem d� pesquizas hidro

graíicas na região. O Toros
vi.;ijava de Arkangel para o Mar
Dc::.rentz,

,

I
,,, '

\ . t. Companhia Brosileiro paro incentiva, odes-
�

\1 hL,O' .";;,, -' ),
'

"';_ envolvimento do Economia
� I ..

'

" ca611 te.! .ub.cl'lp,«» t e.aDO:OOO$OOO - CapItal re&1laa4o I 8QO;oooaooo

II 'I'
1,1 r .Je 1-"i�3.·1 ,( 8e4. Social: aabJa iP ---

,�
>,. i ,,..": _!� ------ ��,t;..:: '

I I \ _".O ir�,_....IO III I na0';
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CONSTANTE

III
iR
�

,� �r. Manoel Campos, Propriá
!i contemplado com CAPITAL 'DUPLO
l� 3;' Jeão Nilo Souza Almeida, Rio . RIO
'� contemplados com CAPITAL DUPLO
� :--·r. Ar::er.co Ribeiro de Car:1pos Souto, FlorlanopoUI
1 R.,NA contemplado com CAPITAL DUPLO

:� ·,)l. f. Borges, São Luiz do Maranhão E.
I contemplado com
, Da. Dulce Raxo, Rio

I contemplada com

I
Sr. Henrique Montondon. Santos

I c>1ntempladcl com
I. D3. Luiza Sou/elto, Rio
!� contemplada com

Sr. {oão Cunha Barboza, São Sal vador
contemplado com

Da. Sylvia Soares Telles, Sa�tos ,

contemplada com um tItulo liberado de
Reverendo Dyonisio Basso, Getulio Vargas

contemplado com um titulo liberado de
Sr. Jader Capella, P?rahiba dn Sul

,

contemplado com um titulo liberado de

E. SERGIPE
Rs.

DE JANEIRO
Rs.

S. CAtHA- .

Rs.
MARANHAR

s.

RIO DE JANEIRO

E. SÃO PAULO
Rs.

RIO DE JANEIRO
Rs.

E. DA BAHIA
Rs.

E. S. FAULO
Rs.

E. RIO G. SUL
Rs.

E. DO RIO
Rs.

Assemblé·a Geral Extraordinaria

.iIj!:./li.1
�.;"f�
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RIO, 3-Atendendo aos desejos da Comissão de Di-I' Soares reíertu-se :í propalada vol'a do Brasil ao seio da I quando da retirada do Brasil, foi operada uma refórma na

plom�cía da Câmara" o sr. .�1acedo Soares" n�nist!.o �o Liga das Naçõcf,.. f)Ls� o chanceler �ue não, se cogita.. L,ig� das Nações, para o.fi�n �:' 5onc,eder; aos EE. UU
..
o

Exterior, compareceu a reunrao daquela comissao aum ue : no momento, do 1n!�n:sso do l'OSSO pais na Liga, e, sim, I direrto de colaborar na cornpos.çao 00 tribunal de Hal�
informa-la sôb�e a politica exterior.do ?rasil e, prinCiP�I-1 de reivindicar um 'ih:iíJ gu: nrs aS�istc...' de. conc�rrcr� COí1-: II igl!�l direito é que o Brasil pl�iteia� agora, de vez. q�e �o��
mente, a respelt? do tratado co.merclal !!rmado com a Ale-j? nos.�o voto pêra CG'�p\.:slçao,do tribunal de rhl� LO,mo '�')nJu:'ltai!1cnle com os Est�do,S Unidos, um _5los firn antes

��.:_�oncIUJdas as suas ll1formaçoes, o sr. iVlaced�,e .s�o, esclarcc_eu alllO'l _o tltul��' da rasta do ExterIor, 1 GO primeiro protocolo da �ocledade das Naçoes,
�_

Educação
RetilUnião da Comissão

Executiva
Encerrados 0' trabalhos do sente data, os quais foram apro"

ConíZ:esso Cabr:nense contra o V:H.J05. e serão dados á públici-
"

A1"'I1I&o, que trouxe nos seus na /\ndfabelismo, e [laçadas 11C'Vi\S dade nos ilnais do Congresso,
vios alimentos f re,C'1S f ,rc r e lentr� diretrzes ao trab d'!O da Cruzad:l. que serão publicados dentro cn I

dos diverso, países do mundo d, em Santa Catari\.,\, a Comicsao breve.

onde che.,;aram competidores 'llim- EXeC'.\,iv� já �s rcu,niu por V�rJiJ.� i Fora� eleitos m:�mbr?s y?ga!s
:·,iC05. A ...tes de tudo os pratos vezes, alirn de reajustar as novas I' da Com1',.ão, por especial indi-

são condicionados és necessidades 1\; vidades decorrentes da Con-
I cu::;') do Dr. Gustavo Annbluet,

dos jogad()rcs, aos seus treinos e gresso. I 03 s.irs. 20. Tte. Cinn gião Den ..

po� Últi"h}$ aos sem gost')S I
pe5- Assim é que, no dia 18 de lu-Iii �a Ju!io Ago,tinho Vieira, e

Richter P��Ç.3':M snaIc" ilho pp.. a Comissão se reuniu e L, Tte, lldefon,;o JuvC'nal, far-

p '
..s r·::3:-;3·:::�� De ên.em para h�:e o tempo recebeu �\'mo SI�U, men.bro vogal I ;n�ceuticü, an:bos_ da Força �u-

j mudou consider a velrnentc, não i a- a senhorita Lausimar Laus, co.no bh.::a, os quais vao tomar a 51 a

"

R'J ter vem trc'li:a,-,do m.�tó- lendo mais o Iote calor depois elemento de lig�ÇãO entre e�ta r rnêr;c��t'nção de uma escola de al-

A ti\bela do campeonato da dos bons qU:1 iro . p"l� qu,:n-. dica e severa nem e ,"oh" orre- <lI"' uma "orrnenta de eht:va qu- ,. e o Instituto de 1:dUC3�ão, ubm I fabetlzaçãQ de adultos nesta C8-
F. C. D. marca pam amanhã do o Fii-cueiri"nfoc entre e.n c a :1- i ,e: ') do lho 'co l'L�IHi lue Uber, 'lavou o céu dUf'mte a no te. r- S�� de levar a efeito a o· ganizaçao I p'tal? e q\l� será brevemente ir.s

domingo uma grande partida.--- po, e só o bcstante IJ'l;,'} f).(Cvc;-: ;i! cu cL. p,,!errnlmc,�te, do prc I fazendo urna tcrnperatur a íX.
mito j do Departamento. Juvt.nll, creado I tJ,!él.,la.

ATLE'TICO x FIGUEH�EN- se ,um graild-e j',go, [),:;:� d� t,,:1 pi��ijo. <
an'adavel. A chuvi), e 'lrdar,to! pelas cOl1clusõ,es do Cmgresso, e r.--fl_---8-S-I-F-M-I-C-A-D-'-O-H-e-:--SE S' . I t

r .1
t .

1 I I ',. ''''''''''(� ,� -

T' > " �"<ea I
f'

'

I 1 •
Ir" ff"\ L.. :.)

I'
era naIUla m;-:, e um gran

-

: o,(�C>S co�) ,ra 0, ,. CO�i:;ag; nclO , .�;. I�,:I, : ...
'

:, t..i:,,�l; .... � ,�"'r. : não U_et�C1 :;cílamenle o, tr,el:Jos ;nar\tt.r, reSp'::�la.�eil,e _ um� es.co-
oe ch')que. O Atle.tlco que no I can,rcctO dc"aobra[�I-�,e <:"n UTil,J

,

.e ,'-""'-" � ..) , ... estlCo�,o s'.n
o,.ue sao mtensc5 p0:'ClUC os ]o;;;a< la de alrabd!zaç<'.o pa,a os Jor-

r l'
� BELO H_)RIZONTE, 3-.festival do Figueirense den'otou excepc.iond vontade de vence·lo SilUCni:lS ;10 a iU1 (�.; aPTlmo:ar dare), depois de longás viilgCns nalejros, engrax,!lt:5, etc., com os

I d d O d
'

I

I d I A policia acaba de deitar a
o Iris pe a eleva a contagem e aí, a enteza e que o jl)g-:. ,

..

,.:a tO:';n:'1" ,c,c.m o wl.\mal e pa- querem voltar a sua forma
..

pri- recursos levanta ·f)S pc o m !smo -

1 d' i d I
4 1 d

'

dI d' , "

',.,.,." ..) obJ"'t\\,O .J
.. O" r 11·, r M'I " '.... I I

. D t F I rnao a ll.1la au ,lc,osa up a

.
x. cre efl

...
ClOu-se como u

...

ns e 0:Tlmg0, �era pn�s.en;::IaClO p.Qi :"

''''''.''
" - ""� dl.la. e,l, m llva. ")5 CIC lstas expe'H:c:en-

r
cpB.rtc.mento en re as & �o as

d f 1" if; n d . co '" I
d t

J d tl'!�' :, ,:' '. .,

. ,I J,3:"r"r'1 ;" ' , '

1'" 'd -. bl',
' I - d t I'" e a." ..�a Ole,� qUe la va-

m, possan es quaorcs o ceq - uma grdilGe ,,-,sSls,e,LU wrLanUG- , �'�. ; ,

I ��" "rr. a nova plota, de:::.aliln Q pu Ilcas e p::J.rtlCula,es es a ,:--,a- i ,"'
.

1
.

d
J C 't I O - .. r t� .,. n', R'c·lte- "('noe�'Ut '�:D!.. ,.,,·pr '.'''''' I

'd' J 1 'l
LOS m( ;,es V1:11am agm O em

me
.

a apla. 5 S;;US ,pa- oe p,or.anv um aCOOlel.-l'nC'l,1) es·

.
,."

1 ,., �:<' v ,'-. l.1-llgue 50 aqm a nove ou oez

(laSjPIta. , PI' "I
yrs Jogam com um exepcl0na! pcrtlvo da temporada. A vi'oria qUieto no meu m�!hor tC'T1P l. I êh C.:aiá em perfeito estado p,>!o Tomando conlz.xm e �o de d ..

\, al�l1ltt"" d J é B.

J f - A 1, , I;" ,

b'
.

d' I d ra a-se e os arras

entusl�S110d e t�' o. ara0
° Pl�ra .ô t'nt:e o uctlco e,

�

!

lIg'.lei'jrcn::e. -. ;"..._, 'I -i _, �...� ,........

II ,�. ?s atlé:as gu� estrad�haram lCS
a �1�o.asEsma o�, mterpe an � a

I da Si: va e João Sales p{_
conquIsta a vltona.

.

Iguel-

sera,.
portanto conqms.acl1 pa mo ai·...,.".u r Io �"'l> t� � '.,: i ...�� �::j) :.:.:�

I �):l.n;e·.r(!
'Dente a pl,ta, Is"pr.a�l

Om!5SaO x.ecut1 Vil a

re�pelto.
'

rense po� s�a vez, tudo f�rá pa- palmu. :Salvo algum,ll modificação I r) i 1 rn p (c:� �'.:: '5 qü.e depris da chLva o gramado da,s finalidadts da CNE" a me�� I rel��"a facilitar o derrame
ra não desmerecer o seu tltuL de o FI�uelrense entrara t>ara o gra- • S" Irj-Ilnnu n)a:l' :.cr!·adcl.v··'! \ [iH deS;)ach(ju-G� nela forma )0.1,.1

I

t f I dI',

", L

�' I
. � -, ,,, ",. -o

",.

•. ,

•

•

•

'.Ie moeoa a sa a up a lOS ..

campeao do ano pas,ado. mado a,SIm: Dr..RUM, 2 ,- (Du GJddc I l 'Ivu1>suda pda lm}renSll. I � !.. l' , '(' d t
O

.

d tA P
.

C' r d C .�,,' O '_l ,
" .._.,,_.,,>. n'"-'''

-

'd j 23' J T ti'l (lU ali um clr ...o e oura,·

ds
seus ]ogab,ol�desd

em um.a er,'lTU, anoca, rre�, ar- uampI('la -h' gra��lcl .ac0ort,en-1 � t::... .1'-\1 !.�:.:>

)' 1
KeU::ll a, C!10 �I'� Eue :�u- das, em eUJ'os guichets a

gran e responsa 1.1 a e a cumpn- los, Proco[;io, Bcrreta, (ll;co. '"V'Iento a'� 0JP na ,-<'c i la (im

i
n 10 l"P" a om!s'ô.o

. xeCU'lva
j 1. I t d• �

•. , v '" -,... . '"
"

I' cer ll.a (OS esnec a ores eram
re nesse. sensacIOnal embate e Antenor, Ivo, Para'1á e Ch0CO- r

..

)Jca fOI a surpr.-·7a q",� 'l':C'�r;"'" ID.f\P'IS 2-VI'·,fe P um t"'.lt.omc.u c,)l'h clIrento. do relatofl'"l
j.:l

•

d d, ., t,
.,... -, v •• v ","

."'" l.e v '-
, • :r�JC3.( as por moe as e pra-de vencer o Incolor da cIdaae. latc:. "S dlver<as (HefJi.l-·'í�� guai' 10 nj,t"s q"e r'a-�icip�r5o dos mah')ys 'l·, C'l;n:J1Dh�, Fli1,l.lCclra e do-

t
"

d d' '1"O 1· d C 't I A b't' t' I J' ,'t
�

'1"
�

"0
��.

','" t.i. ,�.,.. t. •. Co J ,'- .'. L'
.

I r� '. " il r,US3S .e 01S nll reIs.
a VI-n-:gro a apl a nos [ 1 rara a par Ica o Ols.m o ,'o',vma-as par<1 to,r'lr SU·"IS r�f ;-, "l"r" [,{,r;.SI''''n''!'s cllen. a''''11 o'-'rJ-' ;J)iancet.� d,', ,-,O!,�;SS10 atf; a pre L'

'

d'd
..

. . " -_' i' ,"
<

,.

�, 1'-" ç ", v

� """,'" r_,
_

1'01 apreCi1 I a a maqumarIaseus ultlmos Jogos, Isto e, contra esportm,:,n sr. Manoel da Silva <o�s em Si3i<15 df' ].-:llar n"rtl�ll- I t O'�l a �Úa caplhl Toda\'la 11l- t d d d"
. •

'
. .. , .• - r-- �

I
.. '.0' ,<l'.

",i') ,,,,. r ""� .,,,,,,' _", h)n encon ra a em po er os
o .Atlellco de Imbüuba e Im da- r, lorais. bl,S, encon�:am àL pn>t0S de W2. dcn e Bames não chegaram. .(�-\�,. rd ;.� t·\.. in y c :i I'" falsarios e 23 pratas, sendo
qUI, consagrou-se tambem como cO:ln?a nacIOnal. Int'!rogadoR a to (.!i m II �s.. a 13 da pe!lultima emissão,'DEPENI)ENClA S. C. x FI- rff.pclto pelo repre ent?nt.� �b �@1( - ,..,.._.

comemorativas a Caxias.Festival do Conti- GL'EIHA F�C.; I Va. Provo- "YransL,cean», (:5 aus�rllhd:--OS de- E' considcravel o número
nental F. C. :�� ��i��o��n:=l�b�����f�� �l;r:�bl�n d�u:,.;f::d�»t�:I�:j0���:�= F'�R 1=>() X '

���: .�� de pes3ô�s lt'�sadasb' achanf�tO-
O COT\'TIT\..JENTAL F. C., TAL F. C. x FLAPAENGü ',� ,.. ".!:... n r� () i:JOV �e o pruces:.>o so re ? a o

I""
1 '1 I··..s e"conLo.rarn a ,TIt:m. arroz Il1staurado na delegaCia de

rel'."'nt"'m('nte fundado na cidade F. c.; Va. Prova-A
..

s .5,40 I qV(D"r"do com-. ''') ,.cu.n..,,'." n,u
..

- ,

f I 'f'
-

'"' '- -

_

.. _, "'_ r?
,c. -

�. .

_ ::
v,, "U.o, v-

rOUJOS e a SI iCaçOeS.de Sãp José, Iealizará domiogo T t.>ça Jeao Mac!1a!!.. Ir IS Las de'f'('r:r:oer- dlsser;:;�n rOle es BUENOS AIRES, 3 -- F0-

magnifico kstivaI desportivo, no F. C. x TAVíANDARE' F. C. "as ge!1!iez�s excêdi:,m �s suas i<:m Ó'ssin·\Ck,s ô,úm ús �eg1Ji,lt':S Viuva Emília �jbreira da Sil-
t:stadio do ... Independencia S. C., Além d:-ls premias a6ma men- �socctat:\ as âssevn:Hdo que Sé' c0flt!ato�J p<l�a a rea!iza�iiQ de va e f;::milia, acabrunhacl85 com

no distrito de João Pessôd. ciona.dos, hdverÉl mais um premio '>(;:':0";[.;\\,0.<>1 na /\:d�i \ O;imqicn pelejels de box: Firpo contra a mOi te de seu queridc Hübcrt,),
Damos a seguir () programa denominado Simpô.tia, para o C(;["DO no Slll provÍa país, Lilo Godqy a II dél cO:'rentl', dez se,wnda-fcira ultl1na, vêm, teste-

dos feôtejos: - Inicio ás 13- Clul e que mai,)r numero de Torn- esse que muito contribue para o rO\jI<'�s; Aillonio Femnndt:z, chi- m�llhar o seu eternD agradeci-
la. Prova-Ta,a Café Indiaml bolas passar. Sem e::[<l, ebs jogadore:" i�lfluin- !cliO, ('op.tra Jorge Azar, é'rgenti-! mr:nto a todos que os acompa' BERLIM, 3 - O ministro
-SANTA CRUZ F.C. x SUL Abrilhantará e�te Festival á do i:ambem p. d ;íosar.l::onte f!?� 00. �h/'� r'lunds, a !e".h��r-� no', nhav'1n:

em tã� doloroso transe. (�2. prepag�.l1?� �r. (�Oeb.,b..
eis

AMERICA F. c.; I!a. Pro- banda de mLwica da Força Pú' :Ud3 d;�l.}osjções ihc4S f' mami pr' x\m') �<...bücb, 4; Emli!.) l':SCU: OutwSl'll, convIdam a tOd0S o, l.omc'.lU O atOl E.dgenlO Kloe�
va-A's 13,45 horas--iaça blica gentilmene cedida flelo sr. para e.s grande justJ.s. de, a:g,'nlino,.contra Sim)[I,GLl,'�r•.• p.lre?tes e amigos para assistirtmlPffer� adl.linis�'fador gelá: d�
Mario' Rala - CATARINEN- Cooandante. • Todas as delegações t:rão co' L'. d;a 8, d;)l,� roun L; SJbmo I a missa que mandam celebra!' na .eat!O do povo e de outra'
SE F. C., x ANITA F. c.;

,
zinha es:)e.cin,l, fornecidos (>;', aí:- r:;;lanzone, ar,sentino, corltr:_;. O�ell()' Capela do Gynasio, ás 612 ho- duas ca2as de e�petaculo d�

II/a. Prov�-A'� �4�20 hOiG� 5,000. tHlet?:s. l' '�lên!os orjgin,ar:os, por ,i!:;cídi\a /\bruc.ciatti, italiano, dia 18, I ras da manha) d) dia 6 do COI-

I Reriir:" as <1�ais ficam ane·

-Taça Jo: é Ntdtyu:l .."de- IN· I BERLIM. 2·-A Vila Onm' da Companhia do Lo:" Nort� du".-' nwd, rente. xada,') dO teat. O do povo.

IiIv-==mI
_.. _=-,=__�__,�uc:":".,::,=-,,=,,,:.::-:'_',_·,,=-..

zf(F�--'''''''''''�:':'�·_::''':::':·'··:"''"''\··�'''''-'''''''"'='''''=�''''''''-M�=>�-"""",j�.",���",,,��,.�.•�,��II�� ��� f9
�.•��.: �
� !1j ffit

.'

1 BERLIM, 2--A C;-lpital 21e'
mã prestou ('<p .ciais honwn:�,úcns

/, r rI, k ','1' '.' ,1 _.;'., "11, •. ,ao � .. ·�1r\(..Ie f,JC ....ecr Gi..,e.J'd J .\,.::(;,),..

15ch·rKlLr;g. O venced . r clt; lJe
iLü�3 ê.pôt.. sua a.sinacv.ira r o Li ..
I vro de Ou: o de L�t l!!r�, r-ceben-
do a me::;c, ha comer.io-etiva eles
Olimpia:las.

(:) teatí�o C�'�J

PC'9\I'O de
Berllj"n

E!egantes e lindarnente padronadas
e ,abundante stock

Atrigos l3J'ed homen5 na casa ,:.: .. Cl':-:. prr'A L � nas c:�[�r�:::��ih:i�OS�:f��d:o::ri;�j�:iomos I
� II

. ��.,j"\
:�I
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para a confecção de um filme lloriza grandemente, dada a c r

.,?bre a inegualavel comuna bar- cunstância de os mesmos terem

nga.ve��e. l�emovendo as mil-e- sido apanhados em obediência á
uma dificuldades que se apresen- mais rigorosa estética.
taram de inicio, lograram concre- B_lumenau, o filme a que nos

tizar I após esforços tremendos, o relerimos, deverá ser apreciado
objéto anhelado. por todos os catarinenses que

Esse filme, de longa metragem- amam sua terra e desejam vê-Ia
y.!rá focalizado. brevemente, em colocada ao lado dos Estados
u n dos cinemas de nossa capital. mais progressistas da Federação.
E' uma produção de inconteste Cumpre-nos adiantar que a

valor, principalmente intrinseco: venda obtida pela exibição dêsse
fotografa, esteticamente. o dina- filme! revesterá em beneficio da
misrno febricitante que caracteriza P. R. C. 4, Radio Cultura de
a importante' comuna, que hoje é Blumenau, a única estação trans
um dos motivos de justo orgulho do missora radjofonica do Estado
Estado e do País. A pelicula que está cogitando do aumento
em apr. ço dedica longos melros de sua potencia, afim de levar
de celuloide a lindissimos pano- com maior precisão, a palavra
mas blumenauenses, o que a va- amiga de Santa Catarina aos de-

lIDais Estados do Brasil.
r) POETA QUE MORREU

DE AMOR
. Crise politica
na Argentina

OSLO, 2 -O navio -escola
brasileiro Almirante!:>aldanha,
chegou ao porto d'esta cidade ás
nove horas da manhã de hoje.sal
vando á terra. As bêas-vindas fo-
ram dada� pelas autoridades mili- Nessa fa�a_nge �e bravo.; do. pen-
tares, navais e municipais. sarnento esta mcluldo,-faltan�mos

O programa da estadia do belo com a verdade se não o dlsses

navio do Brasil compreende as
semos o poe�a conterrâneo Traja

visitas oficiais que serão feitas ho- no Margarida..
je pelo respectivo comandante, e B.ardo conhecido de todos e

CINE ODEON, ás 6, 30 e na Legação Brasileira, amanhã.No CJuerIdo por todos, Trajano. nas-

8, 30 horas, O Mulherengo, sabado, almoço oferecido pelo Se- eeu poeta, é �m homem an{�na.-
com James Cagncy. cretario da Guerra.A partida dar- sofre suas. dore� e as alheias com

Os comunls- se-á na próxima terça-feira. a mesma mtensldade.
. A vida lhe tem sido um al-

tas prOlOg· p t
----------

gôz terrivel, implacavel e impio-

".w�m -!le�arlrt agam
.. e.n a

yENDE.-SE no distrito de doso; que encontrou na poesia
� 'ffii' lJ.1 <iii" um derivativo sublime.

SOS Ju IZes João Pessôa, uma ótima casa

dens
. .... • de moradia á rua Nestor, n.

Trajano Margarida colabora,
• eleitora IS 42.

de contl�nuo, nablimpdrensa diaria

VARSOVIA 3 E di Tratar com 'o"proprietario Adão
e tem Ivros pu ica os.

,
-- m lver- Amanhã mais uma das suas

SM nodos do territorio polonês O dirrtor geral da Conta- Alves, na mesma.
, produções-sentimentais será en-

pr,-,' lL:lram-Se graves desordens . �ilida�e do I?inisteri? da Jus-, p t,-egue á divul�açao e a venda.
;0. JcaJas por demenros comu- tJça e 1'leguc1os [ntenores, co-,

agamentos I' I CD

:",tas. ml1nicou aos srs. presidentes raquis itados ntltu a-se .vrack· Um poeme-

Em Rudki, distrito de Lem- dos Tribunals Regionais Elei- _

to quecom o montante da venda o

!)erg, os operarios do país mam- torais nos Estados, que em O diretor geral da Diret:>ria de po�ta prerend: conseguir � nume-

festGlam-se contra os operarias data de 26 de março último, Contabilidade do l\1inistetio da
rano para ultimar a

.

retIrada do

f 'd M" t' 1" Ed S d P 'hl'
. p.elo do esperado Imo - Re-

fora�teiros vindos por motivo das O re en O I lnIS eno so ICI- ucaçãu e au e U Ica requl- '

..

t de d d' t" d
. . F d

mmrscenc:as.

cl)lheilas. ou ao a I azen a a IS n- 81tou o sr. mmlstro da azen a

Estes ultimoR foram agredidos, buição do credito necessario os seguintes pagamentos:
-----�------

ltndo a policia que íntervir para ás Delegacias Fiscais, para De 600:000$000 a titulo de C f
.

acalmar os animoso pagamento das gratificações adeantamento, ao dr. Teofilo de on erençlas com o

A policia foi atacada pelos ha- que competem a;)s juizes e Almeida, diretor do Hosp,tal, Co- sr. Preslde!1te da

bitantes da população, vendo-se escrivães eleitorais, no cor� lonia de Curupaiti, destinado á Republlca
dirigida a fazer uso de suas ar- rent� ex�rcicio; te�do sido construção. de lepro�ario no Esta-

mas. Sete pessoas foram mortas provldenclacio em aVls� de 2 do de Mmas GeraIS, nos mê!es RIO, 4 - O sr. Benedito

tres feridas gravemente. de junho último, no sentido d'" junho a agosto do corrente ano, Valadares, governador de

Em Krzeczow:ce, região da de ser pedida autorização á prestando contas oportunamente; Minas Gt:rais, que se encon- Argentina da Silva Caldeira e José Rocha

.Jal c:a. ocorreram violentos cho- Câmara dos Deputados, para e de 300:000$000 a titulo de tra nesta capital, tem estado__ Ferreira Bastos e família convidam aos pa-

qU"S entre camponêses grevistas e abertura de credito especial adiantamento ao dr. LuIs Osmun- varias vezes no Palado do rentes e pessõas de suas relações para a mis-

a .�ohcia. para pagamento das mesmas do de Medeiros,inspetor sanit.ario, Catete, em conferencias de- sa que, em sufragio á alma do seu cunhado e
-

(1� agentes da policia, repe- gratificações, nos exercicios deslinado á construção de lepra- moradas com o sr. Presiden- tio MAJOR LUI'S CALDEIRA DE ANDRADA,
li".,·o a agressão Que lhes foi findos de 1934, 1935 e cor- sario nos Estados do Paraná e te da Republica. sobre as- falecido a 30 do mês passado na cidade de

�".!.a ;;.z-::1' 'uma descarga, que rente de 1936, proveniente Santa Catarina,tambem nos mêses suntos que se prendem com Recife, mandam celebrar, lia proxima terça-feira, 7 do
T

,_;,.,,�<. th'.ÚU'S mortes e diversos da creação de novas zonas de junho a agosto deste ano,pres· a administração daquele Es- corrente. ás 8 horas, na Catedral Metropolitana.
feridos. eleitorais. lando contas oportunamente, tado. Antecipam os seus agradecimentos.

Atam oficiais

FLORIANOPOLIS, Sabado 4 de Julho de 1936
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OUTROS PARTEm

Exonerado a pedido, Aqui
lino Werner do cargo de
adjunto do Promotor Público
da comarca de Itajaí;
-Designado o dr. Manoel

Pedro da Silveira, secretário
de Estado dos Negocios do
Interior e Justiça, para res

ponder pelo expediente da
Secretaría do Estado dos Ne
gocias da Fazenda e Agri-
�ultur�, emquanto du�ar? Graças a um vasgo eloquente
impedimento do respectivo ti- de brasilidade _ dêsses que sur

tular, que �ara a Cap�tal Fe- gem esporadicamente no seio da
dera} seg,U1� em objéto do nacionalidade-iniciaram-se. não

serviço pubhco; I
h

.

ri d
C t t d d H

a muno, .1 magens e aspectos
P

- on ra a o o r um- d B '1 d d'
ara Laguna seguiram: José b t M ttl 11' Filho

o rasu, mostran o, es arte,
� er O a 10 I I o para brasi] '"

...

Bayer /ir ur Dorigão Maria t b
.

' aos rasr erros, esse terntono imen-

i:' .

h
. .. �'..: emquan O em servir exercer d hecid h d

l esteja oje o seu amversano Medeuos e Julio Teixeira f Õ d é'd' d
so e tão escon eCI o, pren e e

n aI alicio o J'ovem conterrâneo ba-
. as unç esem ICO o b I z I 't d di

I I 't I d A bui
e e as. rep e o e gran JOSOS co-

charelando Leopoldo Laus Leal. 5EHTE HOUA OSpl a e zam uja, com ti t d 'd d
di it á tT

-
me imen os e e capaci a e sem

Está dr.; oarobens o lar do sr
.

IreI o gra ! Icaçao. igual entre as demais nações do

Sebestião Reis, paginador de.fl y
�nde-�e uma bem montada umverso, Um bem inspirado de-

'Republica e de sua exma. es- ALFAIATARIAa. nu distri- créto governamental obrigou os

posa com o nascimento de mais to de «João Pesosô», Estreito. exibidores patricios a inserirem,
um interessante menino; Preço de ocasião. em todos os seus pro; ramas, êsses

r.....AR"rAZ '-.-;--
Nesta redação prestam-se aos pequenos filmes nacionais. apre-

�-..., c. <::> nteressado s melhores inlormações' sentados sob a forma de jornais.
DO DIA H3 pouco, em Blumellau, as

O orob Iema firmas industriais mais importan-
ClNE:. IMPERIAL, ás 7 I 30 rac ia I na tes dali resolveram quotilar-se

horas, -O véu pintado. Algeria

Sra. Jairo Callado Dep. Silvio Ferraro

Pass3 amanhã a data aniversa
ria natalicia da exma. sra. d.
Arací Vaz Callado, espo�a do
jornalista Jairo CalIado, diretr r
deste diario,

Viajou hoje para Laguna, o

sr. dr. Silvio Ferrare, deputado
á Assembléia Legislativa,

Gustavo Neves

Acompanhado de sua exma.

familia seguiu hoje para JoinvilIe
o sr. Gustavo Neves, diretor da
Diretoria do Interior e Justi!ta.

Luis Oscar de Carvalho

Regista-se hoje o aniversario
n:,t:ili,io do prezado conterrâneo
sr. Luís Oscar de Carvalho, Ins
petor de Fazenda.

i'. n=" ;:s-:;;ria-sf.: hr;c.: o estimado
co :tcrrÇ> ieo sr , Jo�é Tolentino de
",i"H , luncionario do� Correios

r"
e j c:er.:afos.

.

i:....� anos hoje o sr jocundino
\V,l;;:·. luncionario do Banco Na
c'o'ul do Comerete, nesta cidade.

fi1ZC"("-; P�05 H01E:

E' cousa rára a publicação de
um livro àe escritor ou poeta ca

târinense.
Não que nos falte a materia

prima para a fantasia, o estudo
e a ilação experimental, nem o in
teletual para transformar as idéas
e a observação em livro didáti
co, literario, ou cientifico; mas,
sim uma especie de preguiça men

tal. que, infelizmente nos ata-

Livro catã-
•

rlnense

o jovem Célio Falcão Fonse
ca, fIlho do sr. José Fonseca;

o sr. Oscar BonassÍs, do co

mercio local;
o sr. Oscar Vieira, comercia-

no;
CINE ROYAL, ás 7 e 8, 10

o menino Luís, filho do sr. horas, - Vingança do deserto.

Euclides Gentil, coletor desta
capital; CINE ODEON, ás 5 e 6,314
a senhorinha Julieta Silva. filha e 8, 30 horas, Lufa de vingan

co sr, João Silva, industrial; ça e Os aventui eiros heroi-

a senhorinha Neli Barreto, fi- cOS.

J�)a do sr. Francisco Büchele

CINE REX, ás 7 e 8, 30
horas, Noites moscovistas.

ALGER, 3-0 governador
geral, sr, Lebeau, partiu hoje, de
avião, pala Marselha, a caminho
de Pari-, onde vai coníereáciar
com os srs. Leon Blum e Salen
gro, chefe do govêrno e ministro
do Interior, respectivamente.acêrca
da critica situação politico-racial
na região sob sua administração.
O �'Alrnirante
Saldenha" na

Suecia
Barreto;

a cxma. era. d. Maria Perei
n Pires, esposa do sr. Anfilo
qu.o Nunes Pires,

Cartazes de
ar"anhã:

cou.

Alguns reagem contra o meio
ambiente, porem, estes são pou
cos, pouquíssimos, contados a de
dos.

Unes Corôados, simultanea
mente. nos CINES IMPERIAL
e ROYAL, às 6, 30 e 8, 30
horas, e às 5 e 7, 30 horas,
F/Gnteiras do amôr, com José
Mojica.

'Dr. Edg: r Pedreira

Er.tá nçzll! capilal vindo de
Tub,'tão, o no��,. ebilll{o conter-

râne� �r. Edgar Pedreira, juiz CINE REX, ás 6, 30 e 8,30
(ic� difeIto da(�uela comarca. ) huras, Carga selvagem com

Dr. Pedro de Moura Ferro Frank Buck.
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado)
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Assim lhe chamou outro

grande poeta português, Al
berto d'Oliveira, dileto ami
go de Antonio Feijó, que
foi ministro de Portugal em

Stockolmo e um dos mais es

plendidos cultores do verso

parnasiano português. e que
morreu na Suecia, longe da
sua patria, mas perto do tu

mulo da companheira idola
trada,cuja saudade o matou.

Antonio Feijó, o poeta
da Ilha dos Amôres casára
ha 16 anos com uma senho
ra sueca, de radiosa formo
sura, morta no mesmo dia
em que veiu a falecer, mais
tarde, o marid:> inconsolavel.

Viveu e morreu como

poeta. No dia em que a

mulher amada o deixou soo

zinho, ele principiou apre

par�r-Jie para deixar a vida,
envelhecendo, caminhando
ao en�ontro da alma que
parecia chamá -lo do mundo
misterioso da� sombra!.

Um dos :0 letos m2.'S co

nhecidos de Antonio Feijó,
e que faz parte da sua obra
da mocidade, parece ter si
do, por antecipação prodi
giosa. composto nos últimos
tempos da sua vida ator

menta&l. e dedicado á espô
sa morta. O soneto, 'Palida
e loura,é o danFeira Livren,
de hoje.
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Bebidas Nacionais e Extra
geiras só NO
OAFE "JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaschG&1

BUENOS AIRES, 3 - 0s

J
srs.Galo � Roca tiveram demorada
conferencia, que durou cêrca de
duas horas, sôbre as bases Que de
vem ser apresentadas às partes pa
ra resolver o conflito constitucio
nal.
O sr. Julio Roca dirigiu uma car

ta ao governador da provincia de
Buenos Aires, em resposta á que
este lhe enviou, negando-se a com

parecer à entrevista que lhe fôra
solicitada. Na referida carta o sr.

Roca declara va que considerava 3

opinião do Governador CO'TlO de
grande valer para a marcha das
negociações.

Des�a concertar o
seu rádio? Procure o

sr. BOllzon, á rua Felipre
Schmidt n. 20, que será ple
namente satisfeito.

Um curiosc')
t"enomeno

BUDAPEST. 3 - Curioso
fenomeno ocorreu numa das
principais ruas desta cidade.
O policial de guarda em de
terminado quarteirão perce- _

beu que a cupula de um dos ,"

edifícios mais elevados es
tava envolto em chamas
dando imediato alarme. Quan: .

do os bombeiros chegaram
logo depois, verificou.-se que
se tratava de uma nuvem

densa de itlsetos minusculos
que, atingidos pelos ultimos
raios solares, davam a im
pressão de· chamas.

de

M ISS A

Major Luís Caldeira
And ..ada
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