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GE�EBRA, 3-0 imperador da Etiópia, Hailé Selassié, em uma comunicação

0. l�la,. anyn�lOu ao sr. J.05eph. Avenol, secretário da Liga das Nações, que "as auto

�I�:des publtcas a quem �fivestHr:os poderes administrativos durante a nossa ausencia
o. am os srs. WotJe Sadik, presIdente do S�nado etíope, e ao r.is Imru, estando este

govêrno localizado na cidade de Goré. I
«Todas as comunicações dirigidas a estas autoridades devem ser rem e tida S

nossa !;,C'ação em Londres, Prin ie'« Pate .5 até sez.mda rrd-rn-:
Este comunicado foi ínlctado C0ITI a sauda<".ãu"impl'- d.1 de "a l'''Z e�kja cornvoscos,

ttalla aumenta os

efetivos militares
A 00 POVO Sem

Proprietario e Diretor Responsavel _JA! RO
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��'G;�;d;;id-;"-dOO;;�:=:;;'�i (�n��ar quer a paz
I"'· cr:-::do errado!!!

-=

�'WE!�v1.\R, Alemanha. 4 - Falando, hoje por c.casião

�
. N�5t� vasto Braf,.il de todos os nossos pecados, qualquer �� da comem�ração d� d,cci:no aoiversario da primeira convenção do

� blpe�e !nslgne e respeiiave] pode ser "�ineiro, mineiro da na" � p�rtldo nazista, venlica...ia após a suspensão, pelo govêrno, da proi

� ta, rmneiro d.a gema, mas o sr. Getulio Vargas é que não, Te- �,.� 1)IÇào dCl partido, os:. Adolt Hitler manilesto.r-se novam nt i o

,I.' nham I'
-
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seu dcseJ'o de p tz, ded'mwdo o seguinte:

arr pac encia. ao po <'! ser. OIS sernpre que se crisma a -
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i
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r,� k� t 'd
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r
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� guem e Mineuo, quer tenha ou não nascido nas torras de Ti- lW «rz.s VIOS cerres e que 11 p17 e I npossivel sem a honra
ii

d f
.

r.� I e a l:b,··d J, N, 'o ..' d b" f "-

� ra entes, exceção eita ao veludoso sr. Antonio Carlos, tem- se .\'1, ' _. .'tu. essa P:l,flô eve S I er deste ato, e nos queremos

��, o des-jo de exprimir com isso a qualidade inl.erente ao bipede t,b I que as outras urçõcs venham tamb .m a sabe-lo.

" d OI
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b
I, «A. cr,,,,:r,l,: t a rno '. q t t h

e ano, ou sujeito 'que comprou um onde, pelo Iáto de o �� .

I
-

.

� ue es e P('!l o, mas que nen um c utro, é I

� t.rem bigodeado. �� eSSfnCI? para a dissipação de fa:ç-:s csper.\Oç:-iS e de opiniões que
L E' d d

;" 'la- -, SOlV"
t 1 d

-

� �e.r a e que antes de J 930 o sr. Getulio Vargls foi
' .. 'J � em a causa Uá, vere a eira paz".

� acuo ado Injustamente de ter comprado um bonde, mas depois �� .0 F:..1et,�cr terminou fazendo um ap.Ío á força nacional,
� venficou.se o engano ... os outros é que compraram o calham- �,� no sentido de enlrentar corajósaruente as aparentes dificuldades

ij beque, ele não, ele ficou desde I-:go dono da COm?ilDhi::L �;, atuais ,

� E!e não comprou nenhum bonde, porem ficou dono d,:: S ,

.

D.�poio de ter pronunciado o seu discurso, o chanceler do
ta

da a meleca.j
,.

h d
"

'p' r(�ICI, pvssou em revist • I 'd d
ID to a a me eca, mteinn a a suva, por artes de berlicucs e b",r- ;� I :, '�r ": "

�, '-.

_

ç h a quatro mi veteranos nazrsta : o tempo a

loques.
-

í'J . ;JrI ne,fd cnllvcpçao.

D� lá pra cá tojo o mundo tem pintado o JiL\bo, e ner- �"� [i ('."\"
,

'
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, ·ti AJ3 ,�i (� r� '7.,J)�'�$ti tZ';!
neado, para: 'Ver se consegue arrebatar das mãos do sr. Getulio ��;

"" ' _, '_ :"P <;, "" �,.";;'!iI "'�

o bastão do comando e entretanto todo o. mundo tem torna 10 t� � �1Va �i ir
na cabeça, ou melhor comprado um bonde... �

Graças á Deus tudo tem sido inutil. Furacões, tempest, - �� AUi�sriri�
des, maremotos, tudo, tudo o sr. Getuiio tem vencido co TI ga" �
Ih3rc�ía <t':Sbbri� elegancid" Sorú:!ent::: e calmo. maneiroso e ha- �
bil, [lsicologo profundo, analista cOil'umad), despistado!' ínsigre �� LO\'ORES, 4 - O «News

e notavel, ele olha pra cara do frégU':Z, faz-lhe a fixa com u'ma �� Chro;)icl�)} dá curso á versão se

preci,ão matematica, emquanto o dillbo e�rreqa um olh'J, e... � gundo o qual o govêrno da Yu

vende-lhe um bonde com a maior sem cerimo;i'l e fica sorria- @t go-Slavia teria pedido á Fra>lça
do tranquilamente... (� \: a-aJtias precisa3 qU.JllrIo ao apoio

O comprador inconciente vai-se satisfeit.J d:l vida, to- � que poderia obter caS0 se testas

ma conta do monstrengo.fla primeira curva 0 trambolho des" �� se a restauração dos l-labsbur-

'Ih f d �" l'10S.
'

ca!n a � espaL >-�e to (\. �. �

O otario, ,nvergonhado, volta á prese:-;ça do rison!lO �� I O j )rnal acrescenta que a Yu-

e calmo preside: t�, vem pedir deRculpas t:ela sua imperÍcIa � I go-Sl �vía de3ejaria qu: a França
desastrada. O sr. Getulio o recebe esfregando as mã- �;� 1",S,uilllsse

o compronllSso de se:

os de c�ntetamento e risonho, no gôzo delicias) de fracasso �! prefarar �ara atacdf á lt�ha, ca

que ele já prevIra. Em mate,ia de knock-()ut chs.>ico, nem �'� I
'o este p:us s: OpUZ",�SE: a entra

esse tal de Sei m�)]ing, rei do murro, felicitadr, pelo sr. Adol- � da na AustrJa das forças yugo

fo Hitler, é capaz ,de suplantar o sr. Getulio Vargas. A ha- �� I.;�avas encarregadas àe impedir a

bilidade e a peri i I, executiva do nosso presidente são tão sub- � lestauração.

tÍs, tão seguras ql e o contendor não vê, nem sentI': que levou �
o soco, só compr e ldendo CJue foi derrotado, quando des?erta �'
sob as frições dos ma,;sagislas e os gritos dos jllizes. @

Então sim ele vê a realidade brutal de sua situação, �
aí o atario compreende que está derrotado, que kí derrubdu �"
que está escangalhado, ma� ...desgraçaclameílte, não ha mais na- �
da ha: fazer ...E a�sim vai na maciota o sr. Getulio Vargas, � Comunicam 'nos do 14' B. C.

vencendo todar, as Lifiwldades e removendo todas as pedras.do � ejue a inscrição para �s candida

seu caminho ingrato, mas brilhar:te. � tos a reser\'is' é?3. no Cur�o de

Ora, dar a um homem desta tempera, arguto, inteh - � I 6 mê,('s a iniciar-se em Agoe o

H gente e sagaz o titulo de GRNDE. CIDADÃO MINEIRO é � I roximo, acha se aberta até o dia

i uma calinada inominavel, ou uma burrada sem outra qualifi- � 31 do corrente mê3, na 3a. Com"

I cação, salvo si o sr. Getulio V ilfgas nos comprar a Ponte � ;Janh:a (quadros) da refelida uni-

ti
Herclli:> Luz... � dadé:.

� Outresim, que serão tambem

,� II!!!!S IS� ILHO""""A Iii' 1 :tÍtos os reservistas de 2a. e 3 '1. SELEM, 4-0 «Estad0 do

� .... � lBiiiiiIt II �� . .

d d
. P' , '

._.. ....r._' """'............. """""......... ,.,......-----....."""""'""'._....... "...,. ""'"",_.."""' ,r.=-o,.......� cat"gol'la, com a I a e m ,x'ma 'ara}' PUOliCcl urna rer'()rtagem
� .�..._......_.� .At.............� ..�Io..�to.....����.:Io ..�����������...�)a!

ã

de 36 anos e que deséjam tO:ilil.- ,soLrr os indiOS caiarós, da zona

se reservistas de, 1 a. catebor,
I X "lgú.

Convém a'nda lembrar ql1e () E,ses selvicolas trucidaram trê,

Cu:so em questão é identico a05 membros da Evangelised fielas
atua;s Tiros de Guerra com a f1fl;s�ion.

Vêntag,�m de ser vir apenas 6 n' e Como ha oit.) mêses não hou

ses, de formar reservistas de 1 d. vóse n0ticia do� missionarios ou

categoria, e sr!'1do toda instrução IJ a apedição foi organizada em

ministrada em h'bras que não � re- ma procura. Agora acaba-se de

jud'qll�m o interesse pallÍcular de encontrar vestígios de roupas ras

cad'l um, o que muito auxilia aos gadas, um motor quebrado, além

empregados no cCll'ércio, opera- de uma carta de um dos missio

rios e�tlldant�s, funcionario� de narios dizcl,do que se cOlisidcra-

empre�as particulare�, etc. vam perdidos.

Uma famili. inteira as

sassinada por bandidos
,

MANILA, 4- foram barbaramente assassinados na

provincia de Lanáo, sete membros de uma família, com

posta de um casal e cinco filhos, residentes em uma das al

deias daquela região.
O govêrno da provinda ordenou que tropas mili-

tares saissem imediatamente em persiguiçã'J de um grupo
de bandidos que se supõem tenham sido os 'autores dê"sse

crime. Esses bandidos fazem parte de um grupo que tinha

por chefe o famoso bandido Dimakal:ng, morto em um en

� ontro com as tropas do govêrno ha pouco tempo.

l�tom oficiais
a

I' Exonerado, a pedido, Vir-
gilio Ribeiro Ramos de mem

bro d::J. Combsão do Hospital , ROM�, 4-, O gabinete it .....
'

oficiais e sub-oficiais pue presta-
de Caridade da cidade de I ha?o

,reumu-se, .as l? hora� d.e I ram servi�o por tempo limitado.

!_.�,,:es; hOJe, wb- a presldencla do pnmôl- O g.:bmete decretou. ainda a
,

J�orneado Vicente Dondoni ro ministro, Benito Mussolini, divieão d� novas zonas militar�8
para exercer as funções de t:Jo decorrrr dessa reunião, o sendJ igualmente aprovado o pro:
Ajuàante da Escrivania de gabmete aprovou o projéto da lei jéto da lei que autoriza, até 3

Paz do distrito de "São Luísil, qu� regula �s ativi�ades economi- de julh'J d� 1937, a exportacãQ
no município e Comarca de cas. n� Afnca O.i'l�n.tal, h':lVe.ndo temporaria de tecidos de algodão
Caçador, da qual é serven- decIdido que �S. InICIatIvas pflV�- para fins de acabamento.

tuario vitQlicio Pedro Penso' das que se venfIquem no Impeno
Nomeado Edmundo Heusi serão disciplinadas e controladas, FIM DA PAGINA

lUl1ior para exercer interina- pelo Estado.

tn:�nte 'o oficio de Escrivão l:-�OIam creaC10s quatro C0; se"

1do Crime, Juri e Execuções lhos de sub-controle do [\ii .• ,te"

Criminais e feitos da faZen- rio das Colomas, a �aber: I\gri-Id-1 Estadi.lal e lV\unicipal da cultura, Industria,
. Comer.cio e

comarca de Itajaí, emquanto Tnnsportes, os quaIs nC�[Islderar.
durar o impedimento do res- se-ão orgãos fundilmenta:s para a

I pectivo serventuario vitalick aprov<:l,çã;, de qualqu:!i' iniciativa
-------

Nilo Bacelar'
'

na '\frica Orientaln•

Nomeado � dr. Eudoro Ca- O decreto aprov..ido hoje pelo
valcantí de Albuquerque lu- glbinde italiano, relativo aG au

n:or para exercer o cargl) de rn,,:nto das forças aéreas, trata

Promotor I lúblico da comar- tambem do pessoal permanente.
ca de Curitibanos, de 2a. en- ,

trancia e pertencente á 5a. Vene�9 mor-

Circunscrição Judiciária. de n Iza-se

tA

quaisquer Iigaçõ liti..... " . '(35 pO I Icas.

C�l\.t_L'.�DC)

Em certas regiões, a vida poeti
ca do') pastores, na sua agréste
simpleza,. tem a ampla grandítsl
dad� dos quadros que se moviam
nos c�naríos bíblicos.

Secretas afinidades estabelecem
harmonias íntimas mtre a alma
íngenua do pastor e o instinto
pacífico das ovelhas. O ba.lido des
tas repercute no coração daquele
como uma voz fraternal que a sua.

experiencia traduz. O cadente ca.n"

to humano chega aos ouvidos' do
animal como mn anúnCÍ'l de su

perior f roteção
A's vezes, aos crepusculos. dcs·

cendo pelas colinas ou ondulancle
pelos vales como espumas bran
queando á flôr de vagas harmG"
niosas, os rebanhos seguem os ca.

sais que lhes desbravam o rum!.)

derramando na ta.rde os 'seus cam
pesinos cantares. enquanto nas

suas mãos o 7er3udo cajado parece
florir. espalmando-se em folhas em

qae desabotoam frutos.
Nas cidades. nem sempre i as

sim. Os pastores. não raro. desct�
nhecem os rebanhos que neles nlo
confiam, e o caminho aponta.�.
pelo inseguro cajado muitas vela
conduz aos sitios por onde nga.m
os lobos ...

MISSA
Os filhos do casal Paschoal Simone e scas fami

lias, convidam seus parentes e amigos para assistirem a

missa que maddam celebrar no dia 8 do corrente, ás &

horas na Catedral Metropolitana, em regosijo a passagem
do 500. aniversario de seu consorcio.

fLORIANOPOLIS, 6 de iulho de 1936.

Inscrições dos can
didatos a reservista

Trucidados
peJos indios
. ,

ca�apos
ta uma experiencia, com a gon
dola de propriedade do prefeito,
anexando-s� um motor á pôpa e

sendo o governo do barco diri

gido pelo gondul�iro com os re

mos. Essa experiencia deu resul
tados satisfator;()s.

VENEZA, 4--As gondolas
passa; ão de agora em deante a

posmir motores eletricos que lhes

p�rmitirão desenvolver a velocida
de de'6 e 7 quilometros. foi fei-

'!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funclonários
pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.

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

:1

Seguirá brevemente para São
Paulo a Caravana .flriiislcç do
Comissariado da Exposição-Feira
do Centenario de Carlos Gomes,
organisada sob a direção do co

hecido maestro Milton de Cala-
zans e do qual faz parte a con

sajrada soprano paulista sra. Lin
do iar Lima.

O maestro Calazans conseguiu
reunir um interessante repertório,
de composições do genial musi-

. . . I '

r.ista patncio, muitas cas quais
jlied;las do publico, pois é noto

r o o habito reinante nos nossos

meios musicais de incluírem em

�.o �.' progr"'ma� apenas aGua
tont) e Salvador Rosa quando
a obra do imortal maestro é vas

tissima.
A propria Fosca que foi a me

r/na dos olhos de Carlos Gomes,
,JJlSSlmd, vez es tem merecido as

r onras de ser citada, todavia a

sua apresentação, ha dois anos

1.0 Teatro Santa Ana em São
f'aulo, constituiu o "Caior suces

�o da temporada da Companhia
Lirica Popular qua. ali actuem cêr

ca de; um mês. Por iS50 mesmo

é iust� considerar-se duplamente
feliz a idea da constituição da
Caravana Artística do Comissa-
iado da Exposição porque ao

l' I f'-r. -smo tempo, que reanzara (- 1-

cre..te propaganda .'as comemo-

õ c ,-'B"· -Irla" e rla i;',�
�'_1 "'" "-' •• Jl:'" �l�.1

t ·-,s.ço-Feira, tem o merito de
c ,r, .."bTl p�ra a di'lúlgação das

hs pa.;;i"as i""ll�icai5 de
{]t.HI- '�"

r'\
(j

':" actua . �s estacõ-:u _.,..: \�;... f,.. _�u.. ".1.)' •• l �v .,;

.. e r� tl.: d� '·-Ü;J!,.:.l, � Carav�ua
� :ú,.jl....:: .10 C,-nkunrio de Car
los Gome:, s�6lJir,'\ lJaa Soroca
b;;.; e A'Laraquára o .dt'! fará dt
versas irradiações na, estaçõ�s
locais,

I'

tComissõc�s
distritais

o «Diario Oficial» publicou
a Lei n. 9 de Z de Julho cor

rente que organiza e regula o fun
cionc.mento e atribuições das Co
T�S?ÕeS Distritais.

Par<\ a solene instalação das
'. ,;�mh} Olam c.:esignadas as se

guin'.c..s d&tas. s

DI3 6 ás 17 horas: Saco do
Limões,

Dia 7 ás 17 h?ras: Trindade,
D;a 9 ás 16 horas: Santo An-

I:onio.
Dia 11 ás 16 horas: Lngôa.
Dia t 4 às 16 horas: Ratones.
Dia 16 às 1 O hOla�: Cachoeira,
O;a 1 6 às 15 h\'ras: Rio Ver-

melho.
Dia 18 às 16 horas: Canas-

VIeIras.

Dia 21 às 16 horas: Ribeirão.

•

eira

para dis-

Livr
IUm moderno

digestivo
Não são poucos os indiví

duos que �'e medicam por si
mesmos nos casos de sim
pIes perturbações, sobretudo
do estomago, Em se tratan-

O ' Esta afirmação não repousa' do de falta de apetite, de di

talvez, em bases suficientemente gestão difícil, lançam logo
solidas. Um escritor, inglês tam- mão dos amargos ou de

bem, Hall Caine, acrescentou ao aperitivos. Entretanto, muitas
assúnto informações curiosas. E' vezes, não obtêm resultado,
certo, efetivamente, que Shakes- porque desconhecem a causa

peare tinha trinta e sete anos
do mal.

quando escreveu o Hamlet, Ed- Quasi sempre o peso no

mond Spencer tinha 37 anos
estamago, a falta de apetite,

quando publicou os últimos livros certa azia de fermentação,
ele The Fairy Queem. Tha- os gases, a sonolencia, e

ckeray tinha trinta e sete anos
varias outros transtornos de

quando escreveu La loire aux correntes da má digestão,
I Yanités. Mas, ror outro lado, não se curam com os amar-

alguem quizesse reconhecer essas gos, nem com aguas alcali

virtudes na idade de quarenta e nas, muito menos com birca

sete anos, encontraria outros tan- bnnato de sadio que, ás ve

tos casos em abono a sua tése: zes, agra I' a a situação, pro�
Scott tinha quarenta e sete an0s! v?cando ,�ma sensivel redu-

.mando escreveu O coração de çao da bílis.

Milhian, Dichns tinha quarenta 0, ovo de Colombo te�a
e sete quando produziu As duas peutíco destes mal�s. consis
cidades Charles Read tinha te, apenas, em corngir a íal-

quarenta' e sete quando publicou ta de acido do suco g�str!
O claustro e o coração e Hau- c� p.elo uso d? ,«ACldol�
thorne quando escreveu A carta f epsu.a», comprimidos da
rubra tinha êssa idade Casa Bayer, que fazem ver-

Mas ha obras prima3' que Co' dadeiro:, milagres.
,

ram compostas em idades muito Pe�soas fracas, anenucas,
mais avençadas: Milton tinha cin- preg.Ulçosas, com f�lta _de
coenta e oito anos quando publi- apetite ou (.Om má digestão,
cou o Paraizo Perdido e Vitor tornam-se outras com o uso

Hugo sessenta quando escreveu
deste precioso digestivo.

Os Mis,eraveis., Wordsworth Deseja concertar' o

Ib�en � �Jorn5?n conser�aram-se seu rádio? Procure o
ate o último dia de sua VIda pro- B á F 1·

-

duzindo eficaz e genialmente, SSLh ?ctlltZOn,zo rua /.e IppeC mi n. , que sera ple-
namente satisfeito.

ANO Floríanopolis, 6 de de 1936 14I
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Dizia olhando o céo de estrelhas constelado:
«Não creio que pôr êle a Mãe derrame um pranto,

Mas, sim, que louve a Deus por ter enfim matado
«O filho que a espancou e a envergohnava tanto.»

Mas ao chegar t casa, o humilde salvador
De súbito estremece, e mudo, triste, absôrto,

Contempla um quadro em luz que lhe apresenta o arnôr:

AMOR
CHAMAM-SE cornalinas as

agatas Ide CÔI vermelha, mais ou

menos escuras; as mais estimadas
são as que possuem uma formosa
côr de sangue, ou côr de cereja, Na morte de Luís, falou todo o povoado.
quási transparente. Algumas ve- Da Capelinha, o sino, em vóz dorída, em canto,
zes o vermelho temperado pela côr

I
Ao Cura fez chorar. Depois ao ser chamado

de laranja imita a bela côr da P'ra encomendar O morto, o Cura, o velho santo,
carne. Há-as de todos os tons,
desde o amarelo de mel até ao

pardo avermelhado. A cornalina
encontra-se nos mesmos pontos
onde ha a calcedonia branca ou

azulada; as mais formosas proce
deu. da Arabia e de outras re

giões da Asia meridional. As da
Europa não são tão finas.

Entre as minas de cornalina, as

que mais fama gozaram foram as

que estão próximas de 8acoatch,
na ilha de K;bir-Boct. Estas mi
nas costumam ter um d ametro
de quatro pér por uma profundi
dade de cincoenta, á cuja distan
cia se lhes dá uma direção hori
zcnta].

MATERN

A velha e infeliz Mãe, na angustia que a trazia,
De joelho aos pés do ingrato filho morto,

-Vencida pela dôr já não chorava, -- ria ...

Trajano Margarida.
e na Europa. Os mouros são 1

mouros, os turcos foram conver

tribus da Alrica, que os arabes tidos ao islamismo, da mesma

mussulmanos converteram ao ma- maneira Que o imperio de Cons-
hometismo. tantino foi destruido pelos bar-

Assim, os mouros são tantos baros já convertidos ao Cristia-
arabes, como eram romanos os msmo.

godos, os francos, os bombard os O
que abraçaram a religião cristã INAUGUROU·SE, em Ma-
que professavam os romanos. Pe· drid, uma nova e modelar prisão
lo contrario, o imperio temporal para mulheres. As celas, as ofici
de Mafoma (oi destruido pelos nas, os pateos, os jardins, causam,

pelo seu conforto e vastidão, o

espanto de quem visita êsse logar
de castigo, onde tudo respira or

dem, asseio e bomhumor .

A diretora da prisão é a srta.
. Julia Trigo, joven formosa e in
intc:Jigentissima, que as reclusa!
adoram. Para provar quanto lhe
querem, a srta. Julia Trigo contou JERUSALEM, 3-As forças
a um jornalista o seguinte caso: britânicas de varias unidades do N V RNum dia de intemo calor, estava ExercI'to c tdtO A YO K, 4-A, im-

d b
or.cen ra as em orno po�tações de cafés brasileiros nossenta a a a anarnar-se com urna de Nabl t f t' t t I.

I d
. , US, em um e e IVO o a Estbdos Unl'd b t t dventaro a e papel, oeclmano, des- d 4 000 h f 't t

os a eram o os os

sas que são dados por publicida- a;mados de o:enk »

per el ame�
e ec ords dos ultimos tempos du

de. Um rapariga prêsa, condena-
nos Ant :

t

an s

h
e

aer?Pda- ra nte o periodo compreendido
d b h

.

, e-on em, c euou, am a, rentre I' de Julhr, de 1935 e
a por rou o, c eiou-se ao pé - 'dt>dE'·

"

d I d' Ih
'

uma secçao rnotúnza a o glto. 30 de )'unho ultimo, com a cifra
e a e Isse- e com tnste7.a. A

. J d b' A •

Q
,

'

d' b
5 au!on",a ps ntamcas p.spe· glohal de 3.780.091 sacas.« ue raiva me a que se a a- f 'I'

I f'
ram que, com os re orços mi 1- O record Rnterior estabelecido

ne

com) el,ss,8 pvenhtaro a

d
tão ela, tares chegados, be possa del'en- no periodo de 1933 e 1934 erasrta. u Ia on a-a e parte 1 - d".

' vo ver uma açao eClslva contra de 3 654 780 sac O t t I
pcrque q�an�o eu sair trago-lhe o

os rebeldes a-rabes.
.. as. o a ge-

leque maIs hDdo que houver em A
.

_
.

ral do café entregue este an

M d
.

d
s mumçoes e os vlv'!res estão elevou-se a 13.161.544 sacas, o

aECl 'I sendo transportadss por "ia aé- b d
acrescentou ogo: N f'l' d b Id

que tam em representa um recor .

M
rea. as I eiras os re e es, O record anterior eotabelecido

c esmo que me apanhem ... combatem numerosa� mulheres. no periodo 1930 a 1931
por um leque não me hão-de ter Dep I' d d 'It'

era
, .

d d' h
o s e um os u Imos en- de 1 2.357.13G sacas.

aquI maIs e OIS mesês... ac o contros armados, foram encontra- As estatisticas oficíais da New
eu»,

•
dos no campo da luta, os cada- York CoHee and Sugar Excban-

DIZ La
veres Je' três moças arabes. t 66 7 I dRevue que, em suas

ge mos ram que ,o o o te-

memorias, publicadas em IIngla· Vencedo r da
aI do café e�tregue ,e�te aro

terra, Edward Clark\�, o celebre Abiss in i9 teve procedencla braslleua,

juri&ta, afirma que é na idade de ROMA, 3 -- O marechal vende-se a residenci a no.
trinta e sete anos que o homem B�doglio foi. nomea�o cida- 73, á rua, Padre Roma.
atinge ao auge do desenvolvimen· dao honorarIo da Cidade de Tratar a rua João Pin�
to intelectual. Roma. -

to no. 53 .

e
E' UM erro muito co:num, ado-
tado até por alguns historiadores,
confun dir os árabes, e os mouros

como se fossem o mesmo povo.
o;; ar ab es são as(.;üicos; do meio
J:l�� s',iu a [;;;!tgl:.J de Mafoma.

r.; . ,

, oram estes os primeiros que
a espalharam na Asia, na Africa

Porque procura, o Snr" ter

limpos os para-brisas do
seu carro?

o "limpador" dos seUl

rins é HELMITOL, da Casa

"Bayer", o melhor dos de

sinfectantes do apparelhoPara que não seja prejudi
caca a visibilidade, o que

poderia resultar em desas
tres.

renal. Os comprimidos de

HELMITOL acabam com 011

males presentes e evitam
os achaques da velhice.

Tarnbem o Snr, evitará de

sastre na sua saúde, lim

pando os seus rins, livran
do-os das impurezas que

ne!les se accumulam, pre.
judicando-Ihe o perfeito
,\�uncciG'lamen to.

L
.Ao

OOR? RESF�

Q_cU A R-
DEPRIME'

:" l,.,

IACOS?

-I N A
"."

<

CORAÇAOo

NUMERO

Até as mu ..

Iheres com
batem

Rdcord das
importa

çõesde café
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Advogados
A,ccac�o MORI

tem seu escrip-

tório de advogada á rua
I

Vísconce de Ouro Preto

Caixa PO::i�al, 110.

Itrr. Pedro de Moura ferro

Advnaa'o

R�!a Trajano. P' 1 sobrace I
, I
,

_ ��"�['���:� ��__��o _ _I

.\ 1 'la rI rajano, 2 .:.<sob.)
F01e 1325-Atede cba-

I' mados para o interior,I

l.ll

------'----;/ �

Dr. Adebal P..
da Silva
J\.dvogad

R�a-Cons. �afra, 10 (sob.)
Fon� 1631 � 1290

CONSULTORIO---Hua TIa
ano N. J e, das I O ás I 2 e

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. J. I 31

:

*1
, I

I
Partos '- Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Madico do Hcspítal

Dr. Carlos Corrêa

(Curso de especialização em

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

I

I
I

T "
:

I
.... "',I't7is:

�t'J ��.

{,
·-.J:",�,,·r

... "::"

---

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

Consultório Rua João
Pinto n: 13

�FONE.-1595

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

.

. .- ...
' �

.
".

..... '.
-'-

.�,
... ,:' -Ó; ":''''--::'

• .:._ .�', '-.,
.••_;

_

r"

.......
. - .

.

-

Palacio de Diversões
-

ALICE, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,]

MARGARIDA

.1

��-�=�·-�������-'�������������IRheing�ntzI

LE-\NS PARA BORDAR

não tm r!val. Gral1de 80tll
mente da coral firmes.

PAICHOAL SIMONE s. A'I jLIVRARIA MODERNA

PunlSalSa em tsse IRua Felippe Schmidt C' 8
.,,,.�

l'alxa pGlstal 2Z9 Tel. Qut. 2004 • �1!I!���������������������������������������7.
Codigo Ribeiro End. Tdg. i

SIMONE �
.i

T"pographla. E!:itc.!rl!!otypfa 1encaOernarêlo. Pautaçêlo. Tra
balhos em Alto Relevo etc. .

-------------------- ---------�--------

Clinica médica da crian
ças e adultos

Consultas dtariameute das

4 horas ('.'111 dianie

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevloô'], ala.
Prazo Fixo 9'1. a[a.

,

I

LABOf(ATORIO DE
ANALISESI

i CLINICAS DO DR. A RTf R
PEREIRA E OLIVEIRA

, LJ" d01r. 'llglt"ne o

EstadQ4

Familiares

J

.I

I
\

rurso .r. '.�' eiar.zação em

�actroriologia no Lab. de
Sà,,;.j� Públlca do Rio de

Executa analises para eluci
dação ddiagnosticcs

Casa de Diversões
____'------------------.----

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

.i i e iro

* Ee

�Vlédicos

I Dr. R i c a rdo I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
.

7:'at-r,s rna n n I peJo 6ovêrno do Estado.
.

. Não deixem de ir ao Yinpcra Imperial poís, nele: S" .r+efc de. di'ni,J. do Húf,p� ! encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti-
h. ; N:;, übGr; (r.)rp[cSS(J. dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

,t i ln .. i:.���:ar4�eu�eXrofessor I·' Nos altos I da Farmacia Popular," á pra_çaj5 II de Novembro
I Espeçialie�:ere:i1· cJrurgla iiiiiIiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiãiiiiiiiiiiiiiõóiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • I_II!'alta cirurgia, giuaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica
-

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I JVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

, .•.

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devoh.:tas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-poI Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Fontes compendiadas de Leg.

1835-por Apolinario
Porto Alegre

Soc.:arasil-por Djal
ma Rio Branco

-';"�'"

O'timo emprego
de capital

o único
MARCAS:

A PREFERIDAI ��tá f�zégdo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e :uma
V d d I FI

., verdadeira liquidação, em Itodos os artigos, em calçadospara homens,en e-se ou arren a-se, por ongo prazo, em ona- senhoras elcrianças.nopolis,"o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE-

'�: A Casa " prefeVErRAIiFdIQpUaEMRSOO'�IQvUEE�PEICTHINECHMA:!�
...

! I
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA •

HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.
Mobiliario completamente novo, instalações sanitá

rias etc.

O motivo da venda é [ter o proprietario de se reti-
l�rar para tratamento de sua saúde. Para informações diri- � RUA T I FIADENTES N. a ��

,

jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24. A
TORA ) tlFI' I'

! (AO DO Df. DIRETORIA DOS CORREIOS E ELE FOS .I onanopo IS.

I�
'--------------------------�I_.����� ����.

Nos altos da Confeitaria Chiquinho.
A

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo
Estadual.

,

ITorneio «mosca», Interessante e sensaciona

jôgo esportivo. .

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

rinhas.

venda nas

casas
bôas

......._""'.......,...,.,.i�:�.''1�· p

50lilarias!

.Java .Jornal
'Praça 15 de Novembro, 26--sohrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas �

<, ma iores lucros

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

Peçam informações, em envelo
pe fechado remetendo 700 reis
em sêlos postais. Deseja-5� idade
e pretenções, A máxima discre-

1 ção e todo o sigilo compromete-
,e a Asula 95

.

Rua Duque de Caxias 518,
Joinvile. Est. Sta. Catarina.

FLORIANúPOUSCaixa Postal, 43
1---------------------------------

Oficina XAVIER
==D E==

Antonio Xavier
LAVA - TINGE:EIREFORMh CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERVIÇO GAPANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

'I Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite Rio

Epilepti.cos
Ensino gratuitamente o

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

Caixa Postal, 1658 -

Rio de Janeiro - Brasil

ras, copeiras, pagens para co

locações, imediatas e garantidas
em ótimas casas de Iamilas. 'Pro-

Procurem curem a Agência de Empre-
NO SEU gos Domésticos. Rua Conse

heiro Mafra, n. 31 - Telelone
Fornecedor 11561. _.__ .. ..

�N', ��IAtençao ... �

Transferiu-se para á rua Tiradentes
N. S, a casa

" A Preferida"
onde continuará a atender a sua distinta Jreguezia:e o
publico en- "'eral ...

<

_�_.-.� ����-e..j.;'".;.. : �� .
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Filiaes
·l\l1atri2::
em:

L.O 01..1&
,_ages

B!Uirlenau - .Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

80rlel01 pr�prlol, tres vezes

por semana, todas as segun
dai, lerç,ls e BeJxRas-felral,

Seoção ��e
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t'ara temos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: aí ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fopões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lviotores
Lã em novellos e meadas LOI�ça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxes,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )jeos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos A.rame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Produetos ehimieos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e eamaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN� Bebidas naeionaes e exüangeiras Material eléctrico em geral �� Emprez_a Nacional c?6 l'Jav�g9çãO. "Hoepc�e':--vapores "Carl Hoep�ke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte F\I1arla" ,u Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro Arat.aca" �=��6VAV�V��!!����������W������@'��������1��Â'VÂV�VáVA..Vl:3

� �'''''''''''''''''''''''''''''''''I!'IIM''''F'lfmrtl'''''''F''''Md'i/l.�, �AZ -::r:1Ae��•••••----.·----O.SG$����� ---_ - - =-
. e '-III' ��

�1 I D[NTISTAS ri �DIAi:iiiR;;;;:IO�IN�DE�PE�N":;DE�N�§rE

S f�� Clinica e pro- Especialista

3 Agencia Modem�na d� Pu- � tese geral em rrrot- stias .

I blicações,. com séde em São Paulo,
�

I
da bôca da b ôca

II·I é autorizada e fiscalizada pelo Governo R�����;�;;;�O;8 I
E:::::�;;��:; •.

G
Federal e possue a carta patente n, 112

le t;:�::"::"'::��ii�.!:!=�
!--;.ormídaveis

Fornece COMIDA A CO:v1ICILIO A PRE
ÇOS JMODICOS.

e
@'j Cozinha c •

-----"�;�l��J.S'�$Iél!(,�P;S1�i�"'
..
� �

..
� vüB�E A DIREÇÃO De' PROPHIETARro �-----12}J�,�iit��·����·t:Ar.�fif � �

. ,.'�.• �� RUA FELIPE SCH:,1IDT N.1@
.

C h
.. , 'A I f, III

d h'
F
4"!; "�� f�� FLORIANO POLIS •-

ompan Ia 1�lança a a aa I�*H 8$1;8
swm A6JLiiM\l!!A&JliW". �� ·."'�1

FUNDADA EM 1870 ; �eG��O�G��eO�G�Ge.o

Seguros Terrestes e Maritimos ; i !!f:,ii construir? I
'1qj!l. @�l'\!i'l,��, f.� '�'l)l,l(ll�u,jid,

I i"'��ga o nosso c(")nse'hfiil':�i
G �MANDE FAZER UM PROJE'TO, C01\

ESPECIFICAÇOES E COM ESSES D\.
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS or
TRES CONSTRurORFS DE qJI"FIANÇA

enfie a execucão de seu p
A�ent88t Sub-Agentes e Re",uladores de Avarias em todos os [staitiu á um bom arquitéto. J'- '1

-

X
-

..

B OtnVl e- avier ScheJik
���"-'b,��III, no ,�gua� e nas principais praças estrang alrals.

Lages-Hossamlh Nev..
Agentes em Ftorianopol is:

ESTAMOS EM 6TIMf\S CONDIÇOES PARA Laguna-Fra::cif.co Chages Ma-NOS �ENCARREGAR DESSE SERViÇO cha2::

Campos Lobo & Cía. � Preços modicas Mafra-PofAJl)iJio Claudio
• Nova Trentc--JOiO José Arche

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19 O Orleans-Edg,. h·iatoi
I� TELEFONE,. N. 1.0R3 END. TELEGRAFIC ALLIAAÇA G Treska J r" & Motta Porto Unit:c- Hetni!lio Milel
� � FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO. HIO Rio do Sul. Aristides Melo
(1.� Escritóros em Laguna e ltaial � / DE JANEIRO SãoJosé-Jos� '':Nta Vaz
G
S b A t B I L

O �� • ):. Francis,co.Guaracy Goerresea
O U - gen es em umenau e ag�;s fi �1� Rua Felipe Schmídt n. 2 " S�?JoaquuH" JoãoPalma
� • �� 1 �i Tl]UCa�-OGVCild. Rall1QS

•••••D,t;i)·----�-,,-----•••••eGGI. G...._.--------•••ii••i ·l'.ubarao--I(JcMfU1w '--j'""

Extração com globoI de crtstal.

A illáXI. f'l da lisura '1 honestidade, pois, OI ser

telcll �ão presenciados pelo povo.
------- ....--- ..-.- --- -_ �. -----_._--

PRIMEIRA cío Brslsd
9.000:000$000

41 .000:000$000
19.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:5521;970

Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM iDAS EM 1935
SlNISTROSiPAGOS EM 1935

o
e
f$ Rua

'1

____�_·qi�-·· �\

"São Pedro"

Especialidades em: .A.PER!! lVOS E
SAI,GADOS

t.
.

(

Nao será devolfJiJo o ori/iinal
publicado Q,u não.

O convâto expresso em arli

go de collaboTação, mesmo soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso oor parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$OQ_
SEMESTRI! 24$OQl
fRIMESTRE 12$;.··.MES .($0
NUM. AVULSO $
ATRAZADO $3�

A COI respondencla, bem com.
os valores relativos aos d/l,
nuncios e assinaturas, devt?'tl
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5l
Fone, 1.656

Agenlls-·ccrrespondent81
Porto Alegre - Dr. ArloJ'1'k,

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

ã.raranguá-Jaime \'V"endhausen
Anitapolis-AnibaI Paea ±_
t\ngelina-Armando Schm16t
Biguassú--Heitor CJmpos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Tar!?
Cruzeiro-O�va.ldo Pere1t'a
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
Florlanopolis- "-6-7-1936'

------�-----------------

EDITAL
A OALl!TA • J

c@aU�la 'IAAgrieolal'
A p6df�� da. lL�i,rangelra '

Especial pra A GAZETA I

,.... ", hum �OSf�l a

Praçn General �Iorlo n.34.lança ldeaiRussia
!MPOSTO DE F�EI"DA

empresthno
Especialista em fo-rnecimentos

de comida a domicilios.
Preços, os mais baixos.
Absoluta higiene-Gêneros de

II a. qualidade-e-Cosinha igualou
supenor as melhores da capital.

PARA ClENClA DOS CONTRIBUINTES DE.STE ESTA

DO, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS
DO REGULAMENTO ---- , --LA póda das arvores frutiferas,

embora ligada ás leis da Ànato
mia e Fisiologia Vegetal, não é
uma operação q'.le esteja longe do
alcance de nosso nequeno fru icul
toro Pelo contrario, sem ser ba
nal, pôde ela ser levada a efeito,
obedecendo tão somente os pontos

Art. 86- As alterações do art. 78, serão punidas com elementares que a regem. asse-

a multa de 500$000 a-5:000$000,' gurando á arvoré uma frutifica
ção normal.

Art. 88-Até 30 de Junho pódern ser feitas as declara-] Oportunamente, tratare mos da
ções de rendimentos, independente de multa. A pes�ôa fisica-(pél�- póda propriamente dito. �< \'"

•

'

_ ". "' _, • I
tiular�-:-que possuir rmis de 10:000$009 de .rendlmento brut�, .h� .

Hoje, e neste brev<: c�mentá- �l As�oclaçao COlnerclal de Flortanooclts
Ic� sujeita a apresentaç�� de sua declaração, ainda que, �elas oedu-

f;O, nos. ocuparem�s oa póda �i COMERCiANTES
. ço�s de. encargo de famlha e outras que regulament.o p�rmIte.1 �enham da larangeira e demais Ciirus, ge- ,! I 'T'. • _ •

a Iicar Isentas; c�s?- não ap!'e�en�e.a de,daração h:ara sujeito ao I nero este. a G.ue aquela pertence.] �:
Incumbi de v OS::lOS cas�s a Associação Co�ercla.1.

cançamento ex-ohCIO e perdera d.reito as deducações reg.ilamenta Para ,Uí1 vida e sua função, a 1"1
Ela como vossa ,rcpre"cnta?t� oferecr�v�s _

servi-

res. incidindo ainda na multa de 30 ou 5001°, ou ainda três vezesllamngeir.a não requer a póda j] Ç?S excelentes em troca da módica contribuição so-

VENDE.-SE no distrito de
I l' devid A f'

..

I'
.

d'
.
.. , cial �

o va or ao Imposto evi o. s umas cornerciais co etivas ou 10 'VI f propnem-nte d.ta como em OU-, I ." • João Pess8a, uma ótima casa

duais, ainda mesmo que tenham prejuízo, ficam obrigadas a acreo-' tras esoccies frut.iferas e sim I �,' . _lomErclantes, vinde tornar fórte a nossa Asso- d d
centar a. s�a declaração acornpar.hada dos dccumntos que provem J op�raç�es 5imrJ, s ,cujo objetivo I�!. ciaçao de Classe. 42.

e mora ía á rua Nestor, n,

I
o seu prejuízo. sera:-' I o.--D'r g:r a arvore n I�·..._.,...... •.....-.,,''"'_.. Tratar com o proprietario Adão

sua primeira edade. AIves, na m�sma. r
Art. 175-Âs Emprezas que ragarem juros de dcbentu- 2o.-Dar ás arvores aduIL31""':uaw

...... "" - ..""'" - ,

res e obrigações ao portador. descontarão sempre independente de eUnmtraefoormu'ta.. a'�'. dceoqI,uS"lasd,a. cod'me acôrdo '.�
- � ,Iaberta quem são P;\gos esses imos a taxa de: 8100. QiI;>r,tq "OS ..

� o "1',"-' C I' ij
�

Sorte» ... ·,

meu-,n." "Or�IJ.ln?çÕes;.
Vy

cl.videndos de "ações ao pc.tador, a taxa li descontar pela m .» ,\ !Jic::(F. climetologico do logar: Pl- � m·elu,mente:.
"

�.-I'-I-'I�-�""""'II'I'·-ç�-:-'�I';'(/o".·-Ia·) I••;':II-i�.".··.· ,'\:",.:,'";.ç ..d'I'Oe. a,;.n:.�,!mcr"�A" I
fo rma será de 401°, indtpt ndent mente do imposta prgo pela - c- r a noss '. IJlu" a '1' 1: or é c p �

Inov'lS
(' mr ;t,,'1 n'. I. ••

-;;
_ .,); '4

cedade. 11:)i)1Xa <.. ab, rtil a c niro f;m·. �, "J r""'- . ;t I r, bVl"'') ii

'I' ne\.!!rp'IBr os de ,s do Ve i: .'

I�:
I: I,� t,;!

..
ulos

..
,
,dêl, '0.'., f:.""..��II.i.fnliz�lçii.•• S.�. A.'" r .

,".r.,,,,,
� �Art. I 82-São passiveis do imposto de renr'a os v(nu- preJo' te (t.:: I ' . I t

- 'W 1:;" ,

111i ,�éln ..
S

.

.,J;J e. o!Clt-".' ;'.
)

l·.� I
c <l PI '[I'Z, çao :

.,

'if Companhlo BrasileIro paro Incentivar o (f� , 1_.. II

mentos de todos os mnr:blos da Mêgistratllla da União, dós que mm,o prejudIca a ,filÇij(l e, < \él.uer s,:Idado. ....
. .Sío.""""""',

envolvimenro do Economio sorteado, do iE�ladoF, do Dlstrl'to Federal e to Telrl'l(;fl'O do ACle Uem como�' I ti'
- J- _ ;: capital WQUol'lp«D' e.GOO!OOO$OOO-Capl� re&liaadal 600;000I000 :)UU; O dtina ,meu e. propore on'lr cO ':'01'-' qUd c

pega'l'
'_._ . '<.I.?;�:;:k.,,, 8e4e Soo1aJl Ballaa • ,__

' ... .
1 L o

cs do funcie' ;Jismo publico dos Estados e dos muniipios. (0,;- junto. urr.a qlJa�i sime![i3 is,o é1
;

IlJ�nto [raecio-,
--"., ., '-.., capital

ereto no. 19.723) ramos egualmente Jlstr:bu;dos, ..

,r __�� i nominal I

ALTEI;AÇrtO NO iMPOSTO DE REE"OA-LEI N.183 [E I :��il�;:��o n�o����!J::���laj:' sc�v: ,I ;/ ". // /;t1 7i j- /!
. ",,'

d /!/ �Ã)j '';"
13 DE JANEIRO DE 1936 I e uma fa,il paSS36eJ) a ar e a' ,I

/ l_ �_J�;7.;Vl(;?;O/'- '.LlLt.úY.duzh4Pc::77�;'1":taIW<,
Art. 9-No Imposto de Rend" a palte complementa! pIO'

lu
3n. -L'm •.eza ou '''r'''S 01 II / :.� tlful"_kÚc/a& d. -7'f3:,rt"·tt.A .:::�.:c

·'i II

gressiva será cobrada de ac8rdo com a seguillte bbp.la: de: ramns seco'", m�l d:�igidJs e I�. ��
os chamados L,d,o.cs, cortados �

A'é J 0:000$000 isenta serr pre rentes, no �LU ponto ,de �
l:.ntre 10:000$000 e 20 ('COiOOO 0,5nl" ;ns rção. �iEntre 20:000$000 e 30:f'OO$OCO 1(110 4o.-0bkr uma frutificação i f;
Entre 30:000$000 e 60:000$000 3°10 i recoz c abundante, asscgurs;'do

I

'I
Fntre 60:000$000 e 90.000$000 S°lo á alvore ionga vida e 20 fruto 0' i�r
Entre 90:000$000 e 120:000$000 70[0 maximo do Sf'U tama'n!lO normal. i�
Entre 120:080$000 e 150;000$000 90[0 A época apropriada para a IIEntre 150:000$000 e 200:000$000 12°10 póJa, será no fim do inverno, I' 1o. Premio
Eutre 200:000$000. e 250:000$000 � 3010 depois da colhé';!a e anles de efc-

ii
(C2.fital Dup)c,)

Entre 250:000$000 e 300:000$000 140[0 luar os trablhos de órdeffi mesc- :: 04 316-O·� 384-14 996·-08 724-17 925Entre 300:000$000 e 400:000$000 15,5010 lógicas, ou scja,m os tamanhos da
I

• [I 4!:.. • • •

Entre 400:000$000 e 5CO:OCO$000 16)80010 terra e a (:strumaç�o. M
Ecima de 50U:000$000 18010 A pód. a começa na primeira � Sr. Manoel Campos, Propriá E. SERGIPE

id, dem d l a,vort' sendo a escola I � contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.

Art. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome colt' n, is adct lea a Jos mais iImtres g Sr. João Nilo Souza Almeida, Rio RIO DE JANEIRO
livo� as �e ca�ital e ir:dmtr\�. as em comandita e as firmas indívi· ag:rôno!T;os das regiões citricobs 'I �

. contem�lados com CAPITAL DUPLO Rs,
. CU1I�, CUJO ca�ltal exceder de 50:000$OLJO, ou cuj •.,.; vendas mel- da C"lifornia em Norte Americal i � Sr. Amenco RIbeiro de Ca/.!pos Souto, Fh,�lanopolis S. CA1 HA-

cantIs, ou receIta bruta ex-::ederf:m de 300:000$000, deverão paga- e Valencia na Hespanha, .zonas
I

e RIN t\ contemplado com C/IPITAL DUPLO Rs.
� imposto �elo lucro liquido, .de acôrd.o com o, resp�ctivo halanç�, fstas modelares na citricultura I, Sr. J. Borges, São Luiz dr; tl'tuanhão E. MARANHAO

ficando eqUlparadas para o efell'J da tobutação as socIedades anom- universal. ,contemplado com Rs.

mas. Transplantada a arvoresinha Da. Dulce RllXO. Rio RIO DE JANEIRO
viv:;irG a Iogar definitivo, escoo contempladil com Rs.

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1932 lher-se-á 3 ou 4 ramos o mais Sr. Henrique Montondon, Santos E. SÃO PAULO

Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidade pre uniformes passiveis e IoC'alisados a

I
cl)ntemplad(1 co;n

vifto pelo Codigo Comercial,�pela Lei de hlencias e por quaisquer uma !l!tura var;avel de 50 a 6D Dl. Luiza Soutelio, Rio,

cutras leis te�á efeit� juridico ou administrÇ:tivo si não �3tiver ass�na- ccn.timetros ,do "ólo; nestes,
.

se

I
Co contemplada C0111

do por aluano, pento contartor, contador ou guarda-lIVrOS devIda- ·fam uma poja curta. CO:1SegUin· '3r. loão Cunha Barboul, São Salvador

lPente registrado na Superintendencia do Ensino Comercis!. de do-se a5sim uma maior concen!n'l contemplado com

8ce.rdo com o art. 5) do De .;LO n. 20.158, de 30 de Ju lho de çlO d.e seiva,. p;ra a formação de I
Da. Sylvia Soares Têl!es, Santos

1931. madwil, pOIS eLs serão a base contemplada com um titulú liberado de

S�cção do Imposto de �enda anexa a Delegacia da fulUla Cé>P:l, Heverendo Dyonislo Basso, Getulio Vargas
Fiscal do Tesouro NaCIOnal no Estado de Sanla Continua contemplado C0111 um tiÍ'.1lo liberado de

Catarina. Sr. J.1der Capella, P?rahiba dn Sul
contemplado com um título liberado de

Art. 7 8-·- Todas as pessôas Iisicas ou juridicas que por si

ou corno representantes de terceiros pagarem ordenados, gratificações,
bonificações, intere ses, comissões, percentagens, juros, d videndos,
lucros, alugueis e luvas, prestarão inlorrneções � Secção do Irr posto de

Renda, anexa a Delegacia Fiscal.

_<?ENEBRA, 3 - Tem sido objéto de comentarios
nos círculos da Liga das Nações a informação de que,
quando da entrevista entre os srs. Leon Blun e Litvinoff,
este teria novamente expressado o desejo de obter da
(' rança para a Russia um cmpresümo de 2 bilhões de
francos.

Acredita-se que ú sr. Litvinoff irà a Paris logo que
terminem os trabalhos da presente sessão da Liga, para
ettrar em negeciações mais positivas.

PREÇOS:
Uma pessôa
Duas pessôas

70$000
100$000

Comida abundante e agradavd
ao mais fino paladar.
Praça Genl!ral Osor'a n.34

FLORIANOPOLIS

Bebidas Nacionais e Extra
geiras só NO
C')ArE .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CONSTANTE partIcipação de 50 010 nos lucr05 da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANHOS

RES 'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALIZADO A 29 OE
MAIO DE 1936

NUMEROS SORTEADOS
20. Premio 30. Premio 50. Premio

24:000$000

12:000$000

12:000$000

12:000$000'

Rs.

6:000$000

I6:COO$000
RIO DE JANEIRO

Rs.
E. DA BAHIA

Rs.
E. S. FAULO

Rs.
E. RiO G. SUL

Ps.
E. DO RIO

Rs.

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000
Em l' de Junho de 1936.

I nform/tções com os correspondentes
Santa. Cathari na

Lobo Oe Cia.

para o .Estado de
Carlos Conceição Cos. MAF RA, 35 sob.

fLORIANOPOLIS

rua Conselheiro com a TI ajanoMafra

CARDOSO
_._----gs,

.._--
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t Rua Carlos

���_�_�__ _AZETA� m:term de justiça ond. �..n:orreho���:il senho- Gomes
�� -o Z D O P O V C encontrarmos dois pesos e duas rinha Almerinda T(indade, dile- O Brasil inteiro prepara-se

-FLORIANOPOLlS, segunda-feira 6 de Julho de t 936 medidas veremos, mais tarde ou ta filha do sr. professor Luís
para comemorar o primeiro

cêdo, que todo o julgamento é Trindade, diretor do Departamen- centenario do nascimento de
falho e faccioso. to de Educação. Carlos Gomes, prestando al-

Negar esta verdade é intentar Fez anos ôntem, a exma sra tas e merecidas homenagens
enjambrar o mais nefasto dos ri- d. Beatriz Viana Gatlotti. espo-

á memoria do insigne maes

diculos que lançará ao desprestigio sa do sr. dr. Aquiles Gallotti, tro cujo 110m�. para honra
e descrédito público quem tal pen- capitão medico do Exercito. da sua e nossa patria, figura
sar fazer. destacadamente. como estre-,

Os oficiais do Exercito e dr Aniversariou-se outern, a exrna. la de primeira grandeza, na

Marinha de Guerra, provados co- 'sra, d. Ester Novarro Renaux, galeria dos musicistas mais

•

RIO, 4 -Com o propósito de
PARIS, 4 _ O «Echo de incorporado aos manífestan- munistes, têm sido todos sumaria- esposa do sr. dr, Julio Renaux, eminentes de todo o mundo.

estabelecer uma acertada e opor-I P ,

ã d E t d t b id I id t
_'.

d d
'

d d S t C tari
-

ód,

1 -

' ans- org o o s a o es, com os raças erguI JS mente exc UI o, sem que res e so- JUIZ e ireito a comarca e an a ...a arma nao p e c

t,una artI�hu ·�·S-t·�o dent;� ..
0;

< serv,l-IMaior 'Fr(t,�cês, informa que e punhos cerrados. gesto bre a causa da exclusão a menor Bcusque. não deve ficar indiferente a

liU·
os �':;I1}é'i a" cOsd"jOS _Bb.a�lOv

e oa

está sendo preparada uma simbolico dos extremistas, dúvida. E�tá muito certo. Segura essas homenagens.
�mfa�, ? -": .I o� lla?a. I gegm I interpelação ao govêrno da Esse fáto, que causou viva e acertadamente anda o govêrno eazern f1H05 H01E:

Cumpre-lhe tambem de-
ccn orrm .ane com a ci ,.. A d O t d

..

di
- '1 I'

'

d
'

t AI d M trarv rnai
de ianeiro d-sto ano ('1:)V(<:G;IC:amar� 05 ,ep�a cs, a I� Ignaça?,nos ClrCuIOSp,OI- em assim proce er, VISO que a o sr. ci es arques; monsrar, mais uma vez. o

J
,.. .. , ., .. ,' ,..,. ,t; i I propósito de nm incidente el'l tiCOS e militares, será objéto segurânça nacional, contra a qual a exma. sra. d. Córa Linha- seu civismo. tão frequente-

��r�,,�lmll ;" •. '".,\:,'J1
••

,

•••:: ",

IljUe estão envolvidos varias da interpelação referida. militares e civis assalariados de res Blandí, esposa do sr. Julio mente posto) em evidencia.

"vl"ámen
e a�t.,' �.aUl)·; pe. ,go- soldados do Exercito _,_ Moscow lIe rebelaram, merece de Blandí; assinalando a data de J 1 de

�:rn�g�;:�it�:I:Of; d'�: l>eE������ PQr o_:asiã,o �e u�a de- Jusi'ça do todos nós todo o carin'io e leal o sr. Modesto Livramento AI- Julho com um pouco mais

Desta reunião esperam-se resul- monstraçao pública da Fren-, Trabalha
devotamento. ves; do que o noticiario, em seus

te Popular um grupo de sol Mas, ... sempre se encontra um a exma. sra, d. Célia Man- jornais, do que se faz lá Ió-
tados muito práticos e proveito- ,', -I

..

sos, para a agricultura brasileira, dados UnIformIzados marchou mas em todas as nossas cousas, brini, esposa d» sr. Artur Man- ra para cultuar a memoria

J' d Odil RIU 4 - Foi divulgado Ao passo que para os militares brini. do artista ilustre que, pelo
• � respou eram ao sr. I on ��oo�:.'*y�::.c_���� ,

,

d Id t é '.' I
,"

Br,'?'} concordando com a data � ALTI O DE OLIVEIRA � h?je _9ue o, pr?jéto em orga- eng?n)a os ao so o russ? ,em EHLArE
seu m ruo InVU gar, se impos

lh'd desi d ii
N

� rnzaçao de justiça e do traba- havido como é claro e de Justiça, á admiração de todos os po-
escoa i a e esignan 005 seus se- �� e SENHORA �. d

' A 'd R I' S F' "I' d.

d �'"'" � lho, o, r�anizado no gabinete to o o rigor e energia, po e.-�,{' e" izou-se e,:n ,ãO rancuco, vos CIVI tza os.
cretancs cs seguintes governa o '1j

res: � participam aos seus pa- do ministro Agamenon M.a- afirmar que. claramente, até hoje o enlace matrimonial da senho- Não basta que algumas
J

-

é M 1 h d P , d
'

_ t� rentes e as pessõas de � galhães, dispõe d.e três or- se não resolveu nada contra os rinha Iracema Carvalho, Iilba do agremiações se preparem pa-
os are er, o ara, esig � I

- , . . (!>. d F ã I t.J L 'd P "'" suas re açoes e

amlza-I
gãos papagaios comumstas. t:.sses. to os sr. José Alves de Carvalho 1- ra que n o passe comp e a·

naouo o sr. eopo! o ena, dl- � de o nascimento de seu
'

b' h
'

" , t d b'd cl t
retor da Agricultura' do Rio Gra!) W flh AFONSO H EN RI-

Pelo projéto, os dissidius com o ra ln o geltos�men�e tra�- lho, prefeito mUDlclpal, com o sr, men e esperce I a a ,a a

d d N t R f I' F d lü�� QIUOE individuais ou coletivos le- cados na gaveta do Ignobll Stah· Lauriano Almeida. comerciante, que recorda o nascimento.
e o ar e, a ae ernan es, l'! ,

,
A' "I h d 't

d::.�lg::â.ndo o dr. Renato Celso' .. Flpolis. 5 de julho de 1936. �
vados à Justiça do Trabalho, ne, tem VistO que a JU5t,l�a par a-; rHEI5Rm UH5

a cem anos, o composl ar

D d' A
' r.�' sera-' submetl'dos prel'lml'- mentar (?) tem se mOVido

ares-I' d' «O Guaraní».
nt", lretor de ancultura' It,.,. .... ...., .....r.:ii�.,..,..,_,.,.,...."._,__"," U , , ,

A
:
F 'd d

<>

P "b'
� ....����......__-����i.1II<.i

narmente á conciliação e não peito dêles em verdadeirO passo firmando Ferraz E' preciso que os pí._ d :res

rgf'rnlro, 19uedFe oe Ica aM,al.a, Vetadidos ao Japão havendo' acôrdo p:.1ssarão de kágado, achando que. mesmo públicos cumpram tambem o � ,:1
d",:;

"'t-' .1(:\0 1

o

A
r"

,e
o

'Carliz, os segredos nava'ls para o J'uizo arbitral profe- provado com clareza meredian'i Retornou á esta cidade, o sr. seu dever de patriotismo,
s(;,:re afio ar· gncu tura; ar os '. Ih d Armando Ferraz, diretor do B!:n' h

'

Llí'na Cavalcanti, de Pernambu- americanos rindo o tribunal a decisão la �ooperação verme a ,os papa-
co d.� Credl'to Agrl'cola e Popu

numa omenagem ao maIOr

d "' 'd 1 L M que valerá por sentença. ,galos. devem ser atendidas antes � musico até hoje nascido no
co, eolguan o,'� ardo auro, lon- O novo codl'go dá ampll's, 'de tudo as imunidades patlamen- lar de Santa Catarina. continente americano,
�<n�gw, secrdarlO e .t\gncu tu- LOS ANGELES, 4 -- O, .. ,..

,

c

Ia; ]'FaLÍ Magalhães, da Baia, Jurí Federal considerou o sr.
slmas a�nbU1ções ao .Jnbu- tare..

, , A •
OUTROS E'RRTEm Dando a uma das ruas de

d . .' d I R ' , fJal NaCIOnal do Trabalho. MUito embora eles tenhão tido Flurianopolis O nome de
.g 1·:-11'·0 fl I A varo amos, Tomaz 1 hompson. ex-escn- .,

I t ã
.

t té h
' Sra dr Wanderley Carlos Gome�, a nossa Pre-

";> _�.,' d A I ' P ,
vlslve a uaç o comuDls a. a oJe ..

,
-

BI
.

".�;o Ee , 'tgn'Su tura, dn�ro turano d� armada dos Esta- Não renun- nada SP. esclareceu positivamente, I Acompanhado de sua gentil feitura Municipal praticará
�'Y: o SP!�I

o ant�, eSlg- dos UnIdos, culpado pe!a C i a rá continuando imunes dos castigos, filha senh.o�inha. Lilia,n Wa��er' áto de inteira justiça e de
[landO, ? ddf• 'A··arl�s I LmdeEnber�, venda de segredos navaIs legais. ley. seguira hOJe, via mantlma, louvavel civismo.

5;cre�anC e

Ih gCl�u t�a;, rOdlo d� guerra americanos ao Ja- RIO. 4 - O sr. Adalberto A Patria, essa é que não vem para a Ca\)ital da Republica, a Entre ás ruas Arcipreste
c:es e arva .0, e erglpe c- pao. A s�ntença será dada Corrêa não pensa em ren,un- ficando imune dos perigos que tão exma, sra. d. Cecilia Wanderley, Paiva e Esteves Junior. ex
s!�nando o dr. Durval Cruz, re- segunda-feIra, sendo a pena ciar ao seu mandato, pois nt:fanda escravidão moscovita traz consorte do sr, dr. Afonso Wan- tende-se a «28 de Setembro»,
presentante. de 20 anos o maximo que o está certo disse - «que sua para a sua segurânça. derley. advogado nesta ('idade. Ignoro por • que

• lhe foi

V�olenta ex l
mesmo póde ser condenado, atitude favoravel ao parecer Imunidadesl VISITAS dada essa denominação.
O japonês a quem o sr. da Comissão de justiç:t, con- Que imunidades podem haver E' possivel que o tenha

p �Dsãonu.na Thompson entregou os pia- cedendo licença para prcces- quando aqueles que pretendem Visitou-nos sabado. o jovem sido para reelembrar duas

L nos, conseguiu fugir para o sar os parlamentare� prêsos. ser seus portadores, ajojados todos Adão Miranda, nosfo colega de das primeiras leis em pról�
Dura seu país antes que as autori- està acima dos interesses ao nefasto jugo stalinesco. se re- Imprensa. da abolição da escravatura.

RlO,4 - Verificou-se, hOJ'e, dades conseguissem pren- partidarios e se harmonisa voltam contra Deus, Patria e Fa- ambas de 28 de Setembro e
de lo .

'ã 'bl' Deu-nos o '·razer de sua ama-
uméi explosão nas obras de Utll

-. . com a Optnl o pu lca na- milia? ,.. devidas ao grande Visconde
Para consegul'r do amerl' ,

I vel visita o sr . Felipe Jorge. do
arranha-céu da rua Batista Neves,

-

clOna,.. Para nós brasileiros, que vemos do nio Branco
Quando os operarios secavam uma can? ,essa tr2.içã? à patri�, na Marinha de Guerra e no Exer-

comercio de Jomvil1�. Entretanto, existindo em

caix':l de agua regis�!Ou-se a ex·
O c�rculo de eS�lOnage� 111-

V' d cito fBrças de segurânça, garantia 5EHTE HOVA nossa capital um largo cujo
plosiio de uma bomba de dina- . pOfllca n�ste paIs se utIhzou Iagem e

e nobreza da nossa Patria; mas I d nome recorda a data maxima
I d f d Idos servIços de uma béla e I'nstru�ão b

,Está em festas o ar o preza- d b I'
-

13 d M'mite, r�su tan' o llairem eri os , ,
Y que tam em os vemós quasl eso d A AI' d OI' I

a a o Iça0 - e • aIO,
Jovem Japon "sa que parece o conterraneo sr. hno e 1- d' d b t'seis hornt:ns, A�pared�� do pré-

'

, '

. t: ,.
" 1uecido� nas suas gloriosas tradi- , ,

I I na a Impe e que se su s 1-

dio ficaram rarhadas ocasionardo (er SIdo namorada de Thomp- RIO, 4-Part�u. hOJe, para çóes onde cada pagina é bélo veJr�, do c�merCh' oc�, com o tua a denominação da atual

grandes prejUlzos materiai5, san ha alguns meses passa- os Estados UnIdos, o car- crédito à gratidão nacional fica-
nascimento de um meOlno que t�- rua 28 de Setembro. dando�

dos. gueiro do L10yd Alegrete, nos mal em ver COIDO vem' sendo mou o nome de Afonso Henn- se·lhe O nome aureolado de
A policia acredita que a q�e foi transforr:1ado. em na· respondida a lealdade dos nossos

que gloria do «Maestro Carlos
mesma se encontra em al- vIa, escola, cond�ztndo 16 soldados q,ue, dignos e briosos. se PALErlmEHT05 Gomes»,
g,u� pauto ,na costa do Pa- aspirantes �a Mannha, Mer- mantiveram fieis não a politiquice Aqui fica o alvitre, qut
clflCO e envlOU agentes à sua cante. em vIagem de mstru-

que deprime e avilta mas fieis a
Comte. José Vi�gas de Amo- tomamos a liberdade de

-
· rim

pro�ura. çao. causa santa da Patria. ' " submeter á apreciação do
. Em sua resldencla, a rua Tra-

Id Feltzmente estamos com gente '
. J 2 f I h

'

t'
honrado Prefeito de Floria-

e no leme. O sr. Getulio Vargas, o Janod n 'da
eceu O)�: o es 1-

nopolis e dos dignos mem·

G I M'
, .I G

ma o vene!an o CO'lterraneo SI, bros da Câmara Munl'cl'pal. (sr. enera .IDlstrO!la uerra e
t J é V' dA' I

AI
.

Mi
. • M

com e. os legas e monm, �

o sr. mirante IDlstro aa a- f
'

'd L 'd B 'I' A. C. G. .'>"'1
.

b'
unclOnano o OI rasl elro. ,

rmha sa em mUIto bem o dever D d t d t d" I f CARTAZESA' ecen en e e ra IClona a-
que tem a cumprIr e a rer.ponsa· 'I' b' d d dArgentina da Silva Caldeíra e José Rocha b'I'd d d dA d

mi 111 amga-ver e. es e moço DO DIA
. .,.

II a e que emana esse ever. , 'd'
, .J

......._ Ferreira Bastos e famlha conVidam aos pa- C b 'I' 'd entregara-se a VI a manhma. on(�e CIN� IMPERIAL, ás 5. 7 e
- - orno rasl fIrOS. amigos a, 'd drentes e pessõas de suas relações para a mis-" d d ' conqllJstou merecI o estaque. 8, 30 horas, Pistas secretas.Justiça que to os evemos ser, so O lt

-

á J 7
�ne cantora brasileira: sra, Bld�'1 s,a que, em suf�agio á alma do seu cunhado e uma cousa devemos almejar:a ius-

seu sepu a�c�to sera
.

s CINE REX, ás 7 e 8, 30
S 'yão embarcou hOJe ao meIO I tIO MAJOR LUI S CALDEIRA DE ANDRADA I' P

. .,

li
horas no CemlterIo do N. 5, horas. Carga selvagem.' , . , , "ça, ara crimes IguaiS, cas gos J Pdia; no paquete "Pan-American"'1 falecido a 30 do mês passado na cidade do idênlicos.O mais é embuster tapea-
05 assos. CINE ROYAL, ás 7,30 ho-

com destino ao Rio de Janeiro, Recife, mandam celebrar. lia proxima terça-feira, 7 de çio chanchada. Dr. Pedro de Moura Ferro ras, Flonteiras do amôr.
on!.c deverá chegar a J 7 deste corrente. ás 8 horas, na CatedralMetropolitana,' Advogado CINE ODEON, ás 6, 30 e

Inês, Antecipam os seus agradecimentos. fintonio Fleury Barbosa Rua Traiano n, I (sobrado) 8. 30 horas. Fascinação.
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O Sabão

t "Virgem Especialiàaà e"
I� '11

r.�lbk. •• de Wetzel & eia. •• JoinvileR

�(/411•._,t/4tJ,
I �;;;;;�� conserva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez
.'��*��;WPWF�··�·.*�z""�.ia±5""��""""""""",, ..

fmeunião dos OSecretárias
..�'a Agricul

..

;�ra na Ri� OS

comunismo invade

quarteis na França

A pl�int�ii�a
mulner juiz
BELO HORIZONTE, 4-

A senho,a d, Ester Capiliango
fci desígnada para o corgo de
juizéI municipal de Mirai, sendo
a p�imt'ira mulher que exerce tal
,-ar€ic no mundo inteiro.

Major Luís Caldeira
Andrada
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