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Cerceia a Confedet-ação Nacional do Matte

a or-óprta liberdade de ação, cedendo ao Sin�
dicato do Matte Riograndense a exclusividade
do direito de ver�da da arv'a, não s6 para o

exterior corno para o interior do país.
------------,--------,-----------

ZETA
A Confederação do Matte, fugindo a sua finalidade,

firmou contrato com o Sindicato do Rio Grande do Sul,
não só para este lhe colocar a produção no exterior, co

mo tambem cedendo-lhe a exclusividade do direito de
comerciar a erva no Brasil.

�ra, si os produtores organizaram os consorcias 10- �_������'��������������������,�����������������������
cais, depois as federações estaduais, todas dirigidas pela t'� 'V"OZ 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Confederação Nacional do Matte, claro está que era para
essa trabalhar na colocação do produto.

Entretanto, a Confederação declara-se tacidarnente
incompetente entregando o comércio todo do interior ao

sindicato gaúcho.
Assim, não ha mais razão de existir a Confederação,

bastando as federações estaduais entenderem-se com a

sua congénere dos pampas.
Si ela não crê na sua força, não confia na sua inte

ligencia e não emprega o seu tino cornersial, para que
existir?

O que se nota disto tudo é o gólpe de audacia de
cais ou três espertalhões centralizando a produção da erva

mate para locupletar-se com o sacriíicio do ervateiro.
De escritorios luxuosos não necessita o desterneroso

e simples produtor. Ele o que quer é bem estar para a

sua familia como compensação do seu trabalho titânico
e estafante.

_JAIROProprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------------------
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CALLADO

do 20.
de Aviação.

General e ma'tar ta·
resistissem

RIO, 13 -- Sabe-se agora que uma das companhias do Descoberto e prêso foi expulso, regressando á Russia, onde passou

Segundo Reg;merüo de Infantaria, de acôrdo com os planos dos largo tempo, voetando para Montevidéu.
comunistas, estava encarregada de assaltar o Quartel General, pren- Com li prisão de Berger teve ordem de vir para o Brasil
der todos o s oficiais que nele se encontrassem, matando aqueles afim de substitui-lo.

que t nta .sern resistir. Morales escreveu estudos sobre o movimento de novembre
Graç;::s à vigilancia, que vem sendo exercida em toi no ultimo e sobre as ultimas agitações da Argentina, Chile. Paraguaí

dos elementos suspeitos, puderam as autoridades fazer abortar o e Uruguai.
movimento, prendendo os seus cabeças, que procuravam estabele
cer a confusão entre os soldados.tra Embora tudo esteja em perfeita calma. a tropa permanece,
ainda, dt' prontidão, tendo o general Eurico Outra expedido seve

ras ordens, no sentido de ser reprimida qualquer tentativa de
Terminado o interregno parlamentar, a Assembléia Legislati sublevaçêo.

va do Estado de Santa Catarina reiniciará,dia 16, os seus trabalhos, Serão exc Iu idos
instalando, solenemente, a segunda sessão legislativa, is 14 horas.

RIO 1"1 D " d d' t teri todos
A_] d

'.

'fi I' -.
' , d 'I ' ,:1- e acor o com o mace Imen o an enor,

to ne gran e sigm cação po inca revestir-se -a e assina a-
'I' d 20 R I d E I dA' - I id. . id d 'bJ'

os rmutares o . .. e a sco a e viaçao, envo vias no
da nnponer.cra, a êle comparecendo as altas auton a es pu icas ca�

I I d I
t· iarnent I id d E it

.

do comerei
.

d
. . plano e .evan e, \'ao ser sum'luamen e exc UI os o xercI o.

tannenses, representantes o comercio e In ustna, Imprensa e povo, MAS EXPOPTAVA COMO
. .

Para a wlenidade. foi-nos enviado pela Mesa da Assembléia I O j OU Iga rne n to de P resteS BOMBONS
Legislativa um cartão-convite, que, penhoradamente, agradecemos.

Mulher espia
RI�, 13 -A policia esclareceu que Maria Barregas

encontra-se no Brasil ha um ano. E' de nacionalidade argentina e

vive ha varios anos ás expensas da Komitern, fazendo espionagem
na America do Sul, tendo sido destacada nesse caracter para o

Brasil.

Ar�o de Julho de 1936

ccmunlstasOs R. I. e

pretend;�m atacar o Quartel
das os ofíciais que

Assembléia Legislativa
rrmz;resw

O reinicio dos seus
b,alhos

da Escola

Corrida aérea

RIO, 13--0 sr, Bocaíuva Cunha, auditor de guerra, so

licitou ao Departamento do Pes3ôal do Exercito o comparecimento,
no dia 25 do corrente, ás 13 horas, de todos os oficiais do Con
selho, na Auditoria, para a sessão de instalação.

03 srs. Olmiro Faraco, fiscal
da exportação e Manod Frederi·
co da Silva.comandante dos guar�
das do Tesouro do E5tado apre
end eram a baldo do hiate «São

ONTEM NO ESTRANJEIRO
Arrancarão a�J placas José», que estava fundeado na

baía norte, pronto a zarpar, para
S. Seba3tião, 200 latas despacha
das como bombons, mas que na

verdade continham era banha.Foi
lavrado aula de contrabando,para

• Teve lagar, na região de Hesse Naussau, o áto inaugurai
da nova povoação Riedrode, construída em dois anos em terrenos

do Rin.
O Importante encontro entre as tropas italianas e forças irre

guleres abíssinias teve lagar nas proximidades de Harrar, deixando
05 etiopes numerosos mortos sobre o terreno. Numerosos grupos ir

regulares de etiopes interromperam as comunicações Ierroviarias en-!

tre Adis-Ababa e Diredana para onde partiu forte contingente mi

litar italiano, esperando-se que novos encontros venham a se veri
ficar.

O A conferencia dos Dardaoellos interrompeu, ôntem, por

alguns dias. os seus trabalhos. Para Paris, partiu o sr. Paul Bon
cour, delegado francês, para Londres, o sr. Rendell, delegado brio.
tânico e para destino ignorado o sr. LitvinoH.

• ° Congresso da Federação Internacional dos Sindicatos

decidiu, hoje, por unanimidade, iniciar negociações com os sindi
cates dos Estados Unidos, Australia, Nova Zelandia, Extremo
Oriente e Russia, no sentido de levar a efeito um movimento con

junto entre os sinclicatos de todo o mundo, movimento esse que te

rá actuação internacional.

S. PAULO, 13-Noticiam de Mococa, que os vereado
res municipais decretaram o arrancamento das placas das praças

Siqueira Campos e Newton Cavalcanti.
_0_

AsS)embléia
l.e�fjislativa
Reuniram-se hoje, ás 14

h .ra s, na Assembléia Legisla ..

uva, em sessão preparatoria
17 deputados estaduais.
Por falta de número não

se procedeu hoje a eleição
da Mesa, motivo porque o

sr. presidente. deputado Alta
miro Guimarães, marcou no

va sessão para amanhã, ás
14 horas, afim de se proce
der a referida eleição.

.-....

presos
RIO, 13--Fúi divulgado que Rvberto Molena ha varias

anos trabalha para o bochevisrno, tendo sido detido varias vezes

no Brasil. Em 1929 alastou-se daqui, viajando pelos j rincipais
países sul-americanos, voltando depois da prisão de Antonio Bom
fim, para substitui-lo.

Mais importante que Roberto é Lago Morales, que de
senvolveu SfUS trabalhos aqui e nos Estados, provocando greves e

agitações de classe. Foi preso e processado em 1929, sendo ex

pulso do Brasil, c'irigindc-se para a Espanha, ·de onde foi para
a Eu<sia. anele passou quassi dois anos, fazendo um curso de
aperfeiçoamento.

Regre�sou depois á Espa:lha, voltando para a America
do Sul, percorrendo diversos países, até instalar-se 00 Brasil.

Daqui foi ao Chaco como enviado do Komintern, com a in
cumbencia de provocar agitações entre os soldados paraguaios e bo
vianos, aconselhando-os a se Insurgirem contra os chefes, facilitan
do assim a implantação do comunismo na Bol;via e nu Paraguai. potentes.

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

Desistiu da denun ..

cia
PORTO ALEGRE, 13 -

O sr. Ulisses Machado apre
sentou, ha tempos, uma de
nuncia ao Tribunal Regional
Eleitoral contra o ex-chefe

LONDRES. 13-Terminaram de policia, sr. Dario Cres

os preparativos para a corrida aé- po, atualmente representan ..

rea Taça do Rei, que deverá te do P. R. L. na Câmara.

se realizar hoje. O tempo nubla- Agora, ao que estamos in

do e a fraca chuva que caíu pela formados, o sr. Ulisses Ma

manhã está, entretanto, prejudi- chado, que se encontra diti-
do pela policia, acaba decando a demonstrações, O percur-

d assinar perante o Tribu-
50 é composto e 12 circuitos

nal Eleitoral a desistencia
de vinte e seis milhas, numa rota da citada denuncia.
triangular. Foi organizado um � " _

handicap para os aparelhos mais

(�OS comur,istasA ficha
castigar o comerciante, proprieta
rio do barco, e causador dessa
burla ao fisco.

CARTAZES
...

em Canoinhas

Politica &
Políticos

DO DIA
LICENÇA FRACASSADA

.�
D

....
_

,

CINE IMPERIAL, às 7,30 I Correm notídlS. nos dwdos poli-
.

L Ir I S a o
horas, Adeus mulheres. tícos oposicionistas. que será. escolhi- i

dos lider da minoria; na Assembléia I G!f!... 4,< "",I: R. I L".-CINE REX, às 7 e 8,30 Estad!tal. duraLte a ausenci� (lJ de- tl'jpl�i"e�r:�S�;t1r� atie fà1m8'1erE8 Ue ICO
horas, fi dança dos ricos. com putado Marcos KGnd�r, o �ep:!tà.d,o I'G R Tié',go de Castro. do Partido l\epublí- '

.'. .

eorge aft.
cano Libera!. chefiado pelo sr. ceI.

,
. Os, .tenc�tes Osmar �GmãO da Sllv�, da �o�sa FOlça Pú?hca, e França do 13 R. 1..

CINE ROYAL' 7 30 ho� AristíHano Ramos.
.. I

a os felIzes. 2Illgen.elas., con�eg:il[am pren L:r, sdbldo ult,mo em C:inolnhas, �este E�tl\do, o sr. Juca
'5 t d

,asA '

O,deputado Ioão de 9Hveh a, do. Matoso, pessôa graIldem,:nte relacionada n aquela cidade.
ras, erena a o amor.

Parhhdf� R;pudb11caAndolfCatKarm�nse> sob I Em 5ua residência, as autoridades puliciais aprten�eram 4 fUZle "D!at!�Cr», 1 mosque-
a c e la ao r. o o OD.ver. e que I r:-'�,

dCINE ODEON, às 7 horas, esperava conduzir sua corrente parla.-ttão
e 1.Jo') �Ir05 e guerra.

um programa duplo-l'rfullterell- mentart Íícou á margem mais uma Apos a captura, o sr. Matoso foí, escoltado pelo tenent,� Fcan�a; cvnduzido para r('�lo

iO e Embo3cada fatal, vez. "União, onde se encontra prêso.

. �
;

I

Caravana de
Estudantes
Após brilhante excursão peb

norte catarinense e Estado dQ
P 'faná regressou, ôntem, á no�sa

Capital, a turma de aCadêmi(,u
da F(I,cul jade de Santa Catanna,
que integraram a fe;;tejada cara

vana.

Saba,d') p<oximo os jovens es.

tudank; pt'etende 1. íev,1r á cena

no Teatro Akrn d, CarvJh ,
05 numeras de p.>.kn;; ;ue foram
rel,re;:el1lad\'5 ao p:�bJico, "uraQt
a ex<;ursão •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
de joia, mensalidades atrazadas etc.

para dis-
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RIO, 13 -- ° vespertioo A I Catete n. 100. Em sua compa-] seja, realmente, continuam as se-

Noi'e publicou ha pouco, a se-I nhia, o esposo Alfredo Lang. nh-ras a afirmar. Fomos à Central
g,,,l.te interessante reportagem: Uma outra. :nqui1ina df\ casa in- de Policia. Em nenhum logar es- Sôbre as provas realiza Ls domingo eql Itajaí, ouvimos o sr. PORTO ALEGRE··-13-

«Dcsd·� ônteru, (J noite, duas Iormou-lh-s que Li csh vera um, tavam nossos esposos. Os delega- Clóvis Viegas, que assim se rejére ás mesrnast
, Com o ensaio de ôntem, ficou

reo?o, as ser-tem ,<l.l;ib'lbl-i.�e.s .0 hom-rn, procurando tang. I dos, com quem falamos,gar��tiram -Como se esperava, foi notavel o sucesso al.ançado pe:o oficialmente escalado o quadro
,;'�Il!.to uma dUVWd crudelissi- -POi que? I que

nenhuma ordem de pmao ex" certamen realizado domingo últ;mo na visinha cidade de [tajai, enlre que defenderá o Rio Grande do
ri'E,. -Só disse q�e, que!i� falar

I çe.diram. Aceilamo� essa informa- o Clube Marcilio Dias e o l.�ira Tenis de5t� capital. Sul, nas provas finais do Carnpeo-
O, seus esposos tomaram, ou com seu esposo. r alvez ele vol- ção como verdadeira. Diante da conCUlrenCla notada domingo no Clube do Ar-

nato Brasileiro contra o seleciona-
1"".f'lhu, foram levados para des- te. Então, COIilO se explica o f:as.;? naldo e do entusiasmo geral não se póde duvidar do exito alcança- do paulista.
rinc que elas não conhecem. De fáto a presunção logo se do pelo Clube itajaiense, que, assim mais uma vez, deu um nota"ell Quinta-feira proxima jogarão,

!\!c.;o ha gangstets nesta cida- realizava. L\pal'ecia no sobrado um O "homem da impulso não só á prosperidade do Clube como ao progresso de seus salfo modificações de ultima ho-
de, ORio aind", não � téatro homem, dizendo ser dapoli.:,ia. policia"

I
tenistas.

'jra:cs ç,rar;::h '-..mr-s, daqueles que -Vim convidar o sr. l\ifredo
_

.
As partidas realizadas tiveram um tra�scor,.er. bastante a�l- 'Penha Miro e Luís Luz; Sar-

• 1,)fJolgõm até um país inteiro.: Lmg a acompanhar-me. I Na� queremos concluir. Expo- mado, proporcionando á numerosa e seleta assistencia.jogadas msgts- dinha, Itararé e Risada; Sorri-
\..,' cas?,s. p�r mais dran;aticos, I E a�untou: I m�s smgelalDent�, esse caso qu_e, trais que muito entusiasmo provocaram.

. nho, Russinho, Cardeal. Foguinho
flor :,als tri1g<cos, monopousam a I r ·-0 Irmão dele. Holando Lang? pe.o me�os,

_

ate o momento nao Das doze partidas disputadas, destacou-se a Simples de ca-
e Tom Mix .

.' lJ;él� pu.bh:a so.neníe durar-te � de tambem deve acompanhar-I tem explicação.
,., .

valheiros entre [\IIr Neste, do Lira Tenis, e Arnaldo Heusi, do Mar- Para as duas outras pelejas,
,c.�, ar 1SS0 a esmo o rapto, o \ me.

, � homem da policia e um tn- cilio. A.pós ?ma luta movimentada e� ,que amb?s eletrisa�a� a eno.r- que se ferirão em S. Paulo e

-uuestro ;le dois home.ns sena I Rolan�o fica no hotel, na. lua
dividuo claro, �agro, de e;�atur� .me assistencia, desenvolv��do uma te.cmca apreciável, a vitona S'JrrIU

mo Rio de Janeiro deverão seguir
iSO'JlO que abalsria toda a do Passeio, com a esposa, d. med ana, V�stJa roupa azul man

para o jogador do Marcilio, no terceiro sei, pela contagem de 6xO, I mais os seguintes reservas:

: !
" Alice Lang, onde tambem jan-] nho e chapeo de feltro. Repara- depois de vencido no primeiro sei por. 6x 1. Lucindo, f\ario. Alíeu, Gra-

3 ·1fh.J cue ',I(�1110S a saber, tara �lf;edo-Catarina. Iram qu� ele te� cabelos b�stos, E' j.mto sali�ntar o i_og.o mlgmfi�o emp.regado por Arndld?, dim, Ca�cão, Eugenio e Casaca.
, ,_1, �::les "i á Noite re- FUI de .urpreza chocante a pa-

entrada, pronu�cladas. Sua atitude pois, tendo Sido vencido no ultimo torneio realizado nos coutls ao

'''';, -udo emucoti" ao caso lavra polícia .•'-\. senhora chamou I era calma. DelIcaclo, mesmo. Che- Lira Tenis Clube, pelo mesmo adversa'io de domingo pela conlag m

Fu tebo I
• ,,' <.0:' JiVt,igar rara sensação. o esposo: Muito r.apida a cêna.: g)U a aconselhar .a �lfredo. e Ro� de 6xO e 6x3, soube vencei-o galh'l.damente por 1 x6 6x2 e 6xO.

f;' " ,,::I"a'l) t:1,)� fálu5 d.:: to- Mal aVIstado peio homem da la�do que co�duz�ss�m c�nslg� pa Vi, domingo, no jogo do mencionado tenista, o mesmo de
. � (ii, pollcía, este intimou Alfredo e peIS necessar)los a sua ldentlfica-

anos atràs,dign) mesmo dos meus .�plausos.., IlriS X Tamandaré
i), " :w(.;e::s, dois cavalheiros, sua mulhp.r o m�strar-lhe o hotel ção, o que ,e es fizeram realmente, Aman1io Südebrack. do LlTa Tems, na Simples com o EJrte

Iq • ahana �erem homens de onde fi :ara a seu irmão jantando. inclu�ive d.ocumentos relativos à
e futurow tenista Osmar Heusi, este admiravel, notand�-se. a falta ex- - Não se realizaram os jogos de

n l-CC' J', de vidai lquilibrada) em Obedeceram. sua mdustna. c1usivamente de iraining, puis, ten �o a seu favor o primeiro sei por campeonato marcados para ante�

,'. no C rpçi30 de; um bairro po-
AI està um caso que a pala- 8x6, foi perder os dois restantes por 4x6 e 2x6. ôntem.

uloso, desaparece:n, Ni 19ue-r. sa.. Prêso, tatl1bem, vra misterio não é invocada em Leal, foi ° tenista da tarde, aiiàs, jà registramos nestas mes- A's 14 horas estavam em

b'� ?tifa onde os levaram. Nas f-tolando vão. mas colunas, ;;er um ótimo jogador para simples, e o que acabo de campo apenas oito amadores do
�l(..r,s que 5tgu:ram numa procu" I OCas ião dizer, vi na simples com o forte tenista que é Camilo Mussi, pois segundo quadro do Tamandaré,
!\ kuca, dê suas proprias eS!Jo- Novas surprêsas- contam as soube vencei-o facilmente pelo score de 6x2 e 6x4. que, assim, de acôrdo com o Re�
,':,5, p0r todos os cantos, por to- duas senhotas,- no hotel. Esta- 1 A dupla A. Salum e Mora\s (o primeiro jogo efetuado do- guIamento. de Futeból, perdeu os

':ll.� .f; repr.rtições policiais, não va ali, ainda, Roeando e sua com- Vendem-se por motivo de mingo) esteve simplesmente magnifica, vencendo os seus fortes adver- pontos.
'.1 a menor noticia. De sua pas· panheira. Ele foi detido tambem. transferencia todosos moveis sarios Osmar e Trajano no pri'lleiro sei pela bela contagem de 6x2, � A's 16 horas, um represen�

'1", !1ada tambem. Não dis<e para onde iam os pre- da res.idencia sita á rua Irmão perdendo os demais por 3x6 e Ox6.Pos.so dizer, �em medo. mesmo 'tante do mesmo club comunicou
,-�'1C o concrdo do aconteci- 50S. A pergunta a rnepeito, ohc- Jo.aqUlnl n�. l�, ao .Iado do de errar,que essa dupla não fos�e o lastlmavel ac,den�e sofrIdo peh ao representante dI!. F. C. D. qua

r II. 2. no ('r:r(�ção das jo- mem da policia sorriu. Tiro Alemao, mcluslve uten- admirav_:l tenista do Lira A. Salum, venceria a sua adversaria com o primeiro quadro faúa entrege
.,! ,1 In" ,u:>:rlca gr::;- Viram as duas jovens senho- silios para c?zi�ha, louça de um bonito SCGre. dos pontos, desistindo de disputar
-" mfc ]ir.; :Lde que, na ras partir. Levados, sem �aber pa' porc�lana, cnstals r.tc.. Sidney Noceti fazendo a dupla com Leal venC�\i o forte a partida.

",) de. êscoa� das horas. ra que destino, os esposos.
Ver e tratar no local. conjunto Fritz Schneider, dr. Berute por 4x6 6x 1 e 7x5. Resolveram por is�o o 10, e

c :'_. torea aspélo de desgra-
.

E se aquele homem fsôse um Praduça-D de
Na simples de senhoras, Vivi venceu com facilidade o ele- 20. quadros do Iris realizar um

.'" malfeitor? gante tenista Yvone, por 6x1 e 6xO.
.

match-treino, em 2 tempos de 25
A.findl. �e não estão na policia, Não quiúra ele dizer a repar- au ..a As demais partidas foram bastante disputadas e agradaram minutos cada um, terminando

• .fw �sUJ.(; num hospItal, não fo- tição certa para onde os levala... plenamente. O resultado geral foi de 8x4 á. f�vor do M�rciho D�as, com a vitoria' do 10, ,pela eleva-
ú!l1 vistos, por par .ntes nem amí- Misterio, ansiedade, duvidas, devido umca e exclusivamentE: a falta de iralnlng dos temstas do Lua, da contagem de 11 x 0, resulta-

g-:;3, ond.� r;aram esses dois ho· trágicas suposições ... e o roman-
LONDl�ES, 13-Comunicam o que se pode claramente vêr no movimento ténico que publico do que causou surpreza, pelo al-

ce teria o seu primeiro capitulo. de Perth à �gencia Reuter q�e abaixo, pois, em quasi todos os jogos, coube ao Lira o �. sei. to score, pois o segundo quadro
a produção de ouro na Austral�a O dub de ltajai treinou, não para vencer, mas, sim, pelo Simples do rubro-negro, ha dias, num fes-

Quem são os desa- Oc!dental, nto ddecorlrger36do I pr.l-, prazer ?é! pra�icar. o elegante he nobred�sportde da r�qhuet':l. lOs nos: tpival,.,realdizado no distrito de João
.

.

d __ d'
,

melro semes re e , e cvo ..

l-I sos temstas, mfehsmente. ten o qlle lzer c;ta mm a co ��a, so,
1
essoa, emonstrando seu, valor,

pareCi os o Issea s� a 71.231 onças �o valor �e aprenderam a vencer, tunda nãO, sabe� peroer, � que, alias, etn oerr,otouo 10. quadro do Taman�
das esposas cerca de 500.0?0 IIbr�s esterh-,' esporte, ás vezes o saber perder e quasl uma vltona. Resu,ltado dare por 3 x 2.

nas. Este total e o maIE elevado do jogo:desde 1 931 e leva a crêr que I A. Salum e Moraes x 03mar e Trjaano, vc.nceu o Marci-

� �rodução deste ano �erà a ma- lio, por 2x6 6x3 e 6xO. .

IS lmportarJt� destes ultlmos anos Vivi x Yvone. venceuio Lira por 6 x O. Neate x Arnaldo)
naquela parte da Austraiia.

venceu Marcilio 1 x 6 6 x 2 e 6 x O. Amandio x Osmar Heusi,
venceu Mar.:ilio por 8 x 6 e 2 x 6. Leal' x Camilo, venceu o Lira,
por 6 x 2 e 6 x 4. Neate, Neves x Camilo, Arll�ldo, venceu Mal
cilio por 4 x 6 6 x 1 e 7 x 5. A Salum, MoraiS x: Arnaldo, Ca
milo, venceu o Marcilio por 6 xl. Neate, J. Neves x Osmar,

Trajano, venceu o Lira por 6 x 2 e 6x3. Vivi, Diva x Andoeta:
Y voone, venceu o Maicilio por 3x6 8x6 e 6x4. Leal, S. Noceh
x dr. Berute, Schneider, venceu o Lira por 4x6 6:d e 7x5. Le'il,
d. E).,a x Berute. Yvone, venceu o Marcilio por 2x6 7x5. Aman

dio, Mimosa x Camilo, Andoeta. venceu o Marcilio por 6x 1 3x6

e 6x 1. Referee, Nilo Noceti, que agiu a COi1�ento.

A' s 18 horas o Clube Marcilio ofereceu á embaixada do

Lira TeaÍs Clube e seus tenistas um lauto jantar nos
-

salões n

camente3 enfeitado do Hotel Cabeçudas.

de Itajai

da.
O estadio estava completamen

te cheio. Após uma luta' titânica
Godoi derrotou Firpo, num dos
ultimes rounds.

desapare .. c::741. Ga'�ela'
Desportivaceram"

'U�io�nem da policia" carregou-os
pai"'. destino misterioso

':;?;c e��ons��s cc m ,� coração dilacera-
t-l !'''''} ,?"', �� � �-, n"''''�', c:: r=»: u er I da dr. d s....". -. l}-.)".. • U c', � 'f;;r _"; ',. ',I S UV I a

REDATOR- ACIOLI deVASCONCELOS

o torneio

--I

RIO, 13-0 lutador brasi
leiro de catch-as-catc.h-can Pe
çanha, chegou, hoje, de Buenos
Aires; onde, apelidado por Bairu
ck Assikie, realizou 26 lutas, das

quais saiu vitorioso em 1 4 por
encostam ento de espaduas, tendo

perdido 7 e empatado cinco.

TE..N�IS�

Ná .1 querp.1l10S avançar além
,i Q ". < os;mu, uo tXRminar logico
cio cas.), c-.:j'o prímelroi capituio
l,:.n perf.:;ita feição de intrincado
romance policial.

Vamos nana-lo.
Conforme detalhes que nôs de-

H �J assas m,aridos de-j ram as jO�é!ns senhoras, seus e�-
sapar ec:e ram" posos, os umãos Lang, são SOCl-

. os d� uma emprêza de constru-

"::aI foi a fraf,e t.:OD1 qlle duas ções, cujos escritorios estão insta

p'.é ..S e elegantes senhoras ini- lados na Tua Humãitá nO. 165.
c;arr;tn suas informaçôes á NOI- São alemaes. Residem nesta ci
lE, ele cuja reportagem vieram da de, Alfredo ha 14 e Rolando,

..L(:· 'I intcc7enç!io para elucidar ha 8 anos. São ambo, de Berli.n,
.j !iH�terio: a duvida que lhes mal- Consh óem predios, estando �eus

negocias pres'c:ntemente um tanto

dificultados por motivos alh�ios
à sua vontade.
-Não estiveram, nllnca,envol·

vidos em caso de policia,illforma
ram-nos as Has. Alice e Catarina
Lang. Porque, então, os prende
ram, e sem dizer, até, para que
prisão, rara qual delegacia?
-Não acreditamos que o ho

mem que disse ser da policiá o

Ava! X 'Iris

Comemorando a data da pro�
mulgação da Constituiç'io da R.e
publica, Avaí e Iris realizarão
uma partida amistosas, na próxi
mo 5a. feira, 16 de Julho, n()

estádio da F. C. D.
E' possivel que prelimi-

nar seja entre os segundos quadros
dos mesmos clubes.t � • :u;�o o (.Q[J.ção.

E,,, visível, indisfraçavel, a

< !Ic.ldade de ambas as senhoras.
f:m meio do relato, apareceram

lagrimas em seus olhos. Perspecti
a dolorosa de um acontecimento:;
lüf' as pudf'�se ferir em cheio o

"tU coração de esposas.
Eram 2 i horas, quando D.

Cataril.a Lang chegava á sua re

�,idencia, no sobrado da rua do

-� Píc.rd pre
paraorse

A

para vo.r

BRUXELAS, 11 -o pro
fessor Picard acaba de expe
rimentar um balão inteira
mente feito de colofane, com

duzentos pes cubicos de hi
drogenio, podendo atingir de
10 a 15 milhas de altura.
O professor Picard e sua

esposa dirigem as expe
riencias.

Vende-se um piano Boisseiot.
Tratar e vêr á Avenida Rio

Branco ,no. 191.

AIRES,

Reali:wu-se, hOJe, aqui, a anun

ci ,da luta de box entre Godoi e

Firpo, que foi bastante concorri ..

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

de moradía�l rua N.:stcr, n.

42.
Tratar com o proprietario Adão

Alves. Di mesma.

Godoi derrotou Firpo
BUENOS 13--

�-,
-

�d

�iF�-CU� I_CIONARIOS_�!_U B L I CDS:

Fazei vossa inscição como socio-..Rua Conselhe!ro Mafra N" 2.

t,' .t

' .
. ',;,'''i

.

:"'"�-

!
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::::�:-;:;;=,.!",=_......:::;=�;;:-;;;�;;::"�"""""""'�.�,_�wsm��.�.�**'�"-��""�liRi,ih:,:e;:-iin�y::.'·"��;:r.,-;,�;:��,f�,;;.;!!�';��7��a an,d;r"'a,· '.
I

Banco de ���-"--��''''-''''''''''-''''''''���';;�l'd:�,� �� B ; '-' .

, Palacio de Diver�_� LANS PAR.:l, BORDAR
Crédito po- -"__-'F�mTnãrãs' não Im rival. G!Jd3 s,:utl-

I pular e Agri- _- mente de cores firmes.

IcoladeSan- O úr)ico

ta Catharlna

Executr\ analises para eluci- Tvpographla, Estereotypla 1dação ddiagnosticos encaôernarr!e, I?autac;ão, Tra· 1

l -I [;) E == GAt'OANTA- NARIZ - OU-
-----. -� em Alto !!�Vo !!� 1 Antonio Xavier v.: IS-- CABEÇA--PESCOÇO

1 'I (f, r�';�la ForulàoClIZ àe--I ::e'�_����L�wn�...�'_�,*���_�_����_�!�'�V�����<.Oó�'F"""""�'�'I��I.. LAVA1- TINGE"_E,iREFORv1h CHAPE'LJ.:i PA[-':A mel, rina (\0 UniuersiàaCle coI ",=
� -

Rio àe 'lunelr-c, Ex-Inter-ne,R. �,' IR �'HOMENS por :onrurso, ào Hospital OIZ

I
� C d D

li -

es
� �

Il?ro .to 5oco.ro IZ àa Assisten-iI asa e IVerSO" I�.··
',o

T DC) _ PREÇOS MODICOS rio !ublica ào Rio àe Janeiro.� .----
f. � SERVIÇO CAPAN I

lOI' alguns anos
ô

e pratica nas

I � F "I' i � SIZ' ulços especiallzac"os no Pro, am I Iares II�.� �. Rua Conselheiro M2fra N. 100 f" "sor 5anson, no f'?io àe Jo-
• � r.zlr-o-vnu Policlinica àe Sclafo-

I V· I
.

I II �
']a _. no H05pitClI õe 5ão JoãoISpOra mperla � � F L O R I A N O P O L I S BatiOita ào L(]gôa IZ 110 Hospital

� I� "Safiré .. Bulnle).O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES

i! U.
__,

.

a_' _ """'"' Chefe de clínica e cirur-
9 FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

9 gia de ouvidos, garganta,� CAPITAIS r I 11<11 iz, cabeça e pescoço

I �C b f it tl h' h F' n d
f

I
. co Hospital de Caridade

, o rança er a por gen is sen orrn as, 'Isca iza o m p
o �

d ntre ? de Floriancpolis�, �pelo govêrno do Estado, i� nsao e ven .

G.abin�te ada�tado� pa a� í'>lão deixem de ir ao Vi.r;pora Imperial pOIs, nele �,� Pu rgo Ie i te exa nes da sua especialidade f� ,encontrareis grandes vantagens, confôrt(), honesti- � com sala de cirurgia propria .§ dade e ambí�!1te' seléto o que muito lhe agradará � Granulado e comprimidos. I Consulta.s diariamente no

I'"i I�I Laborato·',.os Raul LeOlte R'IO Hospital de Floriano[:olis.Nos altos da Farmacia:�Popular! á Praça 15 II� II,I I RESIDENCIA Hotel

La!de NOVembro
I Porta-Fone part:culai 1246

liiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiii--iiiiíiiiiiiiiii__iiiíiliiiiiiiiiãiilliiiliii�iõãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiii .. --= JI1.� ..!W�__ 4ilh1Q$ 4' Rheingan'iz ,��.__I Epilepticos ------

Precisam-se
-

n __ ·'

,,�-,-� .. -��.,.

'�--'""':H-��"-�'��� � o AZ ooSi De cosinheiras, arramadci.� -U It· d·
--: -I --II � Ensino gré".tllitamente o

-

-Ch' ras, copeiras, pagens para co·� Imas e lçoes lUla
� I� M modo seguro e i!1faliveI para

..

apeus locações, imediatas e garantidas:ONSUL10R!(l,--RuaTra- � LIVRARIA DO GLOBO �I�: a cura da EPiLEPSIA. emótimasca�as defamilias,'P,-O·
ln) N, I e das 10 ás 12 e ln RECEBIDAS PELA LIVRARIA CENTRAL DE Cartas para o dr. Buchmann. P rocuem curem a Agência de Empre-jas 15 ás 16 112 horas. L Caixa Postal ?658 - N10 SEU gos Domésticos. Rua Conse·A BERTO ENTRES

, R' d J' Brasil heiro Mafra, n. 31-Telefol1eTEr EF 1285'1' J . W 10 e anelro
.,

'� • • _;ii � 'mDante Vivo-por Giovani Papi?i '-':'".'�'::,� II� .

...,� ,. _ . _ � Fornecedor 1561..�=�_ESIDEl\lCfA-Rua Este-
". JiT�rra� Devolutas-,por Ruy ClIne Lima, ,

. ,��,���j���:Y:�I=========-----�������_ves Junior N. 2ô

I � , HIstOria fop. do RIO ,? do, Sul-por AlcIdes Llma�
.. -.'.' I' �.".�.'-. �j

I
TELE_F_._1_.1_3_1_-_-_-=.1

� �nt:��!�:�sda PR�V�I�Çã';Il�� 1835-porpo�t"l�:�:� [I' A tenção I . . � �_�,.:I Dr. Carlos Corrêa Fontes compendiada:; de ILcg. Soc.3rasil-por Djal- � ;" ���,'ma Rio Branco

II
r
..�.�-1?��tosse-nh��!eS!iaS de

SEMA,�ALME%-:;�I���i�E! AS ULTIMAS I � T..-ansferíu-se para á rua Tirade ... tes
...� lolestias de crianças N. 8, a ca Si a 't�

Diretor dp.! Maternidade �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiaiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliõiiiiiiiiiiiiililifíiiiiiiiiiiiiiB �

, ,;M6r.llco d '1 H1:lSi]íta'

dvogados
Ar.'6"""''3) h...·;O f\trI�-I;0 � ,_������ �. I {I'� "Wf

t-.:m seu escrip-

rio de .: tvogacía á rua

tsconce -de Ouro Preto

loI:-----------�

A(I,VOgdIO

l!,l Trajam:', rr 1 sobra ío

Teleph n('�:n' I54�
.- nr
__

k.- • Renato=

VOGADO�
\a i f('J.1ltOo 2 (Sl b.)

'�<, i= í 325--!\!er.'de cha-

(\(lvogad
ua C.)a;. IVbfra, 10 (sob.)
Fones 1631 � 1290

édicos

:_') r. Ri C a r d o I
;7 .J -t t:s �-rl a n n !

i

,�,chd.;- da :.lin;e,. do í-Io[\r;�. ,
"

'\::�i'i ��he: ,�� (P�Oft!S50� i
�. '. L:·... fk�,.:-,; c.t e IJrcf.:s�0r I

I i, wln K i.�uL-;r)
r,�,�", .. " '0>2 ''!II , .....� ,.,.�...."'g,..lH\",·,.::"'I,:'��j,St:'li"�,tÂ �rf,r. '-'" w� !GiI'

�[la mUflS:<>, ;,�;,:1eGol{lgia, (do�
3nças {i '}, s,,:nhoras) e partos,
�irufgja do sis\ema r.ervoso e

- I 1
'

operaço:;s é!,C p a�tJca

\Curso de eS�)cC)âJ;zíl;âQ em

inolestias de :lenhoras)
t,. :f'ndl:! na MatC"7nidade

.,� á;_; 8 1 í2 da manhã
é á �u ·'de--Ccnsultorio :

ANITA GARlBALDI, 49

Dr. Miguel
Bt:>abaid

Clínica Médica - Doenças
de criaeças

onsult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, 1595

Con�'L!lfas:
)'rth' 1 ') bora!' �m diante

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

MARCAS:
Dr. Artur Pereira

e Oliveira

Clínica médica de erlan-
ças e adultos

D!JD!P P4mn uo:) eule as

eSDJol[lf as m f: dianie

Consultorio. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Nos altos da Co;üeíiaria Chiquinho,
A

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. , I
Torneio «mosca», interessante e sensaciona

jôgo esportivo. .

De hora e em hora saboroso café, grátis.
gracIosas senho-

(Soe. Coop, Resp. Ltda.)
Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio)

ALlCE,'ilAMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,

I MARGARIDA

: A' .t�venda nas bôas
,

casas
Capital 136:700$000
Reserva 56:-424$498
RECEBE DEPOSITOS Soliiarios li

t. 'Ir.! =d=D�. W '3' .:PiR, i(:êllcia: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOfZATORIO DE
ANAliSES

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

t CIC Limitada 5'1· ala.
CIC. Aviso Prevíoô'j, ala.
Prazo Fixo g,[. ara,

,

I

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

?RIMEIRf J f:'. UN1CO JORNAL fALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: qrac,des vendas t
ma iores lucros

Senhoras e senhores de todas
as condições e de todas idades do
erasil! De,ejern padr ,;eiros do
casamento?

Peçam inlormações, em envelo

II e fechado remetendo 700 res

em sêlos postais. Deseja-s� idat! �

I e preterições. A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
,e a Asula 95

Rua DU'1ue d.! Caxas 51 f I
Joivile, Est. Sta. Catarina,

J

CLlN1CAS DO DR, /ü. T, r<
PEREIRA E O, IVFIHA

Chefe (io
n

L�b'��;;tor!o 'a

D;retúnA ue Higiene do
Estado.

PASCHOAL SIMONE S. A. � 1

i !

J I Caixa Postal, 43
PunOaaa em tBsa , :

_

Rua Felippe Schmtdt rr 8 r; 1-�-����������������"7.Caixa postallZ9 rer, cut, 1004 : �
Codigo Ribeiro End, Telg. r;,

SIMONE Oficina I Di .Arrninio Tavares I
ES[1',clailsta em mol6 atlsl de

LIVRARIA MODERNA �LORIANúPOLlS

Curso dt: esj.eeiahzacâo I;;n

Oactroiiol· gia no Lab. de
Saude 1

..lúlJhc'1 do l{1V dt'!
,1t.<H ao

referida"
I'�-o�mo ;�eg�

dei capital�,i"

onde continuará a atender a sua dist;nta fregueziafle!o
publico e.)' "'eral ...

PREFERIDA
:sLi "ta�end; uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e luma.

verdadeira liquijação, em Itodos os artigos,�em calçados�p:lra ,homens,
sellhoras e�crianças.

�I
�I

�� A Casa A Preferida �I� -

..�� r�;1I� �\(A APROVEITEM ! �j

I�'� ��
II � RUA TIRADENTES N. a �1
! '.1� (AU o D!. DIRETORIA DOS CORREIOsie ITELEGR�FOS) �liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�I'I�����T���� ���,�1.!.ij�.

Vende-se ou arr�oda-se, por longo prazo, em Flor�a�
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE·
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão:j

Mobiliario completamente novo, imtaiaçües san:tá
rias etc.

O motivo da venda é : ter o proprietario de se l('ti
rar para tratamelJto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Flori.mopolis.

VERIFiQUE,'v\ SO'�IQUE �PECHINCHAll� ... "�

, .

"",

�.
,,,.

, .,é.',"

,.
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A GAZETA-Floriariopolis
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�'iJi:�� f.f('j.,'·'J.1:F���' .
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�"A

\
1 ::l �"';:.:�. � � f P.Ja

i
{ �'!\�

. '.: - ;;1 I t ,'J E:>- "-'--"' ,.... /, 1 -
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,
Fl'lllaes err"".1

8!u"r�(3nalJ - ..J1f�invi!le São fo-rsf"")cisco - Laguna '_ag.sr;��ijB fV1os·tru.ario permanente em Cruzeiro do Sul
�

I
Secção �:le Secção de Secç�o de �

.

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'rar �ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlciar madeira
Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a: ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgír Fogões ,e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, Iv\otoru
Lã em novellos e meadas LOI�ça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- eléctricos

�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssões: ixes, '.Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a olco e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes

�.Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, aec.
Sapatos, chinellos, 'meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco .

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYEft

I'� Charutos «DANNEMAN�" .

Df'bidas n,:cionaes e extrangeíras
,

Material electríco em geral

� Empreza NaCior1a! de l"JavE�g�:JÇ��(). "Hoeocke' --vapores "C;'3r� Hoepcke" "Anna" e Max" �::�

� Fabrica de Pontas ilRite rv4��rié11" 'k Fabrica de Gelo "Rita I\tlaria" - Estaleiro 'Arataca". �=NlVAV���g.&�/�������t�fIY;T���������Si'J�J�������������!Z:�"3t:����.:t���.

1
I

'w' .

,

f".ltJj,·t®'

r ., ..... ,' Apentu� Sub·Age:1t�$ c �egu�tdG;'';'D .!� i;Ío·�":í�s �6m
�&) Bra�iI, no UrU1lUS( e nus principais praçE'& ;-, '��'aJlt;'e·ras.-

.

��

Agentes� em Ftorianopol i� :

Campos Lobo &, era. Preços modicas
Rua Cons etheiro �Jjafra� 35 (sobrado) C'.aI)'r.A �ost3L

TELl'FONE N. 1.083 ENí). TELEGr:J\FIC ALLIAlvÇ- Treska Motta
IOF MADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

DE ]/\NEíROEscrítóros em l(.:guna e

Colaborac�f'!')

Mao será devo[oido o oril{il1c I
pubiic;ado ItJU não.

O cone-sito expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soli:
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso sor parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$00€1
SEMESTRE 24.1lQOO ;

k�I�ESTRE 1=
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencla, bem coTfttJ
os valores relativos aos •
nuncios e assinaturas, deWJrt
ser enviados ao Ditetor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admnlltra9Ao
e OficInal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Agentae-correspondentel
l'orto Alegre - Dr. Apl OD�

Bottini
Curitiba-Petrarca CalIado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá+-jaime Wendhausera
Anitapolis-Anibal Pae:l
�ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor (ampos
Blumenau- Martiniano Hilú
Bom Retiro-Joaquim Simões

Canoi!:lhas-P�dro To.,.
Cruzeirc=Osvaldo Per�
Curitibanos-Enedino Rosa
Crescluma - DinoriJh AJ.vea

Caminha

JoiÍlvile�Xa;ief Scheak
Lages-HossanÚt NeTQI
Laguna-Fra;ú:co Ch.. Mae

chac',
Mafra-·Por.J�,j!i!-, Ck_
Nova Trellll- --joib JoS'é Arellc
Orleans--Edt, í !v1<Jict-;
Porto Unii':c" Hem inio lV1iia
Rio do Sul - Aristides Melo
São José--J(J�t. '::::csta Vaz
8. Francisco-GuRT8CY Goerre1ea
São joaquírs joio Palaa
Tijucas---O�'11111d R..ames
Tubarão--�1ÍIil ,__

•

'I' ... -

,

,�,l
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A GAZETA Florianopolis-11-7-1936
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Instituto de Apo�®nta ..
"

vai h()ír-.ena-

dorl P
- DJI gear Cl sr. Ge-Iorla e.

.

enfoes uOS tuli ,') V·' p-�� S Ha dias foi aprovado, em ses-

. I são da C'iil1 ara Federal, o pro
jéto de lei que equipara os

:::ar-,"c-ris. em ger�l, nos com--cisrios
• I

Occta n.aneira possuirão, de
1",ura em diante, êsses trabalha
dores a proteção do poder pú
bhco, consub tancia em leis es

p. c iai� Cj c1, regularização as suas

xi tr�hC las, estabelecendo dÍIeito
certas garantias] de que já W'·

j

'I outja- profissões

Eq.:,Ji·par9dos 'O
aos comer-

. .

OlarlOS

Adernar Guilhon Gonzsga

D(:�de os tempos primordios as

lu! as de c1as�es foram originadas
pela desigualdade de direitos.

Foi essa desigualdade que deu
motivo á Revolução Francêsa e

ás demais revoluções politicas e

bum,
� . "

• s .,omeruanL ou cornerca-

rios se eram a ar ados por mele k
( , ., I

(ji:1.� miecrosas ou que os dn[_ oss. I
bdit'lssem do trabalho, ti'lhé\r i

J'.1>'E?'?M;:
um d .tino clc;,humawJ: -a perda Ido, aeios de subsiste ncia ou dq

Especialista em fornecimentos
de comida a domicilios.

Preços, os mais baixos.
Absduta 'higiene-Gêneros Ce

1 a. qualidade-Casinha iguai ou

superior as melhores da capital.

70$000
100$000

Festa

5

chefe de'5
Policia

vai enfrentar
LaiT)pea'O

2pasen ..

t.durias
por
de

motivo
idade

SOCIaiS.

o movimento pregado por Vol- emprego, consequentemente, a mi
taire e pelos enciclor edistas abriu serial. ..
o caminho ás conquistas sociais, Se chegavam á decreuitude. BE'�EM, 12 -- Foi preso e

IA igualdade de direitos é.an- tinham a mesma sórtc! S� morriarr recolhido á D�legacia Especial o
da em nc;�sos dias, o problema • famli:a vinha a sdrer a m se H1 j, 14 _ A Associação � ntista '''''u.nha Coimbra

".
acusado I

di
.

d I f I Cê distribuição de boletins <ub-
que preocupa os ingentes os na e suas consequencias pe a a t<, Brasile.ra de Irnnn.nsa dese-
Edi

- versivos. Em 'lia residencia foi
, sta os. . do braço e do cérebro do SP\.J jande prestar �ma zrande dada b I I'

.

M E d
.

h f
<J rma usca pe ii po ICIa,

as, para que o sta o consi- c ee... .
homenauem ao presidente"

O I
<J que logo após prendeu o íuncio

ga suas aspirações, e necessano, ns.tJtuto veio sanar uma la- Getulio Varzas deci.Lu con- d Sf
.

I d
<J nario a Agricultura Miguel il-

que se torne arte e não continue cuna sacia q -e, nor centenas c: ferir lhe ,) titulo de soda'

I fi I' d d I
va, acusado de extremismo t am-

3 ser um slmp es sca isa o; eve anos, prevaleceu no Brasil': o de- benerncr.to.
I

.

f
).. em.

Clamar a SI certas unções, que só sampato aos invalidas e á tnlhice. Para .receb-r o diploma o _

ele pôde solucilnar,' visando o Com a nova instituição os co- Chc.e .ía Nação será recebi- I rrad laçao de
progresso e o bem estar do povo. merciaiios invali?ad0ó, com a per- do em sessão so'ene, d-poisO govêrno brasile.rç viu a ne- da de sua capacidade para o Ira- de amanhã, ás 21 horas. ROma
cessidade de subordinar á jurisdi- balho, serão aposentados. perce- O sr. Getulio Varcas ser d
ção do Eüado, as funções sociais. bendo a�� 70oto do,s vencí�:::!�-I saudado pelo pre ídente da A estação de Rr,ma 2. R O.evitando as explorações dos inccu- tos, mediante a modica contribui- A. B. I. e falará Lambem 31 13 k 9(: "5

.

di r
,

d di d
.

IdI' ç
, m. , , c. ),), Irra rara,

tos e garantm o cs ireitos as ção estrpu a a por eJ.,Lffi caso a rradpce'lc!O a hom"'naaem h' , 20 70 h '

.

t
classes. f I

. . -,
� '- b . I 0Je, as ,� Olas, o segum e

de a. eClment�� a VlUv� e os ?s discursos serão irradia-I programa:Tal tvolução é uma arma con- herdeIros habIlitados temo uma Q()<.: pejo l)epar'la"melit{) d,·', A" 't I',

' .. , - " , «nunclO em I a lano, espa·tra os extremütas que se aprovei- pensão mensal proporcIOnal a03 Propag ll'lia ' 1 t" M 1 R I
tam, para propaganda de seu cré- vencimentos. __

' . _,_. uno e por ugues, arcna ea

, . .
_ Il t

e Giovinezza. Noticiário em ita-
do, das injustiças e das desigual- EIS, em smtese, a1 Impresso s i �J fi � ramen o l' T

.

_- r; I A R d
d d d l' •

Ih'
. . T -. ,J

..., Iano. fansmlsoao ...... . . e
a es e dIreitos. que co I, a� Vlsua)r 0_ .nsntuto ue

I P..Ib � ,.. � �. t 1'" .t{oma de MUSICAS DE CAR-O govêrno brasileiro resolveu Apo�e�tadona e I ens?es dos- �o-, e n 4,,,;...g ra � iS a LOS GOMES. CJnVerSação do
crear o seguro sociól ou institutos merClanos, nesta CapItal, e 03 In-I ,. D

•

T A T Prof. GINO MARINUZI: J lon-
d� apo�entadoria e pensões, equi, formes que me fonrn dados, gen-! 0. 1 AU ....O, lJ-I'la nca-j C I G

d d
.

I fi I I
'- .

tIra
a ar os ornes.

paran o as emals C asses pro s· tilnente, pe o seu gerente, neste s'ao em aue o represen an- 1,r t"
.

h I (
"

.

f" 'bl' S
.

C 'd I 't '

CA
�o IClano em espan o e por uJuessionms aos unClOnanos pu ICOS, Estad.o, sm. ebastlão de .

arva- iê O n cgra!ISmO, na a M h R I' C"
o

'd d d d'
.

.� d' "
.

d··'
.' 'I' .�' 'I

. -, -}=>'
arc a ea e IOvmezza.

em eqUI a e e Ireltos. lho l.....osta, o lOa llllCo pugna or m I <.l .V Jil!...lpa , aVlaúur :,,1-

rNada menos de oito grande' das conquistas legItima� da va- bei:o �e Bal.ros:pr�st�ya )�. Cos i n ha I dea Iinstitutos de previdencia social fo- lorosa c1asse:-comercJal ou Ld1len, l, elil VC'- de LIZ-:) d

ram creados: -o dos funcionarios comerCIaria. fvrmull de praxe, exclamou: Praça Geileral Osarla n.34-
públicof, o das emprezas qu"! ex-" GIi

- «Anauê, em nome de Deus».

plora� .se,viços . �úblicos, o ?OS I Paira .J li =9a rm o presidente advertiu-o

fer�ovlanos. mantJmos, bancarIas, Luis Ca:los en�rgicamente, aç(�band0 O

estivadores, trabalhadores em ar-
p .. t

a\ iador Ribeiro de Barros
mazens e trapiches de café e o

reses
por prestar o .iurarnen to de

dos comerciarias. Brevemente tere·
RIO 13 F' t d

acôrdo com a fórmula regi.
mos tambem o dos industriarias, .

' -:- 01 s.or e� o. O 11"1entàl.
.

l'
. ,

'd major medICO AlariCO XavIer -----

cUJa el InstItUi Na ee encontra
A

.

t (-' "'" .II! d 'd PREÇOS·. . I b - yrosa para 111 egrar o �on- � en e-se uma maquina e es-
.

Ja S�
e a oraçao:

_ selho de Sentença que julga- crever. Tratar nesta redação Uma ptss8a
. Id issa ,

orgaOlsaç�o para �s I rá O capitão Luís Carlos O ....

mcre u os e uma utopia, para mim
P t ,L\ moe!dade uas pessoas RIO, 13--0 deputado Bi-

é uma reahdade, pois, tive o pra_l_re_s_es_._________ e �.;tu d io 8.\a Comida abundante e agradavel Jae Pinto apresentou na Pri-
zer de conhecer o mecanismo do M tlit�res c�;,::)r tra O eXa ao mais fino paladar. meira Conferencia Brasileira
maior dos institutos; -o dos co- .

.

an istiados J
. Praça Genaral Osor10 n.34 de Criminúlogia, um projéto

mercia�ios. t re rn ISmO
para que sejam punidos to-

O Instituto de Apos�ntadoria ac Io """'a rY1 a.
_

I �). PAULO, l3-E' inten-
FLORIANOPOLIS dos aqueles que tentarem

e Pensões dos Comer..:iarios. crea- Unl::3O
so O movimento nos meios

I
impedir ou retardar a explo-

do pelo Decreto n. 24.273, de academicos contra o exíre·
D' t

ração de qualquer riqueza de
22 t:Je Maio de 1934 e regula- RIO, 14 - Vários oficiai� mismo, I' eseJa conesr a o irlteresse nacional.
mentado pelo Decreto n. 183, de do Exercito e ex-alunos da

O academico Milton Pinto seu rádio? Procur� o O projéto ref�re-se princi-
24 de Dezembro do mesmo ano, Escola iVlilitar propuzefam, Coelho, entrevistado disse sr. BOllzon, á rua Felippe palmente á que�tão do pe
é, incontestavelmente, uma grande perante ala. vara federal,

que a remocracia Brasileira Schmidt n. 20. que será ple- troleo, tendo sido aprovado
instituição, quer pela sua estrutu· ação ordinaria contra a

tem como inimigos o comu· namente satisfeito, por unanimidade.
ra, quer pelas garantias que apre· União. nismo, o integralismo e os �-�����._�.�_����."�_i�W�����������-��--�����
senta a's duas classes que se unifi- Os autores foram exc1ui- l'

.

d d dpo !tICOS etlJrpa ores o re-
cam:-a comercial e a comercia- dos em 1927., por comparti- .

. _
.

t glme.
na. clpaçao no movlmen o revo- Os estudantes palllist..;,s

Os comerciantes e os comercia- lucionario de 5 de Julho da-
proclrllTlam a necessidade de

rios, representantes i'ltegrais do quele ano, preten�end_o, ago- artlcul?r um movLl1'.mo ge
Comercio, sempre foram a alavan- ra, p_ela a�ao ordtnana. que IaI em todo o país.
ca do progresso e ca grandeza propoem, anular o decreto I -----

das Nações. 21.461, do govêrno provi�o· 'À lende-,,� uwa hem montada

Era para lastimar, a desconsi-, rio, que lhes creou o quadro �1 ALFAIATARIAa."1U distri-

deração com que eram tratados, i A, d.e modo � !erem, re�o- to de«João P,:80:;Ô» J E.,tl'eito I

pelas nossas leis, os propulsores {nheCldos o� dIreItos a rem- Prp.ço de ocauao.

do comercio e das industrias. Pa- I tegração no gôso pleno de Nesta redação prestam-se aos

ra eles só obrigações; direitos ne- otdos os direitos int, ressados melhores informf\çõe�. n�,.,_iõiiiiiiii_iiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii_1

Ha dias, foi pelo juiz da, co-
1 ma:ca de Brusque, a requerimen-

RECIFE, 13 -- Noticias to do advogado dr. Oliveira e

procedentes de Pão de Açu- Silva, enviada uma certidão do
car, em Alagoas, informam depoimento de duas testemunhas
que os grupos de Larnpeão, á Secretaria de Segurança Públi
Cori!:.co e Português, se en- ca do Estado, para ulí �er pre
contram naquele municipio ç:>arado um processo de expulsão
cometendo toda a sorte de contra o sr, Ernesto Hirsch.
depredações e aSSaSSIl1l0S. Estamos agora informados, que
O chef� de Policia, de � rderida certidão foi repelida e

posse da informação, partiu arquivada pela referidae Snetaria
para o local, afim de C01'i1- á vista das br:Jhantes razões apre
bater os bandidos. sentadas pelo advogado dr. Julio

Tittzmann.

de Bom Jesus

I.guápe
O na vio motor São Paulo fará o transporte de

romeiros para a tradicional festa de Iguápe, saín
do .de Itajaí a 30 de julho.

Os interessados deverão reservar, quanto an

tes, as Sílas passagens.
Informações: HOTEL GARClA-Itajaí.

RIO, 13 - O prrcursdor
da Repi hl'ca, opinando SÜ

br: U'" ,,', ';1''::0 .'�crl"roLl·I"
. �\",U v , .. ii,"",,,, 1.... •

, «1--\ aposentadoria por rro-
tivo de idade deve' ser re

munerada de acõrdo com os

anos de serviço do Iuncio-

['-'J".0C?s :l1valld_os, �l'" for�a
de id.cdc .ia« pódern ser

cornputa-íc- aú Est ido, per-
que na invalidez é um even

to natural, cujo curso escapa
á responsabilidade.

Bebidas Nacionais e Extra
geiras só NO
CAFE ,.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Será punido

Juiz de Direito
de Itajaí

Assumiu as funções de juiz de
direito da comarca de ltajaí, o dr.
Leonardo Lobato, digno JUIZ
substituto.

Intenção
truatada

quem retardar ou
i mpedir a explora
ção de riquezas

nac'onais

de

CAFE' BoM SO' NO
�AVA

Praça J 5 de Novembro
Antonio Paschoal

FALENCIA
do Banco Suisso ..

Brasileiro

RIO, 13-Será requerida hoje
pelo ('.redor Cecil H. 'Wincocks.
no juizo da 4'a vara civil, a fa
lencia do Banco Suisso Brasilei
ro, estabelecido á rua da Cande..
laria 21, e com sucursais em

Nova Iguas�ú e Santos.

Crime
inedito

BELO HORIZONTE, 13-
Um motorista, advertido por um

inspetor do trafego, por correr

com excessiva velocidade, atirou
se':.! carro sobrp. o policial, ferindo
ainda mais três pe,sôas, que no

mcmellto passavam pelo local.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Retrata

A banda musical Amôr á
Arte realizou, ontem, exprln
diàa retreta no jardim Oli
veira Belo, em homenagem

I
ao grande compositor patri
cio Carlos Gomes.

mAOOS?
H-�

---I

? �
�

o
. ".

CORAQAO
,..

NAO o

�.:
,�
,,�
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VOZ D��=-=�A ultima viagem do
FLORIANOPOLIS, Terça-feira, J4dejulho de 1936 'iH I-n e urg"���=sA�o�cial A Instalação da co- _������

missão distrital da
Lagôa

Realizou-se, sábado último, ás além de muitos outros cujos no-

LI!. 'I do sr. Francisco 16 h
.

I 1 doras, a msta ação so ene a mes nos escaparam.
,.0'. de C� ll,c reio lccal. comissão distrital de Lagôa. A sessão foi aberta pelo sr.

A' hora marcada, ali chega- João Alcântara da Cunha, que
ram ,'S srs. Olivio Januario de deu posse ao sr. João Pacheco

a senhorinha Diná Silveira de Amorim, Prefeito da Capital, da Costa, pr .sidente, e demais
Souza; João Alcântara d1 Cunha, Pre- membros da comissão, sendo es-

a menina Wanda, Filha do sr. sidente da Câmara, vere adores colhido secretário o sr. Teodoro
Bumo Spoganick; dr. Donato Melo. Clementino Borges dos Santos.

a menina Wanda, filha do sr. Brito e João Motta Espezim, O sr. Henrique Véra do
Manoel Sionçalves.;, Araraí Campos, secretário inte- Nascimento ofereceu aos excursio-

a menina Robeha, filha do sr. rino da Câmara, Antonio Poli· nistas e aos presentes, uma farta
Manoel V. Souza. carpo Filipi, funcionário mum- mesa de doces em sua residência.

os srs. Paulo de Oliveira Ra-
I cipal,

n!(JS e João Antonio Bruno, lun- Estavam presentes numerosas
" ""l"no� n11JntC,palS. pf'SS88S. entre as quais, notamos

os srs. Henrique Véra do Nas

I cimento, Intendente do Distrito,
[Y., [ Oa05 que chequm

IJoãO
Pacheco da Costa, Candido S. PAULO, 13 - O padre

Et., �, I; em-se nesta capital, afim Véra da Conceição, Teodoro Colbaquini, profundo conhecedor
oarte nos trabalhos I':!- i

BorgEs d,,, Santos, João J...lsino I da «jungle» matogrossense, tendo
. d.' g le �G :"'ln'cí?ra� tlVJ -,I d.::.. ;:::.Iv_;, B. 1,· \·;r;l;','Jlh:.l ,l, I )h- expio-ado as regiões p",ngosas do

o' " �r'\ll. -dcs srs. major Pompilio veira, haflclscO lVianod da Ro- Ri.:> das Mortes, entrevistado
f3 ..� , drs. Agripa de Faria, cha, Bertolino da Silveira, Boni- pelos <Diarios Associados», de

I l'Y'OUg:, :v1arciO Portela. Iacio Francisco Vieira, Juvenal clarou que deseja incorporar-se á

: ';_�� Tr.ndad-. Cruz. Rodol-I ��Iloel de, SQuz.a, . M'Ànoe� J.o�é expedição Morbeck, atualmente
I..:tz au.r, P:lulo janz, Do-. LUis P. Jcsé Antomo da Sllveua, em plena selva matogrossense.

s F 'ocha, Indalecio Arruda,
Ern

'

sro de '\.lmelda, cel, Tia- m issa-O
(' J - dOI'

. •
, .•astro, oao e ivelra,

lle;.'y;rto Hülse e Gallotti Junior.

ciêntifica 1
capital 'o dr.1
de Freitas

A

Festeja hoje o seu

llRU:,!icio a graciosa
Jlll18 Ramos.

amversano

senhorinha

Re?,'sta-se na data de hoje a

ril� �.C�t m do aniversario natalicio
'(',S," senhorinha Lélia Me-

• ''7f rr llt-<U5 hOJE;

U'!wrtinho Callado Junior

virá á esta
Lincoln

Deseja i ncorporar-se
á expedição Mor··

beck

RIO, 13 - Acaba de ser! O dr. Lincoln de Freitas
comissionado pelo sr. Barros: Filho segue tlJje díretamen
Barreto, diretor da Assisten I te para o Rio Grande do Sul,
cia, para fazer uma viagem onde iniciará em Porto Ale
a todos os Estados do cen- gre os seus serviços, indo
tro e do sul do Brasil afim daí para Florianopolis, Curl
de estudar os trabalhos de tiba, S. Paulo, etc.
de Saúde Pública em exe-

cução nas capitais do país, DESMEN-
o dr. Lincoln de Freitas Fi- TIDAlho.

Esse ilustre médico, diplo
mado por Manguinhos e pe
lo Hospital Tenon, de Paris,
é figura destacada nos meios
ciêntificos do país, onde des
fruta de solida reputação.

Retornou hoje á esta cidade,
do Ex-contestado, onde se encon

trava a serviço profissional, o

110SS0 conterrâneo sr, Martinho
Callado Jimior, Iuncionario postal
p n0SS(J apreciado colaborador,

Dr. Raimundo Santos

Acompanhado de sua exma,

c�pi\�? regressou, domingo, via
.raritima, após alguns dias de
perrnanencia na Capital Federal,
': estimado patricic dr. Raimundo
� ant ;, rn.:mbro da Câmara de
ereZoJ IY,: (: ,_ f"b, .anopolis e com

> ,.. ,,' ,.i",'_'J residente nesta ci-
, I

C'tLlt

EtiLArE

Silva - Silveira

Na residencia do sr. Idalino
Sih "ira, comerciante nesta pra

ça, realiza-se, hoje, o enlace ma

trimonial da senhorinha Anezia
Nera Móreira da Silva, filha da
exma. sra. d. Alzira Moreira da
Silva, com o sr. João Acacio da
Silveira, comerciante.
Paraninfarão o áto civil, por

parte do noivo, o sr. Jaime Se
cuudo da Silveira e sua exma.

esposa, d. Maria Ermelinda Sil
veua e por parte da noiva, o

sr. rl.J�enor Nunes Pires e sua

»xma ,(;�POSéi, d. Maria da Silo

Não cumpri
mentou

o presidente Getulio

RIO, 13-NOI circules polí
ticos informa -se que é inveridica
a noticia de que a bancada libe
ral gaúcha, após a votação do
parecer sôbre o caso dos parla
mentares presos, teria ido Incor

porada em visita ao sr. Getulio
Vargas. Sórnente o sr. Jcão Car
\ \1aF t.d+J esteve no Paiacio

I (r.1 d�' J�,'. corno h�bi�.u'Alm.�tlte"
I

- _.- - • I
t rr- (")_ ''';l:.,,·nl,;: '1,� Re-

'" •
!
1 .;"

Ktii�,i"·"iliiÍíd""i� no sul.

menta
Grande rou
bo de joia

O sr. Leonidas Gonçalves,
profundamente sensibilizado, a

gradece ao compdente dinico dr.
A,mínio Tavares, pdo tr9.tamento

�Iue lhe dispensou, bem como o

df'svelo e carinho das Irmãs da

Hospital de Caridade, e a todos
os pessoas que lhe confortaram
com visitas e cartões, durante a

�ua enfermidade.

•

RIO, 13 - A residelicia do
medico Mi:lrtins Peixoto foi assal
tada pdos gatunos que pratica
ram um roubo dt" joias do valor
de mais d,� quarenta contos. Os
laraipo� trabalharam de luvas,
não deixando o menor vestigio,

A noticia so

bra a deso
nestidade (ie
u� capitão
RIO, 13-Uma nota do ga

binete do chefe de policia desmen
re de modo categórico a noticia
que dava o capitão Uchoa Caval
canti, ex-diretor do Abastecimen
to da erefeitura. comu implica
do nas ultimas irregularidades.
A nota, diz que é um militar

digno de qualquer suposição me

nos clara em torno de seu nome. ,

r .

'-_ H_

-'� ,.,.

Oficial conde
nado

RIO, 13-0 Supremo Tri·
bunal Milítar con-lenou o tenente

medico José Fonseca Couto a

irês .nêses � 18 dias d,- prisão
si:r.t,les O processo Em wotivado
por um incidente entre esse ofi,
cial e o comandante do 70. Regi
mento de Cavalaria Independente
com séde em Santana do Livra
mento, R;o Grande do Sul.

J ·:�r dI!' t'3
r·... ,._' ...., ,-� Q. .;", �dO"' ....Jt; _"'�"�

por' delito de
.

Ir"nprensa
BArA, 130- jornalista

Ranulfo de OlIveira, condenado
a quatro ailOS de prisão por
delito de imprensa requereu sursis.

AUTOGRAPHO DO COMMANDANTE LEHr.JlANN

Recebi um pacote de cigarros Yolanda do Representante da Cia.
Qfferta á tripulação da aeronave Hindenburg

Scaza Cruz como

ERN,-,�T A, Lt:Hi\t�ANN
Rio, 30. v t 36.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




