
,� A Z TDeputado dr.IDinlz Jor •. Iider
da bancada liberal na Câ-

mara dos Deputados

AS apolices ca- -

tarinenses A voz: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

PORT<? ALEGRE, 24 -_ A população desta capital
ac?mp�nha l�teressada o caso da senhorita jurandir Reis,
cujo noivo f)1 sequestrado pela família afim de que não
se casasse com ela.

O CétSO passou-se em linhas gerais assim:
[urandírReis, moça modesta, energica e trabalhadora

ha tempos, vI�ha sustent�n�o um namoro com o jovem
Adelar Eh, filho do capitalista Jacob Nicolau Elí comer
ciante muito conhecido nesta praça. Depois de na�')rarem
varios mêses, Adelar e [urandír fizeram-se noivos e com"

RIO, 25- O discurso d.> sr. João Neves da Foutoura, ôntern, na Câmara dos Depu- binaram ca�ar-se.

adas. é considerado como o primeiro sinai de alarme nara a dispersão das minorias.
.

A familia de Adelar não via com bons olhos aquele
firmado com a De- t Se não resolver em toda a sua extensão a profundidade do ambiente de dúvidas c descon- no!vado e se opunha tenazmente ao casamento. Assim, de"

legacia Fiscal fianças que reina no seio das oposições coligadas. vale pejo menos por um �,reprimivel desabafo. pOIS de �encer oa telutancia �) :apaz, o comerciante EH
------ ....

L'"' L I conseguiu envia-:o para o interior do Estado, para a casa

RIO, 24-0sr. ministro da O O"la doColonol' gnua tele't de parentes.
Viação recebeu oficio da Se- II

f-
Sabedora do que se passava, jurandír não vacilou um

cretaria da Câmara dos De- O Executivo Catarinense, representado na figura elo seu grll 1Ca só momento. De posse do retrato do amado, saiu em sua

putados, com o parecer n. ilustre governador, dr, �e.rê,u Raml)�, quando, no ano, anterior, de- de C ruze i ro á procura por to�o Estado:. Desembarcou em varias portos
45, de 1935, aprovando o cretou comemorações OhCI�15 ao «�Ia do Colono'), qUloS t�stemunhar 1 ConCO rd i a e percor.reu mUlta� esta90es e� busca do noivo até que
áto do Tribunal de Contas o reconhecimento e a gratidão publicas ao elemento alienigena, que,! consegu.u descobnr a pista do Jovem Adejar.

q�e recusou registro ao co�- con�sco colabora, ha �ais de u� seculo, no engrall?ecimento �co- RIO, 25 _ O sr, presidente � Seu noi�o! �ncontrava-se no lugar denominado Pratí-

tr�to celebrado na Delel$acla nOf?ICO, cooperando, ainda, através da amalgama racial como fator Gettl1io Vargas autorizou a cons-
i nha, no mU�lclplO de Prata.

,

Fiscal do Tesouro NaclO�al etnico apreciável.
_ ". trução de uma linha telegrafica I jur�ndlr tomou o trem e depois alugou um automo

do Est�do de Santa Catarina Elemento �e ?rd,em, dlSClphD� � trabalh�. ao colono
, teut� que ligue o município catarinense I vel e fOI bater na casa em qL1� est�va o seu noivo. Ade-

com a firma Arnaldo & Comp., ou italo, as duas ptl'1upalS correntes 1�lgradas a Santa Catann,a. e de Cruzeiro ao de Concordia. [lar ,estava sequest!acto na resldencla de seus- irmãos ali
para a arrecadação do im- de justiça reconhecer, deve-se a paternidade da nossa grande projeção :esldcntes. )ur�ndlr bateu na porta e quiz falar com o

posto de consumo sôbre ener- alcançada nos quadros da Economia nacional. ,MOrtO ; j�vem ,?s.lrrnaos opuzerarn-se e não deixaram que ela o

gia eletrlca, IIJ município de Através de um labôr ingente e diuturno, d! uma lúta inlre- . I Visse, exigindo que se retirasse. Antes de deixar Pratinha
Cruzeiro do Sul, no Estado ne contra as naturais asperesas do clima e da terra, de um esforço perigoso de- i·jUrandi� foi á delegacia local e apresentou queixa contra
acima cttado.-O tribunal con· prolongado e titânico, e de uma atividade profícua sem par,-labor SO rd e i ro

o fáto, Isto é, acusou os irmãos do seu noivo de mante-Io
verteu em diligencia o julga- esse por todos os titules sagrado e épico,-o advena, miraculosa-

-

,. sequestrado.n:tentJ, para o fim de r�qui- me�te.' foi fazendo nascer, numa
_

magistral germi�ação de progre,; BELO HORIZONTE, 24 . ,.Ao ch�gar �ovamente a esta capital, soube que o ca-

sitar o processo que fOI en- sO,-mumeros centros de população e de prosperidade; onde o tra-
V ili M das

pítalísta Eh havia dado queixa á policia a seu respeito
,

h d á CA dO" li
.

- en recu-se. em orro as alegand 1 f
A

P t- h f
'

carmn a o amara os e· balho passou a constituu uma re igrão, P :J b bi d
.

I
.. O que e a ora a ra In a azer escandalo e que

putados com o ofício n. 3.378 A penetraçà'l do homem et,lropeu no«hinterland» catarinen-
e ras� sUJ

ur 10 esta dCáPlta,; cuntinuava com estes propositos. Deante disso a rapariga
de 31 de outubro último. 'se na exploraç8.o das nossas vultosas r<,,:servas naturais, é uma odis-l' ud�da cen�d

e

sanguhe, 'dten °d per- i compareceu á policia para desfazer a intriga 'e narrou ao• .

I dO
I o a VI a o con eCI o esor- 'd I dti·séa de coragem, persistencia e sofrimer,to, que, a gum Ia, terá
d' G I J M h d d I I' e ega o, a como se passára, o seu curioso caso

, d f d I d A hO.
Piro lera no ac a o, e a -

.

obrigatoriamente, e azer parte o nosso a enta o acervo Istonco. b lI.T d J> I
f

" , .

d
cum a «1',e5ro o o o».

Mas não 50 no progresso se ez senti!' a vigorosa participação o
O 'é d'

d ld " a�saSSInO um menor e
colano tambem, na raça, através e um ca eamento moroso o 16 d 'd d '.

,

I' fI' d"
.

f I d
al10s ':: I a e, propnetano

contínuo e e m Ulu" eCISlvareente, como orte e emento e coorao ,

b t
'

I'
'

_

'o
I

do o eqUlm a I eXistente.
peçao rac.18." ..

d dI" Chegando embriagado ao bo-
E, aSSim, e que dos primeiros povoa os os nuc eos Imlgra- t' dO h

torios di�tribuidos pelo sertão barriga-verde, ascendem muitas e deqUlm, pe lU

Acaldc aJça, neg.an- misturando-�s em partes iguaes.
" 0'0 f' dOI d -

o-se o menor o orge, aCIma
Importantes iaml las, e 19uras e aos n 1 � a expressa0 no pensamento, [d'd Ih f b b'd

.'

'd
o 'o a U I o, a e ornecer a ela. -- -=. ......Politica, 10 ustna, e comercIo calarmenses.

A d'd dO dRIO, 24-0 ministro da Fa- gre I o, Isparou .:onfra o e�-

zenda tornou sem efeito o decré- As conhecidas e reputadas farinhas conhecido o seu revólver, atin-
1:> que nomeou o coteter das ren-

"C
.

O" Surpresa" e "Bôa Vista", gindo uma das beijas «Negro do
das federais �m Jaraguá, no Es- ruzel r , Polo» na te,ta.

lado de Santa Catarina, Julio são fabricadas com trip;os superiores, importados da Ar- A sua morte foi :nsta!1tanea,
Ferreira, para identico logar na g�ntina. Executadasterceira coletoria das re-ndas fede"�---------------------

rais em Blumenau, séde em ln- Mort·� ISUSPEN SAS 18 comunis-daial, por não ter aceitado a re-
as med jdas tferida nomeação. de um cé;ln- de prevenção as

Promovida gace1ro RIO, 24-Na sessão de ôntem da Câmara dos De-
010, 24- T�ndo ce�sado os TOKIO, 2,3-0 c�rrespoll· putaJos �ntrou em terceira discussão o projéto n. 125 de

RECIFE, 25- Noticias de moh:,os que �e�ermlonaram lIg?r?sas de�te da agen�la telegrahca Do- 19.3? a�nndo � c�édito esp �cia( de 1.727:824:1)800, �elo
Mossoró informam que a policia m,,"dldas de vlgllancla pdo nUnlstro mf'l em Seoul Informa que fOiam Mlntsteno da Vlaçao e Obra j Públicas par a , li "i J

-

-

daquela cidade tra\�'u novo com· da Guerra, o geneal Jr;'" Comes,' hoje f'J.:ecutados dezoito comunis-I dJS compromissos J'á aSSUlr' i·)., rUr't' a .� }l1'�to,: :.� ;-. \. lçao

dOO
o

• . �..., '-, '-' , ..1J e c("o'_
bak com os bandol,eiros, e que c'n CIrcular ditada d· �. : ,,0, or- I t�so (.h�ne3f,� �ondênado� por �3.r- se�vação de .estradas dr.; roJag _;m n JS Es�ad0':; ldo ')arT:1.
lesultou a morte ao .;;aflgacmo deno� que as ord<.n3 �\'·fotlcJQS na

J hClpaçao
no incIdente de Chlen- e ?anta Catarma, tendo parecer com 5 lbstitu�l \Ia (la Co-

(IJosé Alemão». antenor fossem SUSlletlSas. Tao, missão de Finanças.

r"�
o
.0-

I

adm Itidas á cotação
oficial da Solsa

RIO, 24--0 sr. ministro
-da fazenda mandou declarar
ao Síndico da Câmara Sín
dical dos Corretores de Fun
dos Públicos que o sr. presi
dente da Republica resolveu
autorizar sejam admitidas á
cotação oficial da Bolsa as

25.000 apolices ao portador
do valor nominal de 1 :000$
cada uma, juros de 7 010 ao

ano, €:mitidas pelo Govêrno
do Estado de Santa Cata
rina para garantia do empres
timo contraído de acõrdo com

os decretos ns. 18, de 15-9-
1933, estadual e 24.245, de
23-6-1934, do Govêrno Pro
visaria.

o cuntráto

Decreto
tarnadosem

efeito

RIO� 24-..0 ministro da FIt

r zenaa �ssinou áto promovendo o

• �oletor da terceira coletoria das
rendas federa:s em B!um nau,

séde em lndaial, o escrivão da

�esma exatoria. C�Jks Dignart.

,
....�.

-," .-

.,M�..,,,,,,,._.'

-

,,-',..-'

o00000 000•

••

para o reír�icio das obras portuarias 'de
Ftortariojootle

R�O� 24 (A GAZt-:TA) A bancada catarir,ense, na Cârnare dos DePLJ
tados, àcaba de apresentar Ul""n pS"'-ojéto autorizando o Govêrno Fe
deral a disper�de(" a quantia d'e:: n1il C·:>�')1._OS de réis pard o reh"licio dos
trabalhos de dragagem do por·to de Floíianopolis. Esse projétc" quar)-

�:jo aoresentac�o em plenario, foi bem recebido pelos
parla;rtertAres brasileiros

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

A Tesouraría da Delegacia
Fiscal, devidamente habilita
Ja deu começo, hoje, aos pa
sarnentos le gratificaç'ies que
competem aos juizes de zo

nas eleitorais, preparadores
e seus escrivães, a contar de
janeiro próximo passado.

.0.-------------

IJ uizeseleitorais

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------.------------------

III

..JAIRO CALLADO
Florianopolis, Sabado 25 de Julho de 1936 INUMEHO 575

-

Reu n i u
o

h O j elPretendia casar·�
secretariado

-

catarinense
contra a vontade do pai
E FOI SEQUESTRADA PELOSIRMÃOS

- se

Reuniu-se hoje. ás 15 horas, na sala de despachos do Palacio do Govê\ no, sob a presi
dencia do �lustre Govêrnador sr. dr. Nerêu Ramos, o secretariado c itarinense, tendo sido ventila
dos assúntos referentes a organização do orçamento estadual para 1937. I

5inal õ

e alarme
para dispersão das minorias

faça uma experiencia, no preparo do pão caseiro,
com as conhecidas farinhas

" C R U Z E I R O" e "S U R P R E S A",

1.727:824$800
para estradam de roda
gem de Santa Catarina

e Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agrícola� G�l!F�tf!?-r-�
LJJaiICiWIWQI

cultura Despor'tiva

rante o primeiro tempo, que ter

(runou com a contagem de 4
O'&1, a conclusão de gu� semenks produzidas no próprio ve eXIstir o maior equilibrio possivel. pontos para o Perí e parl'\ o

k Te:o e clima, e em área especial, são as que mais resultados po' Colhidas as espigas destas plantas, cuja naturação será lpiranga.
SlflV(J� dão. completada mediante sua permanencia ao 501 pelo espaço de 2 ou Chamados as equipes á campo

Deixemos à margem o capitulo referente á tnhagem, por! 3 dias, serão depois guardadas e conservadas até a época do seu para o 211 tempo 03 jogadpres
esca'Jar ao nosso objetivo e ter ele utiidad� �omente para Estações emprego. do clube Francisquense consegui-
Experimentais, a cuja frente sempr,� estão I'lgrónomos de lIlcontesta� A conservação constará em deixaI-as com a palha, pen- �am marcar 2? ponto o para o

vel valor, os que em nada neccílsilam de nossos cOilselhos, bem co· duradas em par�s e em atilhos ao longo de varas localizadas em lo� seu quardro. Esses pontos de,·
mo esta agremiação em geral. gar arejado e lívre do ataque àe gorgulhos, ratos, etc. pertaram os Perienses que em

A melhor seleção empirica, constará na escolha das melho- A melhor espiga, será aquela que dentro do Upo original, arremetidas corajo7.as, vazaram

res espigas produzidas pelas melhores plantas, de um3 cultura apro- possuir volume, côr caracteristica, sabugo relativamente fino e forma :nalS uma vez as redes do va

priada para tal fim. armônica quer no seu conjunto, qu!!r na disposição dos grãos, obser- lente adversario e assim o vetera

Esta cultura será feita em uma parcela cuja area seja re- vando estes ultimos seus carateres de indenlada (milho possuindo ao do plalialto encerrou a tarde
ht:va á quantidade de 5emente q!.Ie é necessario produzir. uma depressão na parte superior do grãos) e indurala (grãos duros esportiva de domingo, pas.iando, O d ia do colonl" emS<'"meando f!m cada cóva de um a dois grãos (em Itajaí e possuindo sua parte superior arredondada isto é, sem depressão conquistando, com essa vitória �

áve ., opOJtunidade de ver semear milho colocando em cada cóva alguma). mais u:n forte triunfo a enobre' MAF fiA
6,7 � até 8 grãos--(sic), das plan as oriundas, somente se conser� Chegada a époça de semear, destas espigas destinadas a cer·lhe o prestigio cio seu nome Com grande pompa vãrJ ser

ar!l as que primeirJ apresentam espigas, arrancando as demais, bem sementes, apenas se utilizará os grãos loralizados na parte centrica, ja aureolando de grandes e incon' realizadas as festas do dia con"

o , a ,'l.�i i P ,;,�f'" ....�," ftacas. regeitando-se os das extremidades (base e ponta) que entre outros fundiveis vitórias. sagrado ao colono. E' justo e

�v1dh(>r�s I-'la1H1":.s em materias de milho, se entende aquelas motivos, por uma lei atavica em hipótese alguma terão valor pa� Esteve duran:e alguns dias nes" mi�recido tudo que se faça nesse

,·adh;, rle abna med!(;, bôas produtoras e com uma a duas espigas, ra este fim; ta cidade, o sr. Luca5 Miranda, dia em homenagem a05 nossos pa-

segundo o caracteristlco eh Vlliedade, localizadas a uma altura rela- Assim procedendo, sem duvida alguma nosso agricultor ve- alto fun ;ionario do Ministerio da tricíos, indomitos e bravos des"
tivamente baixe do "'ivel do sólo. rá suas colheitas aumentadas consideravelmente. trazendo dias me- Fazenda, comi3sio'lado no Dosto bravadores do sertões e aos abne-

A esta \ ult'Jij, lhe ,erá ministrada os cuidados culturais lhores para a Agricultura catarinense, ramo este da atividade huma� de Fiscal de Colétorias.· gados extranjeiros que nos tem kjU-
inerentes á e�p,-,cie, sem esqL:ecer que é uma grande ilu�ão a super na que o grande George Washington denominára:- «a mais ContÍnúa com animação apre- dado nessa monumental "bras, a

adubação. pois as somçntes colhidas e plentadas mais tarde em UUi, a mais nobre, a mais sã ocupação do homem. ciavel fi inscrição de-a cioni,la á Agricultura nacional, fonte da
terrenos da roça ge.almente de tertilidade media, darão plantas me- DR f d Assossiação de Ensmo Mafrense. nossa �mancipação economicn, e

diocr�s, tOd,' ljlF, se t:�tnbeJece, flue entre a fertilidade do terre-
FL JANO >OLIS, 25 e Julho de 1936.

que ja conta com 81 cota� de base da pro?ri3 resistencia belíca
fIO prodl.lt, ° 5dn(�nies e a fertilidade do terreno da lavoura. de- ERIFER valor de 1.00J$1)00 ('.ada uma. d:) nação.
-n-n&WW�' ����������������I

sententes na

da milho

EspeCial para A Gt.\ZETA

Do:! diversos fatores que impedem uma ffidhJl produção-e
(�'-n

"

uma maior preponderancia na balança agraria do pétls-a
h 'o demonstrado que a semente a empregar-se, representa

..'ufn" coisas, ímportancia capital.
Infelizmente e por causes inteiramente alheias ii bôa venta

, nossos '; 'Vêr10!\, que ,"'rnpte acolh.ram +, acôrdo com suas

� -leo, A '" mel.or fóriIl<l n,5 J o pequeno aricu1toc,oE,tado
G

, <1 L I ('';l � < 'h. ) • 'fl 'n • ,'d,p:1lI:!S lt" prod'l"11 s ementcs de
," (Júg ee a a.tura cue -xig- i);i"t:�, racional,

Esta lacuna. graças â inter venção do atual govêrno catari
Leme, breve será solucionada.

Assim, cornpéte ao <_' ,lono atenuar o mal, seguro de que
cedo terá sua recompensa co.n uma colheita com.cnsadon. em gua
ldqde e quantidade.

O milho, ni

r necs: ra ao arLlbi .�.

F :: ,�l'ir;:, ,.�

E.,stadJ. ;

é o que mais requer esta exigen- v,'" I, " .

\. 11 uni .. � �,Jb'� !),;C 1

'c,
�tt�'- ;"'��C1 -

� (J st.. 0\.. d aqueta ·'·l do<

s- 'il ,d, "V·, 11 h'· nica devida, logo se faz

I, '

,;'ou: J'1 mdbo. "bstrvaoa sob seu
•

ç"; �i ;"11;(;.:1 ("'r)�Z de corrigir
_ ;g a a, itf chegtlrmos a um

<:.3c· l,)Cif'(' Jê .,,0, (�Cararterhtico5 tl-
-o

! 1 .� d'r' ....0 ,'t,,':, � os r oi "lêva iss.ma propor-
�\

•

J I I
m. "-o: .! '0,', p,oo, 'Igem pe a ac-

01 t;" <r!O rle ltajaí,
�. " .:lt,;, � nv.diocres,

J �.<: ?f;'ri�dtor ao
�)

.....
.......... ' r:. I'n. l,

.. ,..: � I_ .;i _

ON
, .

t • _}c�· ,},r-n ,:�

'I' ,.
... ','

'we �.

derar» t
fi '1� d ...

Q , ';l 2 <atores prm-
-- --,�,:,:,. d:�· 1 variedade pro�

f\

ClpaIS:-'
dutlva pro

Hoj�,
SEI.,

;i/it) e )il\u. i.� )�Scl. é�oca.
p: imeuo Ii:.j'lf.

I 14 SEjMf:'.(�·rE.S;--inte) ele entrarmos no

ItofO,l-S{.! uecessario, brêves consdera-
.e cereal.
�.de mm té':lli �a d::tf·rm;ilz.-:l -!, fdil:,l de

r , ..,qt:v, ;·S a selecção. '-'lr.b ;1 él O�í c:Ju: çGS em-

ntudo d'este ',S J

- �b'�oes 50, Ie a

j. l( J ,

( ier �é!' co f

!J.�·.dv<
, ,

,,;;::-_\ -,;'.

Vt;u{in" I�
\ .!� hfHl r\3__,: () �.O�T·pr(. 'la. in. se�l
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, 'i CéU,,"
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11_ j H"Yt5 e _;erb·':f, pela q�al se e2'

"" ,: �SP'�:{ colb:d'l dei. rc,ça gera�',
,,' 'f),' Ílc 1Z I�'I 1 1
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l' Ll �\.:alaçal_) de ilfJVáS VáLe I.l·Jc
'óg" n" G chrr.atérlcos diferentes do n ..,sso,
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.. \1", �,=l� J_; _.c-.. eiG,�
,�,.a nduída n'esta
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REDATOR- ACIOLI deVASCONCELOS Uníão S. C X Ame-
.

c. Crica ... ;-J •

Figueirense F.C. :"118 i F.C.
Amanhã os amadores do' Ides-I correntes pertencem a duas asso

P?rto da bola assistirão, no ��ta- c�aç�es desportivas veteranas em

dio Adolfo Konder, da Federação l' lorianopolis. '"":::

Catarinense de Desportos, uma O valaroso Figueireme F.C.,
interessante e renhida pugna de que entra em campo como�:po[ll

•

modificações ?<! úl.una hora, com I tarinense, em, renhida plJgnay a�is-
o quadro abaixo: I tosa, as eqUipes dos clubes União
Pereira-Freed-Carioca; \' S. C. e America S. C., desta
Carloso-Proeopio-Berreta; cidade.
Chocobte-,)araná - Ivo

Antenor e Calíco.

luteból entre os valorosos quadros
do querido Figueirense F.e. 'e do
veterano Avaí F.C.

Dado o valor e o preparo dos

couteddores, o encontro, de ama

nhã á tarde, marcará época na

historia do desporto barriga-verde,

teiro na tabela do Campeonato
da Cidade, tudo fará para não

perder a sua hônrosa colaboração,
obrigando, assim, ao Avaí F.C.,
a forte resistencia, é um jogo
cheio de lances magnificos.
O glorioso preto e branco

apresentar-se-á, em campo, salvo

BRASIL S.C. X IM·,
PERIO S.C.

No estadio do Limoense S.e.
delrontar-se-ão em prelio amistoso,
ás 9 horas, os primeiros quadros
do Brasil S.e. e Írnperio S.C.

mesmo, porque as equipes con-

Empenharse-ão, amanhã, ás 14
horas, no campo do GinaslO Ca-

z T

Quando ouvir alguem espirrar, diga
"Instantina!", em vez de "Saúde!", porque
Instantina significa Saúde quando uma pe
ssôa começa a resfriar-se. Instantina é ultra

rapida contra resfriados, dôres e grippe.

mLunicspios
Ita�opDISs

Falecimento Cruzada N�cicnal de
EducaçãoNodiq 11 do corrente. fale-

ESCOLA MATIAS
CHNICK

AAt.Z.i.j a·s ....

ceu, nesta Vila, com a avança
da idade de 82 anos, o veneta

vel ancião sr . Francisco José da

Veiga, progenitor do nosso arrn-

50 sr. cap. Pedro Veiga Sobri
nho, honrado Pede,to deste Mu-

A

Esta escola inauguarada a J 3
de maio, teve suspensa seu fun
cicnameato em virtude da incoe
rente ordem da D. do D. (Je E.
que mandou sustar a concessão

de uma das salas do Grupo pa
ra o respetivo funcionamento.
A 10 do corrente em prédio

'llugado pela Diretoria da CNE
de Mafra. e com 30 luxuosas
carteiras oferecidas pelo deputado
Severiano Maia, muitos objétosne
cesarios a sua completa instalaçãr) e
tarnbern doados por nobres con

cidadões aqui residentes, com a

muitos netos. A' exma Iamilia presença do Prefeito Pedr,) Ku"".
enlutada e ao sr. Veiga Sobrinho autoridad s c repi e<enta.lles da

im�r..!n5a foram reôbéftas á� auhsos nossos pazames.
DIA DO COLONO ,com .regular freguencié\.

Para os festejos de sei g.ancle' Agora o seu dedicado pro'

data, que glorifica os obrei�os de fessor acaba de. desdobraI o cx

l'lJallho das nossas terras exubt'" p.::dl nte t'scoL.. (. faZ�Il(h fun

'antes, re na gran3e a. imaçao. 05 cionar a aula de mcrnres d'1s 17

>rcmotores dessa comemoração,
'ás 18 I [2, e a noturna co[!tinua

organizaram vasto e atraente pro�
a funCIOnar das 19 ás 21 112.0

grama. que certamente muito agra-
numero de alunos doS. M. e de

dará aos ltaiopoIense. 93 e o do Sexo Fem. de 13.
O áto do sr. Cap, Pedro'

Kuss (reando esta e!cola foi mui
to apreciado, pois ss, que ho
nestamente administr" um muni
cipio de renda de 172.000$000,
dlspende a 7 parte da renda ar

recadada J 5010 com ii instru
ção publica municipal e nonna!
primana, fóra a contribuicão
que virá onerá essa contribuição,
C,1m a subvenção ao glnasio Ba�
rão de Antonina, Of:l em con

trução.
Municipios existem, comu p.

ex. o de Rio Negro, do vizinho
Esladc, muito maIs velho e ten

do uma receita de 118.000$000
g-lsta pouco mais de 4.0('0$000
com a instrução. Mafra nesse ramo

üa publica adm�nistração e no

de viação consome volumosa so

ma, aplicada com rIgorosa ho"
n�stidade grande proveito.

OIClplO.
O l'pranteado extmto er a natu-

ral lc1a legendaria cidade da La

pa, E. do Paraná, e aqui resi
Ira ha longo tempo, gozando de
lelarta estima no vasto circulo
:le suas relações sociais,
Vestiam a personalida d,) res

reitavel ancião belas virtudes,
[ue caraterisavam-no como h J'
nem de bem e honestissirno.
Deixou o morto 10 filhos e

De Mafra
Domingu I 2 do corrente, Ma·

fra e;portiva, assistiu, maravilha
da e �ib,a'1do de sadio estusi
usmo a peleja futebolistica do Pe
d, desta cidade e o Ipiranga de
S. Francisco, Os jogos foram
desenvolvidos com tenacidade du-

EM
"
c L.!"

Elegantes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindo variadissinlo
e abundfinte stock

Artigos para homens na casa A CA'PITAL, nas duas esquiuas da rua Conselheiro �.JIafra com a Trajano

osc o,

. o

I.

________ :i____ .. . . _
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.'

(
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k."Q!estias de senhoras)
A1etl?c na M;:;ieiL:Jadr
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D
'>.. ..

Indica:

alta cirurgia, ginaccclcgia, (do
enças (I'IS Et:iJhoras) e partos,
cirurgia do �is!ema r..ervoso e

- 1 Ioperaçoes C!.e p astica

CONSULTORIO---Pl1a Tra
ano N. I e da s

. I O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas. ITELEF. 1.285 ,t
RESIDENCIA-- Rua Este-I'

II
ves Junior f\;. 26

_

TELE? 1.�22_ __ 1
Dr. Artur Pereira

e Oiiveira
CU,,'ca médica de crlao

ç�s e n1uUrs
Cons das dioriamw[e das
4 'horas fm diante

Conwltorio: Rllr{ .ro[o
Pin.to Ir 1:;

"

R�siJência: 7Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABOR.ATORIO DE

ANAliSES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PER,EIRA E OLIVEIRA

Chefe do L;:\:.oréllorio da
D;retoria de .Hig;\ e do

Estado.

_Curso de esueiaJ'ú'cão em
n 'I'

j

jJactrono ogIa no LaD. de
Saude PúL!ica do Rio de

]éntiro

FONE-J595

1 •

L)(_l (��_(.',..
, lt ;'',;0 c\:_�" ;"r,c�,ticcs

..

A QA:Z__E:�� -=*W',:"!l"'R=s:="pwce

DIARIO INDEPENDENTE

Mao será devolvido o ctlglna]
publicado c;.u não.

O com,; dto expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soli
citada, não im,viica em respon
sabilidade ou fildôsso por parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRJMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem COTn()

os valores relltivos aos an�

11.uncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Direior-C::
rente Ja!r" CaílaiÂD.

Redaçi,,� Adr.!nlstraçã�
8 OflclnsiJ

RUA CONS. MAFRA, 5�
Fone, 1.656

Asontt".l5o·CÚrl1'elpUndentB�
.'orto Alegre - Dr. AI'forii"

Bottini
Curitiba--Petr!\rrr. r,a�;ddo

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranfA-]aime Wendhausg
Anitapot's-AnibaÍ Pae;;
.l\ngelina-Armando Schmidt

. EiguaS.::ú--Heitor C&mpos
Blumenau- �jhrlinii\n:) Hilario
Bom Reti·O-Joaquim Simões
Canoinhas-P.::dro Tor:-es

Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitib;n'Js, - E'lcdino Rosa
Cresciwna - Dil10rah Alves

Cammha

•
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Está finalizando o prazo. estabelecido pelo Clube dos Funcionários
pensa de [ola, mensalidades atrazadas l �c ..

para dis-

Fszei vossa inecr'ição COI-r'�O socio· ..Rua Consen�"')eiro Mafra N' 2.

III

renC�t

1!ó&l2iL!ULWW:.U:"t 11'1 4biWU!$i4

CCt-iJLI. "ii(�9 tDT
til NINGUFM, por certo, esque-

RIO, 24 _ Conferenciaram i S S a ceu o rei da opereta moderna,

longamente, ôntern, á noite, com
Franz Lehar, autor da «Viuvô

o presidente da Republicél, O:�
•• . • .

Alegre» e de outras composições
srs. JOão Neves da Fontoura, n \

IUS� LUCliÀ�andFc lfo I Fbllomeno, vI:,;vf�lhId(a FJlome)-, populariza-las em todo o mundo

Raul Pila e Mauricio Cardoso.

L�lr"'.'I':,
� no m,on�, � nur rC)'� e en, esposa e 1 o, ausentes., .'; cujo tragico fim foi objéto de

Juvena� aa �os�a Avila, eS�bsa e filhos, �amazlO I consternação mundial. Pois no

RIO, 23 _ Foi enviado á
.,

O projéto estabelece taxas poso Urnbelmo. Bnto, t'�posa .e f:lhos, Roque Filomeno, dia 3 de março último, sua casa

Câmara a mensagem do govêrno, tais maiores do que as atuais. mas, ou

•

fri>ção, quando . aras esp�sa e fllho.s, Dante Fd��eno, viuva Yolanda f!-/ ca�a, em Viena, fOI assaltada, á

wbmctendo o projéto sôbre as Vigoração as seguintes taxa: Até 25 gramas, quando 'mpr s '1..i Íomeno Garc.la e filha, Ft.hz Barzan, esposa e fi-
I noite, pelos ladrões, que arrorr.-

tuífati que acabam de ser ergam- Para o interior e países da.1\- 50S, amostras, etc. 200 réis ma G / o, Orlando, Reinaldo e Laurita Fílomeno, fllhos, gênros e netos;
I baram as diversas montras onde

zado p3ra os Correios e Tele- merica e Espanha, cartas de pri- qlJe nas taxas menores. osé Fdomen'), esposa e filhos: viuva Maria Filomeno Machado lo celebre compositor havia encer-

grafos. rneiro porte, 400 réis; cartões pos- Registros, para o interior, d-:: t,lhos, Carlos Filomeno, esposa e filhos (dusentes), viuva Rita' rado, como nUM mu ..eu, zs mais

O assúnto fvi submetido ao tais, 200, com resposta paga, correspondencia em geral, 800') <;l neo Filomeno e filhos, irmãos cunhados e sobrinhos: e Dqmenica I preciosas reco-dações da sua csr

estudo do diretor do Depa-tamen- 400, com caráter social convites, réis. M,wlIscritos, zmostr>s, h- llomeno, tia, profund.amelJte abalados pelo gólpe que os a�ingiu I reira .artística '. Desses n:oveis os

to, o qual assinalou que as pro- pezarnes, felicitações, etc., 200. voos e Jomms. 400. Ex eror cc n o doloroso faleCimento do Sf'mpre pranteado, f'SPO"O, pai, so- malfeitores retiraram varias batu

vid-ncias decorrem do compro- lmpresos até cem gramas, 100. 300. gro, avô, irmão, cunhado, tio e sobrinho. - DONilNGOS FI tas de ouro, prata e prata dou

misso assumido pelo govêrno no Livros, catalogas de livros. de Expressos, interior, 1$200. Ex- LJMENO.
.

rada, cigarreiras de ouro com pe

congresso posta]. 100 a 300 réis. Amostras, de t-rior, 2�i500. Vêm por intermedio do presente, agradecer a todos os r clras preciosas placas de ouro e

O projéto altera totalmente as 100 a 300 réis. Enco;nc'1das, A majoraçào nêo 'ltir.'S, as ta- �'.�". clínicos desta cidade e da Capital que louvadamente se es-I preta com dedicc torias e joias de

tarifas atuais, sendo pequenas as 100 a 400 réis. xas locais cartões rosta 5, cor tr,:_ ·um para a cura do querido extinto; aqueles que nos assisti-] subido valor, pois que com o

modificações no serviço telegra- . Pala o exterior, ex' utando-ve rI sponder.ci> sr'-181, conespon- fr- 1 cem o seu conforto é ajuda clurante os prolongados padecimen-] monograma de réis e principes,
fico, com a creação de uma ta" os países acima, cartas 1 ;1/"5200. I denciaclicia], ass.natu ';;;s de jor- 'c do fa'ecido; bem como a todos que enviarem, côroa flôres, deitados a Franz L"har por oca

xa, denominada de urge, .cia, e Porte simples de cem gramas, I »s, r reun-i (le rf t dr ) de ob-·,' c
.

",,, e k! :gralT.as; as sociedades e firmas comerciais que se fize" sião das primeiras representações

redução da qu VIgora atualmen- 700 réis. Cartas po «ais, �ín -! jé',,� d texa \ d � Jd, premio rz"') H presentar e a todos àqueles que até a última morada con de suas operetas. A despeito dos

te para os jornars, que será bai- pIes, 5 QO réis. Com re:;posta pa-I de S2gtlrO, tie vak'res ct,da ados, a �i'lam os restos mortais. e5forços da pulicia. os ladrões

x?da de ceO! para setenta réiS I g \, I $000. Impres�o, 250 réis, I r ;ri bc,l" d� ('111 ,) c rerv � A[Jroveitam O ensejo testemunhando aquela grajiooo, que não tinhé;fil Sido encontrados.

pOl palaura, t:tac.ionanclc. a de I' por cincoc'nla gramu;. Conl's-'';J. a ' II. tmê'. de ,i " I � 1';' es) 3 á irr,orré.dora nos seus corações, para convidar os seus amigos
***

I--0r palavra, estaclOnalldo a de ponc.lvno.l aérea, de um p-:'ra OU" de)'! la:; t exp.: Ç( 'te e<3i., ..
!

� I g r I, rara a M's5a d� 70 dia, ::jue será mandada rezar, na P. LIGA das Nações ocupa-

urgencia nos J 40 r�is. tro E,tal o, 1 �')O po. c'n' o fra- j' ",.
• fi)"r)" 5' :Ju7ida"fp.ira. 27 do corrente, ás 7,30 horas, na Igreja va em Genebra, desde a sua fun�
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rI .•1 d;;Gte ato de religião: cmi�ade �om o correr do tempo, � pr�-
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f", Sao Jose, 23 de Junho de 1936 dlO alugado tornou'se-lhe msufl�
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\' Ar;:,AIATARIAa,nu distri- Bebidas Nacionais e Extran
um soberbo e espaçoso palacio,
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d J p perto da sua séde atual. A wns-
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.'.' .'. ,te e« oão esosô», Estreito. .geras só NO
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l<'- - ". trução está terminada e a mudan-
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N<',,"l'a redaça-o pre<tam-�e a"s f'raça 15 de Novembro ça já ccmeçou. Mas@ssamu-

� om u uallsn 0, em q'le (1 �sentJn. no mun o mo e-ro as .

'-"- "� ". d.

� . . _

d 1 d' b h � : '

i:1�t're<s?dos melhores idornlé1cõe:;. Antonio PaschGal ança, como bem se póde ima-

�
maIores orgal1lzaço�s e Ci3';SCS e que 3. ao po re, sem J- t "

\
� ginar. é um caso muiro sério. Os

!9?1 milhação, O que a luta em soC:edad.:; Ih' re-:usa) - êssc é a ""
, d

r.J ;':;" r��" - ocumentos e os moveis a trans'

base e a razão do ;srand_ exito e popu ar:d,ldc da «C'REDI;- J
,<

IMUTUO PREDIAL». Tenha Vo S, por CO:1S \!:uinte, em mc-
t .

parlar são inumeraveis. A paFe�
.,

�.',":,"
tE' :�,.sta de 80m Jes de lada é toda uma colina! E pnra

moria e diga alto por todJ a parte: A CkEDITO MU1UO . .

ir--.. US
PREDIAL, não vewe números salteados! A C,EDlTO MU- <t::';,,'

Igua.pe
ter o !t-itor uma pequena i2éa

T S
do que é a nlUdança da Uga

UO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FiE- das Nações, basta men<.ionar-lhe
II:) ITOMUTUO P J.Fl,EO aALs O

Estes ala.arismos: 50 divans, 810
protege as C"lacses pobres' '

navia motor São Paulo fará o transporte de !'>

, u • «butdls», 1.500 me�as I Quan-romeiros p�ra a tradicional festa de Iguápe, saín- -

�I do de Haja! a 30 de julho. I·
to 3S cadeiras, seu número é

Ü Os interessados deverão reservar, qua.nto an-

I t,ealme,nte
irJIponente: 4.500 ! E,

li:
1 tes, as Sí.las pa'.lSagens.

ai::lda, centenas de maquinas ('e

� Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí.
escrever e de calcular, etc ...
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r- Casa de Diversões -'I Higiene
, Requereu licença á Direto-

I

i" Fam i lia res

I
ria de Híglene do Estado, pa-

I, V " �pO ra I rn pe r ,oa I r�, abrirf farmacia em Cambo*
_ ,nu, o armaceutico prático

I j

O Ml-dOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
. sr. Francisco Barreto.

FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES
CAPITAIS

--

para os Correios Q Te-
legrafos

As cartes ("je porte simples
pagart�o 400 :é!s

Todos, pc�is, devem cooperar

bem de todos

pa�a o

Faça a sua inscr�ição hoje mearno

VISCONDE

1$000 apenas para cada sorteio

V. S. não deve vacilarurn só instani:e!

OURO PRETO N., Cubíança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vi.r;pora Imperial pOÍs nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, h�nesti
dade e ambi�lJte seléto o que muito lhe agradará

Dr. 1\11 iguel
E3(::l�"3baid

�
I

No.;: altos da F
.

P I á Pv arma:la opular,' raça 15 J

,I. 'J
de N (Ivembro i I
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Clinica Mé2ica - DoençE s

de crianças
Consult.-R. João Pmto, 13 ITelefone,'" 1595
Consultas:

das 1 5 horas em diante
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S,ão de terror e de angústia as que se ve

r18S proximidadesde Madrid --A França
·',-':.'o�.e?: o �6(J\/êrno comunista espanhól-- A. Ingla

"terra e a Alemanha procurarn defender
subditos.

'* -_ 'II" �.,...-
',,,- f'

�•.-, • '. "l

seus

A INGl.ATERRA DEFENDE SEUS SUBDITOS A GAZETA
CARTAZES

LOND�ES, 24 - o embaixador inglês Sir Chilton ". CI N�'60�6'iDOS
encontra-se em San Sebastian e sgora conseguiu, por in- A V O Z C-O P O V O Cavaleiro do Far-West é o

terrnedio de um vaso de guerra francês, radiografar para 'FLORIANOPOLIS, Sabado, 25 de julho de 1936 filme das sessões populares, ás 5,
O Foreign Ofice, dizendo que a situação é extremamente 7 e 8,30 horas de hoje do REX.
grave, e aconselha o govêrno inglês que envie um navio LUTA SANGRENTA Nossa Vida Amanhã, o REX, o mais novo
de guerra para retirar os subditos britanicos. HENDAYA, 24-0 sangue corria pelas ruas de cinema da empreza Real Circuito,

Dois destróiers ingleses Verity e Yeteraa deverão San Sebastião esta noite, quando os rebeldes e as forças vai exibir um filme da queridinha
cllf'g.1!' aquele porto ananhã de manhã. militares intensificaram os ataques visando derrubar o go- AHlvERD�;il�5Ribei1o de todas Shirley Temple, a gatô-

O embaixador dos Estados Unidos, que se encontra- vêrno de Madrid. Assinala a data de hoje, o
ta que já conquistou o coração

va em sua residencia de verão em San Sebastian, fez um Simultaneamente os revolucionarios iniciaram uma aniversario natalicio do estimado de todos os [ans do mundo.
pedido identico ao seu govêrno. tentativa, visando obrigar Madrid, Barcelona e outras ci-

conterrâneo, jovem Danilo Ribei- O ROYAL, exibirá hoje ()

Nas costa', da Espanha e de Marrecos encontram-se dades, que estão em poder do govêrno, a se renderem
ro, académico de Direito. filme Loucuras de Hollywood

atualmente mais de vinte vasos de guerra ingleses, pron- pela fome. Dr. Cesar Avila com um punhado de bons artistas
tos para defenderem os interesses e a vida dos subditos Os voluntarios de Navarra marcham, ostentando uma Transcorre amanhã a data ani- John Boles e Spencer Tracy.britânicos, Até agora nenhum cidadão inglês sofreu feri- bandeira vermelha e amarela com a imagem da Virgem , I" d

.

do il Amanhã, em 3 sessões, às 5,
t M

.

U
._

b ld b b d deooslt d
versana na�a leia o eSh,ma. o t u�- 6 34 e 8 30 h ROYALmen os. ana. m aVia0 re e e om ar eou um epost I) e com-
tre conterrâneo, humanitario cli- I , oras, o

bustivel na localidade de Pasaje. nico, sr. dr. Cesar Avila, residin- focal:t�rà a encantadora ,revista-235 MORTOS do a'ualmente, na Capital do Es- c�medla da Paramount Naufra-
PARIS, 24-Um cornun'cado oficial anuncia que só tado paanaense, onde disfruta g�o .amoroso que nos conta a

PARIS, 24 - O Echo de Paris diz que o sr. Leon em Barcelona, devido aos últimos tumultos ali havidos, assinalada consideração e amizade hls"t�na de um de�ast{e que fez a
Blum antes de partir para a conferencia de �ondres, deu morreram 235 pessôas e ficar�m feridas. 619... ver n is circules rofissionais uer

Felicidade de muita gente.
pessoalmente ordem para que fossem fornecldos os mate-] Cêrca de 140 corpos na.o

foram indentii.cados. q
.

c" Pda u I m trq"o IMPERIAL, às 7.30 horas,O'.

d
. Ao

hól O' f b d
. , OI meios so tais q e a e ou -

C d d Mnais e guerra necessanos ao governo espan para utros lI1 ormes, tam em e ongern governarnen- I . t � I
.

on e e ante Cristo.
combater a rebelião fascista. ta), acrescentam que são contínuos os combates nas ruas,

e

e�aG'ua'l f licita- iubilosa- A'S oito em ponto, celulóide
S b L Bl

.

d I 'I
-

h doi d' t
-

I
J7. aze a, e I I a O,) I

I da e-se que o sr. eon um, apoia o pe os repre- e que a popu açao a OIS. las se encon ra sem pao. t musica a Paramount, é o cartaz
sentantes da Frente Popular Francesa, determinou o em- Ha aldeia em que não se vê um homem e as mu-

men e.

Emilio Meyer do IMPERIAL para amanhã.
barque de grand� númro de aviões de bombardeio para lheres fazem o policiamento, pois, todos os homens estão A h ,I\le�sp. celuloide vamos revêr� niversaria-se aman ã, o pre-\) govêrno da Frente Popular Espanhóla. combatendo pela vitoria da revolução. zado conterrâneo sr. Emilio Me- George Raft �ue nos. aparece ao

O Echo de Paris, em editorial publicado hoje, diz DESTRUIDA UMA CATEDRAL
yer, alto íuncionario da Diretoria lado d.a magmfi€a Alice Fa!e.�oque se a França apoiar a causa dos comunistas espanhóis, PARIS, 24-Informações da Espanha diz em que de Obras Públicas e bastante re-

casi ainda figuram, em pnmeiro
ele t-rá também de reconhecer que os paises nacionalis- no bombardeie da aviação legalista sobre Sevilha, foi [acionado nesta cidade. plano,Patsy Kelly e Frances Lon-
tas tecrn o direito de auxiliarem os fascistas espanhóis. destruida a catedral daquela cidade. O distinto aniversariante olere- gford.

J )UELO DE ARTILHARIA , h' ,. ,,' CINE ODEON, às 5, 6 314
A ALPvlANHA PROTEGE SEUS PATRICIOS HENDAYA, 24 _ Hoje de manhã, ás 11 horas

cera o�e, a noite. urm cela aQII
e 8,30 horas, Os tapeadores

f
....

do I d I d tilhari dl ã d S
seus amigos. OP['�' ,Jf 24-0 I

-

tá t d _

01 micra O intenso ue o e ar I ana na ireç o e an Zani Gonzaea e s aventureiros heróicos.
'.

J .•• :;., "l,
.

goyenn a emao e�. oman o pron Sebastian. ,Ao
6'

. • CINE ODEON, ás 5, 6 314f�� ,!1: <"=o'�'�I�S p�ra <1efer:?er seus pat.nclOs: na Espanha, BARCELONI\ OCUPADA PELOS REVOLUCIONARIOS P��sou on�em o. a�lversan�le 8,30 horas, terà a-nanhã, naL .:.io ord ...nano a Ida de 01\ ersos navtos de guerra. VESILHA 24 O t d adi d S ílh _

natalicso do Jovem Zaru Gonza
él I

,.... ..'
- -

. po� o e r 10 e eVI a co
a, destacado rowers martinelino ta,. a exce e.nte e magestosa co-

A I f\ ,NÇA ?PO\..-URA DEFENDER SEUS SUBDITOS mumca 9ue Barcelona f?1 parcialmente ocupada pelas tro- : acadermco de Direito. méd!� �a.Umversal-Grandezas
'"l' •• ,. pas Iascistas e que a cidade está sendo bombardeada. R h

. . . e misenas.
.

PARIS, .",.4 -O ministro da Marinha fran�esa comu- VOARAM SOBRE MADRID :�,sta-se. oJe,. o amver�ano
. ,nica que dOIS cruzadores, tres contra-torpedelros e uma

LISBOA 24 A.'_ trí t d b eld t
natalicio da g-ntil senhorinha Mano Candido da SIlva;

flotilha de torpedeiros serão postos á dísposíção das repre- d b M' . '-t .VlOJS Ólmo ores �s d �� ""b
es em Wanda Gleu;a Barbosa 5chnei a senhorinha Rosinha Fcdrigü,

sentações diplomaticas e consulare� da Espanha afim de voa °bsO re o dlnIS enod aG tuferra, bemt doa n

d �m 1�f. der, professora normalista e e1e- irmã do sr. Antonio Fedriga
recolher, caso necessario, os subditos francese;. mo so re o aero ramo e e a e, a s en o-se e os I 1-

mento de dl!staque da nossa 50- CHE6Am UN5

O� cidadãos estranjeiros, refugiados nas embaixadas za-Ios.
ciedac!e., Helmutt.Muller

da França poderão tambem utilizar esses navios para se I DEZ MIL MORTOS Faz anos hoj.:: o galante meni- �sta ne6ta capital o nosso con-

porem a salvo. BORDEUS, 24-0 jornal «La Petite Gironde:. rece- no Vaidir, filho do sr. Emilio terraneo sr. Helmutt �üller,. �ili-
beu informações da Espanha, segundo as quais uma nota Brognolli. gen�e operoso prefeito mUniCIpalOS INSURRETOS PROGRIDEM NO SUL
ofidal avalia em dez mil mortos as vitímas da revolução, fAzem nH05 H01E de Porto União.

LISBOA, 24 - O general rebelde Queipo deI Llano até á tarde de ôntem. a ienhorinha Dinorá Guedes, GlOcando Tasso
lançou um comunicado de Sevilha, pelo radio, dizendo O mesmo jornal acrescenta que essa cifra, porém, datilografa da Delegacia Fi�cal; Acompanhado de sua exma.

que as tropas insurretas do sul, que marcham contra Ma- p'arece muito áquem da realidade, conh�cidos que são o sr. Custodio Pinho, funcio- esposa che"ou a esta capital o

drid progrediram no noite de ôntem, encontranuo-se a ! 00 outros pormenores sobre a �violencia dos encontros entre nario do Tesouro; sr. Giocondú Tasso, dedicado e

quilometros daquela capital. revolucionarios e legalistas hespanhóis. o jovem academico Newton hO:1rado prefeito municipal de

LONDRES, 24-A prova de que o governo britânico Avi!a, filho do sr. Fen.ando Avi- Laguna.
!'IAO HA NOTICIÀS nA EMBAIXADA BRASILEIRA j'ulga de extrema gravidade a situação na Espanha, é a la; PELOS CLUBES

.�
I a exma. sr '. A'la VIeira de Clube 6 de janeiro

,. - " remessa para vários portos da peninsula da quasi tota i- F' I t d' dRIO, 24 - 0 �tamaratl a.ll1�a nao rece?eu notIcias
dade da esquadra inglesa disponivel. Souza, esposa do sr. Francisco �na mente, amarwã, I�. e

do pessoal da embaixada brasileira em .MadrId.. REPATRIAMENTO DE SUBDITOS ITALIANOS Vieira de Souza, fUrlci"nario do Sant '\na, esre Cluhe, do vlzmho
Apezar dos esforços, nada é sabido a respeito da

BARCELONA, 24 _ Está ancorado neste porto um
Palacio do Govêrno. distrito de João Pessôa, oferece-

mesma.
cruzador italiano. E' esperado hOJ'e o paquete Princl'P'essa Faz anos aman:lã, a exma. rá aos seus associados, comemo-

sra. d. Rola Silva, esposa do sr. rlindo aquela data, mais uma
Maria, que vem repatriar subditos italianos aqui resi- Apolinario Silva. artista das suas animadas domingueiras.dentes.

Faz anos hoje o g'llante rJle- 05 !alões deste Clube, como

INTR�NQUILlD�DE NOS CIRCULOS TEUTOS nino Luís Fernando, filho do sr. sempre acontece, estão sendo or-

BERLIM, 2if.-Os dois navios de guerra alemães en- Osvaldo Mlchado, diretor ta oamentados, a caprich(j, para a

viados ás aguas espanhólas são O 'Deutschland e o Almi- Diretoria da Faz�nda Municipal. festa de amanhã, que será abri-
rante Scheer. fAZEm AHa5 AmAHHA Ihantada com o jazz-Fr�y'sleben

Trata-se de duas unidades de 10.000 toneladas cada o sr. dr. Alfredo Richard; Gratos ao convite com que
uma, típo «couraçado de bolso». o meni'lo Rubens, filho do sr. nos di�tjnguiram.

A FRANÇA APOIA O COMUNISMO ESPANHOL

PRIMO DE RIVERA A' FRENTE DE
12 MIL FASCISTAS

GIBRALTAR, 24-0 sr. Primo de Rivera S;} apro
xima de Madrid á frente de ! 2 mil fascistas.

O grande Hotel Maria Ciistina de San Sebastian e

I) Casino estão em chamas.
Foram destruidos os hangars do aerodromo de

Huesca.
-

(MARCA REGSITRADA)
con�erva O tecido da roupa porque lava facílment_e_e_c.o.m....ra.p..id_e_z--------
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