
sobrepujando aos ardis
politlcalha aristilianista

A LEI da
I'

Tomara' posse, dentro de poucos dias, elo
cargo de prefeito municipal de Lages o

candidato liberal sr. Celso Ramos
o Tribunal Regional de ..Justiça E:leitoral� er-n sua sessão de sábado, resol

veu consid.erar válido o pleito reaHzado ern Bocaina, negatido, dssiin, provimento
é-lO recur�;o interp6sto pela oposiçao Finaliza-se, assim, o caso eleitoral no rY'�ur�ti
_cipio de Lag"3s com a vitoria do Partido Liberei Catarinense,

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

ETAAPrêso, em Itajaí,
o dr. Agricola Fonseca

Seguiu, õnte�, a bordo do "Itaquatiá" para Curi- ������������������������������������������������
tiba, onde ficará á disposição do �en.r.1 comandante ca

5a' Região Militar o engenheu o químico dr. Agricola Fon

seca, prêso re,centemente em ltajal, acusado de propagar
ideias comunistas.

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
..JAIROProprietario e Diretor Responsavel

III
CALLADO

-------

INUMEHO 576
-------_.

---_-------------,-------- ANO Florianopolis, Segunda-feira, 27 de Julho de 1936
•

TransferiR· Por causa
cias para o do filho ana ..

14 B. C. e IDa. \falhou tf es-

C" R.

Ossargentos
agregados

PODERÃO SER TPA\JSFE
RIDOS PA[\A A ENGE

NHARIA

Delnissão
do
da

Tribunal do Júri
capital gaúcha

de funciona-
rios e cassa-

980 de pa
tentes

posa
RIO 25 _ R It M' RIO,25-0 ministro da Cuer-

, asa a ana '

d" id h f dd C
.

ã d d 26 ra, em aviso mgl o ao c e e o
a onceiçao, casa a e O P, id d id I

epartamento do essoal do E-
anos oe I a e, resl e cuma casa ' , ,

"

d C I L xercito, declarou que permitia as
sem numero a rua orone eon- ,

.

N'" translerencias para as armas de
cio, em itéroí. com uma ou- ,

t Ih A b A Iilh engenharia dos sargentos agrega-
ra mu er. m as tem I os mc:- dos e excedentes nas outras armas,

tendo em vista a solicitação d05
comandantes da 3a. e 5aRegiões
Mili!ares aquele Departamento,

o 2o tenente La dislau Fischer,
que vinha servindo na I Da Cir
cunscrição de Recrutamento Mi
litar, desta capital, foi transferido
para o 14. Batalhão Caçadores.
tendo sido o aspirante a oficial
Mario Queiroz Oliveira designa
do paia aquela repartição mili-

O dr. PotÍ Medeiros, Chefe de Policia do RIO Grande
do Sul, solicitou ao dr, Claribalte Galvii.o, Secretario da Segurança
Pública deste Estado, providencias no sentido de ser capturado o

in.iividuo Jordão Basilou João 8asil, vigarista que, no dia 14 do

corrente, fugiu do Tríbunal do Júri de Porto A Lc_gre.
----------

RECIFE. 25- ° govêrno do
Estado baixou decreto cassando
1S patentes dos oficiais da Força
Pública tenente-coronel Muniz Fa
rias e tenente Manoel Martin da
Cur.ha.

Foram tambem exonerados dos
seus resp-ctivos cargos os srs.

Cristiano Cordeiro, I' escriturario
do Tesouro, e Julio de Vascon
celos, promotor de Bonito.
A medida foi tomada pelo go·

vêrno em vista de ter sido prova
da a participação dos mesmos nos

acontecimentos de novembro últi-

nores.

Ante-ôntem, á tarde, um pim
polho embirrou que havia de se

sentar em determinado logar, na

cozinha, de modo a atravancar o 'VãO P rat ica r
cerni lho. interrompendo a passa· av i 39ao nos
gem da �utra �ulhcr. . E_stadosRosaha, mais como uma satis-

I
.

fação á companheira, repreen-
U � Idos

,

deu o filho, justamente quando o mo! 25--For,am designados
" . mo oai Sa.lustia,n,o Morais, entrava.

/'05_ ,ca.pl,�ãCS ,MonteIrO Tr
..

avassos,
RIO, 26 - Nos meios potilicos espera-se, para ama- .

I I'"
B·- A J I\Jf

d
'

I' FOI' tambem cassada a patente t. FOI o diabo. O nomem zan enjannn marante e oao ivi en

nhã, a reunião dos representantes as oposições co 19a
. " -

A �.
d C"

do major Braz Calmon de Oli-
. So;al5 enela gou-se com o incidente e chegou des d� Silva, pa�a se m�tricularem�

as, na amara.
f d 1 d d veira Silva de tar-a mesmo a dai uma bofetada em

no proxrmo periodo letivo de urna

Esse adiamento foi orça o pe a emora o sr. Ar- .

, , , , n I d '! d
'

d E
tur Bernardes, que prometeu chegar hoje, de Minas. Co-

. Pa�a pres.dl� as novas d,hge,n. Rosalia. as esco as e aviação os sta-

menta· se essa atitude do_ sr. Eernardes. adi,ando, óra para I eras sobre os fat�s que se reJaclo: Indignada com a agressão e d_o_s_U_o_id_o_s_.-------.---
t d -

Deverá ser inaugurado, breve- não podendo vingar-se de outro T
-

hoje, ora para amanha e ora para depois, seu regresso
narr c�m o movirnen o e novem

G E I Lauro eli""'l,Io" m·Ge'!:!t"..
ao Rio. Diz-se que êie não deseja comprometer-se. I

bro fOI nomeado o sr. Ranulfo mente, no rupo sco ar modo Rosalia resol ...eu dar o fó- 'CIIIlI ��

____________ Cunha. Müller, um. bem instalado gabi- ra d: casa, o que fez na mesma mo direita
Ao comprar farinha de trigo. exija as afamadas mar- nete dentario para atender as ocasião.

cas fabricadas pelo MOINHO JOINVILLE, crianças pobres que frequentam Ontem pela manhã a esposab I' de ensi
, ,

C .", S '" , B V· t " os, e. ita e eClment,os e ensino pn
-

voltou a' casa pal'a buscar suaI'
ruzetro', 'urpresa e oa IS a ,A '

"d d I:M!IpOS as an- mano esta Capital. rouca. o marido lá estava. Ois'

dEsta iniciativa, que vem con- cudram ainda sôbrc o incidente
585••• xa res co�rer grandemente para a bô,a da vespora e Rosalia rebateu as

sa��e dos, alunos de cursos pn- investidas com que a agredira o

ma�los, tiveram-na os �rdes�o�e;, 'marido. Fo: quando o esposo pu.
Arí Machado e Antonio LUClO, xou de uma navalha e abriu um

est� últi,mo inspetor ,esco:ar com talho na região abdommal de Re
reôldencla. nesta Capital. ,:!Ialia, qu� foi medicada no Ser
O gabmete, montado a capn- viço de Pronto Socorro.

cho, corn todo o aparelh3mento
necessário. prestará bons serviços
ás c�ianças pobres, que frel.uen
tam os grupos Lauro Müller e

Silveira de Souza.

A REU.
dos epesleleniatae

O sr.Artur Bei'J>liardes não
quer camprGmeter ..sr�

taro

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

que são, incontestavelmente, as melhores.
-------------

mü, 26-Foi 'Sancionado
pejo presidente da Republica
o projeto de lei do Poder
Legislativo tornando extensi
vo acs empregados de hos
íeis e outros estabelecirnen ..

tos, os dispositivos da legis
lação social, atinentes aos

empregados do comercio.

Atacaram E d
a tiros da re- squecen O

volvers a ce- um herói
sa do prefeito
PORTO ALEGRE, 25-

A situação durante as eleições do
novo profeito, no municipio de
Bôa Vista de Ereclim era de
completa calma. Ontem, porém,
a população viveu l'f'omentos de

" _

intranquilidade, Cer::a de 23 ho·

O 5"ras, um grupo de deõor -:leires ala,- . :I

mou a vila, disparando centenas
de tiros.

Os c!volvers visaram espeLial
mente as residencias dos srs. Cae-
los Reichman, atual prefeito, ve-

reador Aldo Arioli, Saul Pa:w
celli, Jarim Sinato e Silvio Donel
li. Não houve mortes a regi&trar.
Os predios visados pelos assaltan
tes ficaram crivados de balas. A
usina elétrica do local foi tambem
assaltada, paralisando, deste mo

do, o serviço de fOHlec;mento de
luz. O municipil) ficou inteiramen·
te álS escuras. Os promotores dl':s- de
tas desordens são dementes que
se mostt:im descontentes com a

eleição de) sr. Carlos Reicnma.D
dra aplefeito.

Foram prêsos e rec olhidos ao

xadrez da Secretária de Seguran
ça Públio", ôntern, á noite, José
Soares e Heitor Furlado, por
haverem praticado desordens em

um baile que se realizava em

Sac'J dos Limões.
Em poder de Heitor fci en

contrada uma faca.

Homenagem
.Dsr. Ra'ul

Pila

RIO. 25-0 conego Olimpio
de l'vIelo, vetou a resolução da
Câmara Municir-a!, que autorisa\<a
a aquisição de um busto de Si·
queira Campos, para 5er colocado
na Avenida Atlântica.

Acidente de
trabalho RIO. 2-5-0s elementos re

presentativos da coloma gaú
cha, no Rio, promovem uma

manifestação ao senhor Raul
Pila. Consistirá esta, num al
môsso que se deve r(:alizar
por toda a semana entrante.
A comissão executiva da ho�
menagem ficou constituidà
dos senhores João Neves,
ministro Thompson Flôres,
coroo;;l Palimercio, general
Isidoro Lopes e deputado
F aula Soares.

A firma Hoepeck S. A., desta
praça, comunicou á Serretariade
Segurança Pública, hoje, que seu

empregado, Pedro José AlthnH.
matriculado sob o núme!o 76,
possuidor da caderneta nO. . .

3.529, sofreu. sabado, ás 12
hora, um acidente de trabalho,
quando trabalhav,'\ com um rôlo.

DE ARTILHARIA

DE DORSO

será aquartelado em Blumenau
Os t1Ol-adores de Barracão no Vorstadt, em Blumen3u, foram intimados a deso-I Ia apreen�,ãD

cupar aqueia prédío, dentro do rrazo de 60 dias, afim de ser Q mesmo demolido para, do «':-O :-,'rA IO
naquele local, inid:.r-se a ccnstrução de um quartel.

� '. ""--:
O referido quartel abrigará o 5' Grupo de Artilhária de Dôrso, c)m Li efe!ivo Paulistano

400 homens, tendo ü'ês baterias com 6 peças cada uma e mais 6 de reserva.

Entre mua:'es e cavalares possúe essa unidade do Exército 295.
CO!TI!}nda I) 5' Grupo de Artilharia de Dôrso o coronel Adriano Mazza.
Assim, dentro de POUC(lS mêses será illstalaJo Uina denodada corporação do

nosso brioso Exército na cidade de Blumenau.

Nova direção do
Clube Militar

nIO, 25--05 genem;� I !,:.r1a
S. rAULO. 25 -.A policia I Harbm,a e P�dro 'CJV.},:lO i fo-'

P3�I�sta, r ,"pre��;.d�u hoj� �

a I mm e1:itos, ,respecti�·aml'ntp. •. pa�a
ed,çao Ou COi J ela PauIiSfa-I'.i. pcs1deoua (: VICe 'j_.('c.�:, e ela

no, orgão do P. R, P. do Clube Militar.

"

., .\
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, xtru ,li ::; (�:gUilS trechos os publicarnr s a seguir da
r.otavei c i':-( it:.)r· S8 mensagem apresentada ao Poder
Legíslat.. u, pelo ilustre gcvernador cr. Nerêu Ramos, nos
quais se ev.dercla o trabalho profícuo e o extremado zêlo
na direção dos negocias públicos.

AS3EMBLS'IA LEG!SLATIVA ORDINARIA

:'ry -

...." --_'V'....... ,,�_

SALDO DE
1934

'.1

2

TOTAL DA RE- TOrAL DA DES� SALDO PARA
CEITA DE 1935 PESA DE 1935 1936

povo, nurno eloquente compre
ensão õemocrotlco

LX ·t:enac!dade hor,rada e o labor constan
catarinense sat.isfazendo, ple

da cole,tividade barriga-
Movimento financeiro das Prefeituras Municipais
do Estado de Santa Catarina, no periD�D referente

ao exercicia de 1935

[orte.
Para o exercício dos juizes substitutos foi o Estado dividi

do em seis circunscrições.
Seria de toda a conveniência que mais três fossem criadas

;y ,- m,:,.'itidas a primeiras e a últina, ficarem as demais assim
co sst.tuidas:

2a.- Blumenau, Brusque e Itajaí;
3a.--lndaíai, Hamonia e Rio do Sul;
4a.-Joinv:iIe, S. Francisco, Jaraguá e S. Bento;
5ô. +-Canoinhas, Parti) Uniêo, Caçador e Mafra
6a. Cruzeiro, Campos Novos" Concór .:lia e Chapecó.
D'�Yería tambsm a lei assegurar aos substitutos prelerencia

para a nomeação de juiz de Direito. porque o exercicio do cargo
é proveitosa escolade pratica forense.

Foram nomeados juizes substitutos, de acôrdo com as lis-
tas organizadas pela Côrte de Apelação, as quais muita vez eram

, 3_3_9_:0_7_3_._18_3
constituidas dum só nome, os srs. drs. Ricarte Oliveira de Freitas da A nova discriminação de rendas estabelecida na ConstituiçãO
Ia. circunscnçâo judiciária. dr. Leornardo Antonio Lobato, da 2a .• Federal. com atribuir aos municípios a faculdade de arrecadar a me

dr. Euclides de Quelfoz Mesquitéi, da 3a., dr. Abelardo Schneidea tade dos impostos de industrias e profissões lançados pelo Estado.
da Fonseca, da 4a., dr. Cercino Tavares da Cunha Melo, dr. favoreceu-os bastante.
5a., e dr. Agenor Viana Carneiro, da 6a. No ano corrente o lançamento total desse imposto atingiu

5.307.460$300 e o de patente de bebidas, que lhe é uma simples
modalidade, 1.045:557$600. Ao Estado cabe arrecadar.

Tão logo assumi o goverio, cuidei de instalar nasta Capi-13.176:508$950, e aos municipios igual quantia.
t.31. corno imperativo social, o JUIZO Privativo de Menores, já exis- NOTA-A Prefeitura de Porto Bélo, demonstrou, apenas,

tente dasde varias anos na maioria, sinão na totalidade dos Estados o movimento referente ao t: semestre de 1935.
rio Brasil.

.

O quadro abaixo coloca os municipios na ordem decresceu-
,

Entre nós o problema da iníancia abandonada estava ainda te da receita, orçada para o ano corrente:

para ser enfrentado.
,

Nesse intuito baixei o decreto n. 78, de 22 de agosto, no-

meando em seguida o dr. Her cilio João da Silva, juiz de direito de
Maha, para o cargo criado.
I

Afim de aparelhar a instituição dos elementos indispensaveis
ao cabal desempenho de sua alta missão social, consignou o orça
mento vigente a verba de 200 contos de réis para o Abrigo da me

,'''Âr • :1." 'Ç:) c.U quili d�;vp :.:1 f'H,:,onar as escolas de preservação e

Transformada a Constiíuinte em Assembléia Legislativa
Ürdinsria, poude esta lazer obra de vulto, votando sessenta leis
que foram sancionadas no prazo constitucional,

'

Entre elas avulta a de organização municipal; a reforma
tr butária: li de organização judiciária; a de extinção das dividas
estaduais oriundas de impostos ou taxa, não excedentes a cem mil
réis ê relativas a exercício anterior a 1931; a de oficialização da
F 'lr:uldade de Direito; a de fiscalização de uso de armas; a que
a itoriza o govêrno a possibilitar o acesso ao ensino superior de alu
o 1S ecocomicsmente necessitados.

Não lhe foi, entretuuto, possivel, ainda' que prorrogados os

'''aLí.lJhes, votar o estatuto do [uncionálismo públicos, mstéia que:
r "i'" � ser precipuamente considerada na sessão lezislativa nue ora se

l � '1

inaugura. 14 -Curitibanos
" ,,' r. d

'

I' 5
� .

�;jos UIL!mO', meses c reunião. a representação c assista II -l-ruzelro

eleita na fór na da Constituição de 25 de agosto, trouxe á obra
i 16-Florianopolis

1 ;:''i: ,., ,'él � li? ehc.ente colaboração. ;

17-Gaspar
18--Hamonia
19-Imaruí
20-1ndaial
21 -ltaiopolis
2� -Itajaí
23-Jaguaruna
24-Jaraguá
25-JJjnville
26-Lages
27-�aguna
28-Mafra
29-Nova Trento
30-0rleans
31-Palhoça
32-Parati
33-Porto Bélo
34-Porto União
35--Rio do Sul
36-São Bento

137-SãO
Francisco

38-São Joaquim
39-São José
40-Tijucas
41-Timbó
42-Tubarão
43-Urussanga

1-Araranguá
2-Biguassú
3-Blumenau
4-Bom Retiro
5-Brusque
6-Caçador
7-Camboriú
8-Campo Alegre
9-Campos Novos
10-Canoinhas
11-Chapecó
I 2-Concordia
13--Cresciuma

JUIZES SUBSTITUTOS

-Jo ;;':"Jpenho de Ir a pouco e pouco extinguindo a classe
,(,)� luiz.-"s leigos, .1 nova lei de organização da justiça criou a dos
OI.wS:.Jtutos COiU investidura por quatro anas e me-liante concurso de
titulas,

G0zam êsses juizes das garantias de ins novibilidade e H�

redutbi!idadc de vencimentos e poderão, findo o quatriênio, ser

reconduzidos por áto do governador, ouvida sempre li Côrte de

Apelação. Percebem os vencimentos mensais de um conto de réis e,

quando em exercício do ::argo de juiz de direito lóra da séde de
sua circunscrição, a diaria de 2 j$000, além das despesas de trans�

JUIZES DE MENORES

1-Florianopolis
2-Joinvile
3-Blumenau
4-Itajal
5-Campos Novos
6--Rio do Sul
7--Lages
8 -S. Francisco
9-- Porto União
10-Timbó
I I-Conc:ó,dia
12-Jaraguá
13 --;-:;·uoínha5
14·--Tubarão
15 -Cruzeiro

2::>.n ,of,;: construçã: a.lq ieriu o governo, [la Pedra Gran�
_ .. y ,ti L',,- .:" d, i�i,', terreno apropriado, �on:, a área de

Dentro em POUCO$ dias terão ímcio as obras, para o que a
, I' I 1 "h "

, la' t.ção com eh�'lte tst", u,tlíflanoo os tnmal .Cl! tecmcos.

0bí3 d� villto, devciá por ÍW) me, l;O �er consttuida paI'

parks de a�ôrd\) caiu 8� nt·��,tS POSS!blhdadt�" orçamel\Ldrias.
Cento, entretanto. ultima-la em dois anos.

312.400 I
13:570.948

4: 142.003
10:058.700
1:834.200
1: 167.09)
J :568:600
364.690

16:960.419
10:476.519

454.700
269.600

2:786.748
1 :252.210

21 :005.099
9:769.000
2.157.0CO

20.600
979.320

1 :105.200
110:255.810

156.348
2:508.070

I10: 141.030
2:281.600

87.000
287.690

4: 127.455
4:626.000
2:307.890
690.050

1:353.260
7:556.125
9:126.270

24:966.400
17: 111.180
1:892.700
8:766.700
3:671.227
1 :862.290

.

21 :863.580
3:178.823

185:685.300
98:605.160

I. I 16:2:17.005
67:294.403
170:204.200
131 :527.870
34:907.98Q
33:266.400
216:963.440
239:738.815
109:256.095
227 :441.400
94:504.700
51 :258.752
229: 125.900

1.012:313.661
85:822.400
212:431 .400
29:516.400
149:660.550
47:766.200
396:921.700
24: 137.400

212:607.9(011.133:178.690
241:393.300
181 :258.860
156:654.720
67:048.770
111:463.410
t<3:877.200
36:232.200
8:731.700

227:U65.737
361: 123.1 00
124: 149.300
245:848.712
88:592.911
99:103.200
191 :800.441
278:446.775
213:871.900
69:441.570

9.096:476.527

178: 199.000
111 :848.700

1.116:237.005
66: 193.270
178:674.800
128:953.250
35:417.050
34:592.900
215:943.470
253:036.328
114:230.236
227:840.900
94:119.700
49:997.100
228: I 95.600

1.008:676.876
95:067.000
212:063.200
28:261.400
140:544.400
48:871.400
473:407.500
24:107.348

213:374.93011.126:039.890
235:741.700
18l :089.940
156:050.410
69:907.730
115:206.850
84:025.285
35:531.100
8:516.800

234:525.936
255:926.570
135:914.400
254: 142.663
84:237.377
103:412.635
194:760.380
279:670.962
203:535.230
68:847.693

9.204:946.914

7:798.700
327.408

5:243.136
1 :588.100
4:408.820
658.029
242.100

1 :384.660
3:662.906
5:502.378

55.200
65 ..t600

4:048.400
2:182.510
24:641.884

524.40n
2:525.200
1 :275.600

18.095.470

33:770.010
186.400

1 :741.040
17:279.83U
7:932.200
255.920
892.000

1 :268.495
882,560

2: 159.805
1:391.150
1 :568.160

95.926
14:322.800
13:191.300
8:817.229
6:248.234
4:457.265
711.:�88
638.733

32:200.250
3:772.700

230:602.796

220.000.000
! 90.433.000
171.200.000

. 171.000.000
16.5.112.500

. 165.000.000
165.000.000
161.000.000
150.UOO.000
141.000.000
136.200.00J
120.GOD.uOO
110,000.000
108.877300
100.000.000
98.500.000
98.000.000
93.603.600
81.000.000
80,000.000
78.500.000
59.794.000
55.000.000
51.000.000
50.000.000
42.160,OOJ
35.900.000
30.359.000

16-Laguna
17-Brusque
18,-Mafra
19-Tijucas
20-Caçador
2 I ,--Araranguá
22-S. Bento
23-Hamonia
24-Chapecó
25-Indaial
26-0rleans
27 -Palhoça

RECEITA 28-Cresciuma
29-Gaspar

1.409.000.000 30-Bom Retiro
970.000.000 31-Biguassú
766.727.600 32-S. José
492.700.000 33-S. Joaquim
369.575.400 34-Itaiópolis
350.000.000 35-Curitibanos
302.00C.OOO 36-Urussanga
264.000.000 37·,-Nova Trento
258.000.000 38-Paratí
250.000.000 39-Camboriú
242.655.000 40-Imarul
240.000.000 41-Campo Alegre
235.000.00a 42-Jaguaruna

223.GOO.000j43-Porto BéJo
220.400.000

t-
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FI'll·,aes em.· B!Uir"e��1;")U ..Jc�in'-';� ,,? Si.;l0 Francisco Laguna '_ages �.;
, IVlostruario oerrn��r)ente em Cruze,'ro do ,Sul :.1;J

FAZEN�A�oÇãO de seo_;ão d:
.

Seoç�o de �Fazendas naclonaes e extrange'ras .iara tcrnoe FERRADENS: MACHINAS: , ..J
Morins e Algodões

r

Machinas de benericíar madeira g�
Lonas e Impermeaveis Material em geral pala construcções: Machinas para officinas mechanícas ;J�Tapetes e trilhos Círr.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros l,

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral rara a lavoura: a ados, �\.�
LSnêdhaaSpara coser e serglr

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc, �!�:Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, tl!\otores �Lã em novellos e meadas Louça esr.ial'ada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos

f,�'-I.',.'i�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para .ransmis-ões: h.s,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esrrvltes Jleos e graxas lubrificantes I:"Toalhas e guarda-napos . Arame de ferro - télas nara todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- .

Sapatos, chinellos, meias Productos chimícos e r;�armaceuticos sorios, serviço mechanico

Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e � .trangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER �

m Charutos .DANNEMANN. BeLidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

,� Emprez.a Nacional <?e l'Jav�<=r-;:,,) .':0. 'IH; �I":)c;��e·':--'vapor��s "Cad Hoep�ke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte fvlarls" � Fabrica c �elo "Rn:a rv'Lar'la" - Estaleiro Arataca" �
�' ��

���� ....��t'�-�r=""�"""�""""'P'''''·;:;;-�_''��· I�'�---''''''''''-'''''�-
. -

��'--""�-··�i"""""'n"","",��-'="""'-''''"''�F=''''·'' �"�'''''��-�:''1r�� ilo'.�PâV�V�"".a��;;g���������_2:," ,��f,{!t«j&:��.,_�!l��l�t:',.cll�!�i$f.'(�gi�jl!�����'i.!!l·j�í���.;'ÀV.&.���VÂq�

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Anotes! Sub-,.geiiies e Remul ,�"i'H) rie l.vHif(' f:tm t�dGS c'" EsiH�r!r Estado. "- -- .

t::iJ Brllll, no Uruguai e nas printipJ:is III �':'�' tt1�nwt{,,:"�s. Partos - Moiestias de
�,,' JoiP.vile�XavieT Schenk

Senh(�ras e
Curso de esrceialização em Lages-Hossé'.nah Neves

Agentesiem Florianopolis': Molestias de crianças roactroriologia no Lao. de Laguna-Fra:lclbco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de chs2:\

� Cam pos Lobo & CraA ��k Dh'Gtcr da M�iernidade ]antiro Mafra-POwFi:,J Claudio
� ;. �,' McrHco do Ho(pítal E Nova l'rt:>llt' I - J . A L

.�, ........: �". xecuta analises para elucl·-
,;. v-Joao ose rCne

• Rua Conse I heiro M afr:;-, 35 (sobr�r!.n) C�i}(a �'t"\s"',i..I.'::>' I. 'h ';.' Orleans-Ed l'vJ t
t.S�.r.

... ...�\.., r. �_ 1".;..... t'"'\�) (C d
' . daç.ão ddl"'I�no<.,tl'cOS

� g.,i a os

�' TELEFONE N. 1.083 . END, TELEGRAFIC� AlLl.A1\Ç'A ���í urso e especialização em " . Porto Uniãü'-� Henrir:io Mile.
� molestias de senhoras) -------- R' d S I A-

E
' · �,';� --_ 10 O U -_,' r;stides Melo

• scrítorlos em laguna e Itajaí dJér Atende na Maternidade Desej3. Copcerta .. SãoJosé-jost c� a Vaz
a �;.:.�� éI;é ás 8 t 12 da manhã seu rádio? Procure o S:., Francjs�u-Guar;;cy CnerreSeJI
f� Sub-Agen tas e f""ln E� IU tT! e n �--.,u c L e � E. t\� e á tarde- Consultorio: sr. BOlizon, á rua Feli (5�? JoaqUlfü João Palma
�$ � ANITA GARIBAI.DI, 49 Schmidt n. 2 ( . , ( .

pp. Tl]UCaS-Oiac41d Ramos
�ft��@l't�,��jA.,�•."'" :N._-_-__--_. .,_�l:,-------. . .;ri""',; .. ;'jr, {"4 -

narr:ente satl'SI"el·toC,.l f • (, f.-,C ··Tl.lbarão--t,:<Jlf..:llli F---�"'''��fi6�$l� _ --"fir�,("";')��••�'&�fi<.,i� � ....- -

,

A GAZETA":'PlõrlanopoUs
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������ � �Sil1:&,(� .",���"""""'r.:"1, \
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��rt8_ � ���)) ��� btjj������!::� .

�
_ ...... A@i&í!WW:UZ4i!EiSi
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�

I AgencEa Mode���l!� ��,� �'
"'''""'' �2

blicações, com séde ern São ;� ��jiO;
'f

é autorizada e fiscalizada peloG'0;:��r,
•

Federal e possue a carta patentw n. 1��..!.

!;orrnidaveís 10rl;I•• pr.prlos, I'�•••ze. I
por semana, todas as $."gun· I
das, ter�tllD e l8Jxtas·fe�raiJ,

Extração com globol de cr'stal.

A máXI. n� lisura hone9ti�ade, pois, 09 sor

leiG:J �ão WJrei�J1c�adoo pelo povo. J--.... _-- ....... _-.-_ .._--- � - _-_ -_". � �-----,._ ..._--

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS .

RESPONSABiLIDADES ASSUMlDAS EM
SINISTROSIPAGOS EM 1935

" .

d("� E3rcsil t�,

9.000:0oq;t.üOO
41 fiOO:('.OC$OOO
1 9.792:5)3�,358
14,161 :966 .. 543

2.7 i 7.044:063$157
4.280:.552$970

1935'(

f AI"\. ". ''''·''U...J D� I
.

�"'-.' ç' , � L' ,""" \ '! .....

"'\'.1"",,,,'''' �.

Dr. Ric"9rdo
... �, \ I Gott::::Jrnan ri/1\.

t r, �"��"G/\ �".,� .. III
i u"'" � Et..,i 'c" & V !;( '�.I>

E 1.., d J" d H
.

x -cncre a c J'mCil o OSpU
tal de Nürnberg, (Professor
lndérg Eurkhardt e ProfesE.or

EnvÍil Kreuter)

I E:;pecial?�l3 fm c�rlJrgla
iI@ral

� -'

_.� ."',,-.---

J ..' •

J (
,

:l!t? '='lmq:pl1, (",maf'Co agi;), 0.,,-

eoças ,!<iS senhoT:ls) e oartos
• •

I.
l'

CIrurgia ao SIstema r.ervoso e

operações de plastica

.-.� -'---r,-- "-:��)::..

..
II .f'-,'- �

�" , g "'"

CONSULTORIO,-_r:." ua Tra
ano N. I e das lOas 12 e

das 15 às 16 112 horas.

TELEF, 1.285

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

I Oslyn Costa
I

\ COlaboração�--�---�----�----

'" rua

\

RESIDENCIA- Rua Este-l
L'

ves Junior N. 26

ITELEF, 1.131

Nao será devolvido o orikinal
publicado 4U não.

O cont.f.dlo exptesu: em arii

�o de collaboração, mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endêsso tJor parle
da Redação.

Assinaturas
ANO 44�OOO
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$üOO
MES 4$noo
NUM. AVULSO $::-JO
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relati1'Os aos an

nuncios e assinaturas, de:..cm
ser enviadns co Diretor-Ge
rente Jt7r4i Canada.

RedaçiG, Admnlstraçla
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 5 '

Fone, 1.656

I '," �ut • \;, Uuro

I . , "

I Cai}, 1 Postal, 110.

AgenI81··C(\rrespondente.
I-'orto Alegre - Dr. Arlonl(O

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

I I
• v1,f' l'L.Il,--

R� j(}ência: •Rua Visconde
,

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PERElhA E OLIVEIRA

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime WendhauseIí
Anitapolis-Anibal Pae;;
L\.ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Marlimano HiIarie
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-P,-,dro Tor:-es

Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-E:r 'dino Rosa
Cresciwna - D:norah Alvel

Caminha

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médIca de crian
ças e adultGs

Consu tas diariameule das
4 heras em dianie

Consultoria: Rua João
Pinto n· 13

FONE-1595

.'i"
i

f

I f f. � edí -'

j
,�
L
,.. ...
if" €

Advogado
I�rd Trajano, n' 1 sobrajo

\ Te!ephone n' 1548 !
I.. Dr. Renato= I==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha-

Imados r;ara o Ínk,ior.
,

R-.IDr. Adebal
da S1iva

, J\dvogad&'
�Lt[) Co!JS. lVofta, 10 ([ob.)
fcnes 1631 F. USO

I
11--------

Dr. Carlos Corrêa
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A CAZETA Florianopolis-27 -7-1936 --_.�,.,_ -r ---------------

- _.- -- ----- --- _.__ ._�-

lCiP j".IcJ Pt.;,
'

i j F ��.� (#r�TE�1I �\lO FS,TR!,N,��:�t-�,)
;'lrircnh'.� sem jr,l"!. " .> r'

r .t .::
�"""",,'V;..� = ....-.a_���'�..mU\i

�3erlim, or via f.rr (. ,�,�ta- G...., ,:;::, ,'v j .nortaia r� O [apã« se prep:ua p;;;;:-co:lstrui��açados d�T5J
mos r.nsiosc« "ara c!I�I.�"i-

li 'T' 1 .,
mil toneladas � com canhões de 18 polegadas, pIOVOC:OU profw1-

m�') á cap.t.r! �la AI .• :'1 do' 1 1 ..l(L) (;tlt� se procei-r % exu- das apreensões aqui, pois o mais poderoso cCluraçado jnglê� fiHo811i

l1(JÍ� q' ar II) Irl1') ;"p \' �Jl' .' 0 c l", .e stos ..... or ',; do' d�51oC:é\ 42 mil to·wl<ldas, com c anhões de 16 polegadas
bdrW( 3, mai s t 'I'} J l.h\

' P<10 ,'a IrlT''lM' \:: de . j, do (� Em Darbenai, pequena cidade p. rto de Krol.'.inge.n,
[Jctf2. nos a!"lJ'�r:�dl , ,

r" LJ'1'� se tri... arn inur.iados t' ;I�r.l'::l logar ar-te ôntem violentas mamlestações contra 0;- judeus.
--O sr Sn"a ';J ir�' JU ar':') CCf11;t·:ÍO dêsq asso- Cm grupo de varias centenas de- pessôas reunidas apedcc

A maior espeli'lea�lç� �� tem sido i'nC�I�:;V"
A

I ai' �I
.

-t'0 ;e:;gi.)�a (' em virtude Ca jarl\m �stabf;ecimentos de judeus, quebrando as suas vitrines. D<:'.
com o:) iCprf' 3 ' 1tr" ,c ri or � 'I.:; instai, çaJ do novo cer..ite-

p ssôas lorarn detidas.

B""asi I nos JOmlOS O � rh::!mu sport brasi'ero 1('� Jr'�.os ri) en [t"cnrl bí, hi co cpdi,Jo o &!J. o acôrdo comercial entre a Iug�davia F- a Turquia será
Ia = �

.

d
.�' D

to Olimpicos; sem:» c sot' c to, ,:razo ,-, tnnt., ,,1'15, para 0.5 rn-
I renovado par mais seis mêses afim de que os peritos tenham tempo

II acas s. s. providencia p-ira () L:e t�rcs[ãd('s Dor,aforamentos de m-
para preparar as bases das negociações vindouras,

nada lhes falte. L1·.;5 na nova arca entenderem-se
C,\'11·1 '"lI ove-Íor H. João C, Pai-

F;· J� f -.e! .. - '�.C�,(����.� f";:Iõ',,iIl'i;, :"Il;d(l;.�$!'i�'!ê;,�:.I'.�::!ff.��"��;t�-�,_.,,
r» n

I
v \. muo o t c </".0 p,a.zo se I

•.•�����iQ)J\1'ij)!''gfi'�"'f."!�'�' .��;,,:jjJ l' � ..J,� "p,.;ty?/?z�.@ilítJ�.,•...
,>;>

..,.
I d d .". t'.\p�,J --

• io J� <",PO,05 exuma 00 e re- '.� li!iI �,�

2LIVJAL�h�g�X������,' ie��it:� Magntfica a viagem cor'i)p· -

.,mCJvid)s pêlra (I ossano comum ·t.� l·:etr�� a p:.,/fJ\"l�O, �
r d de:

- ;�'O-c� S _� ,,_'" �i i <, 'I cac,ue a Irm. .. "daJe. :� nw � � � � li i �

lvaoue aumr'eps�eo:�����:r��!�rp��ae�e� �eb�de;,�ieao p,�J�' -I -; ': ,-(\ I, .:�
'" � J1L� !ll Ii!' !�,:"

Brasil a cerca de cem pcssôas, mO,�5-0UV;LlO�', (�,Iie,nJII �11 ,�-�\·,.,?I �� anta t;�li�13rl!1a' �
inclusive os dirigentes. Os ele- CHERBUl:(GO, 25- Após á tarde, o ar. l li, .' L n'i �-J .." -""'.�' id i!��' •
mento� chegadns ônieH1 foram os magr;ifica viagem, que durou sôbre a noticia dt> c.J'" .J LVI

.;, l..J _ ......; ,.:;.;I �; 1.200:000$00 O em p rem ios �
ba,ketb"lers, cíclistas, e esgrimis- treze dias, aqüi estanns pron- am sido u..:liuu' hilL I'j'ht ( F'ho'ca M.,J;ca -_Doenças .�� ,... :::;,t:��:?,,,,, ��
las, inclusive Hilda Puttkhamm�r tos para seguir rumo a Ber-' (' S\�US (i,'i" COi1; id '["1 , "o d" ei·oçé.3 �:� Valor de c;.da Letra 20$000 ':,:{1�� �:"";;l..';j;;��:!� e?�

m�ro:s:tir:a:r:�:: �i:.��:�iPp:��pd::i.� irI�â!tl���fg;i:��'::f��1 '�p��I:; ��sD.dnJ
rcar"r. ,In I J , ;,uur

Cun',�i!;���I.0J� r��" 13 ii: �"��:d';;i,�:t!u:oS:,�,,!:��� {;;:;�"-r!!�;i/ �
2sm ....1tin J0, c. �ri)ri2�- t:� saes pda última extract,.ão de �,(�

rem estI'�ar um pouco as pemas com todos os nossos atlétas. m�nk, a Ú,h (Íd !·,1 1
' �:'i i

.-

.1' '!a" �l� c.ada mel da LOTERIA FE· O
após vini.e dias de viagem, d�- facili!ando-Ihf:s. toda:.; �s i!lS- 8. s. cq)!' �O'l 11 ;., jL.: -i, I

'" I ') h): ib '�m d;ante I ?/@ DERAL, de accôrdo com a "

;:;�� o:xci���a;:�;:i.:�s ��elã��i: �alaÚ��Sa esgi��i��:sd�n���:'ivo� ;�;:lC���r�;I.�'�., � �1 ",! 'lI' "_ '.(Jl� �"� I �! Cal�a Patente n' 102 (' com �
I

- -
,. � o seguinte �I§'

gínast�ca do vapor «General San onde Piedade CO�ltinho e

AI-I radz 3, r,)" ::) 11 1. r, I'ct • .!" ',... 'I' � "''''
� � '111 >!"-;?t I;;l<l {;� �

Martin». Eles descamarão dois varo Taíto exC:'rcltaV::im com C. O �'. e r li _:' CJ
.� J .,i. ...,.íil:i.lr;a\,c,p(:�

M(1
•

a
dias antes de se entré:garam a03 grande provei�o sob a dirê l'aSS::l'lor;_s (d, n )i _ I,. "f, r I � PLANO.
treinos severos. Todo o team b-a- çã? compet�nte .dl�, Stipa'1ÍC; fO;·(1. r11' 01) � 'OS a p.-:,r:" O;,

A I \)(JLAT�RRA e;;tá en 4:; 1 premio de 15:000$000 ��

A;.., !ileiro acha-sr. alojado na Vila Rappapon fOI lnCall( '1\{f'l dll"i',tos' '. e :) ,�' 't)' ' J. 'm, p [orço ext'aordina- 'J,� 9 premios de 5('0$ 4:500$000.
Olímpica. Alguns dos seus inte- no preparo final dos at1é_ :..:,: l dos, ,: "1' ,( < j, 1 d :. 1<1 ; • ..itl1ftl,ar a �l.1a ,mação ':>:; 2 premios de 25JS 500$000 é
grantes visitamffi 0S parentes re· demollstrando estes ó,- i 111 a ·,l·ei�,·.' j"I'" Li <:"" '1" �\','" ... A� r'('VI"Õ S orçamenta:i?s ,�;: .:.�.:

- .... u • 1" l, I �.. 12 premios mensaes n') tJt31 de 20:0001,000 '<!J)if

sidentes na cidade. O grupo C0m- fórma e serem C?''1a:::,)., d,; bl .ru.'C:' L' ql! 1)" ,r.r,. It'jj -! . r{

..

(,y,! Air fUlce para 19361'.:.�.'·: t�
preende seis estudantes eRportistas razer uma f gura d, st \·:�,Ja I n'; L��, . , ,r, -'(' ") .

I

�;��i"'10 bruto de :r Accumulem suas economi:ls adquirindo LETRAS �
que vieram simplesmente para nas g.·anà"s prova., qt_; sei �3J � LJ-; ,l� ,;:,( 'Cl1c·:s·,t!JA9J,íICJ ISras. Em laz2o; A PREMIOS «SANTA CAT':-I;\RINA,), que ,�
observar os metó los mais mcder- aproximam. ,

.'

\ ,r Si 03 _ Iv

o

1 1, h; e
.
-.'Ciôll relaciona-;9� além de ganharem juros de 4')[0 ala, concorrem a f�,1

nos e levaram a efeito leves trei- -O pa:::.:;aciÍJ a b'lrc1'1 hi ;
I"

'

'F -, ]' 11' r ;"1 ,,_1 o.� O conf! to italo-etiepe, '�:�: 60 SORTEIOS em 'l:Tl total de '

... ' :t ... _ ( .. \,..., � .. j ... _I. 1.1, 1 ,§ ���
nos. Um elO! favoritos da repre- exccleIJte,' os atét3<:' t,\_r{� 11,';. ! ,�.r ,' ..1 l!') I" ';,11-' �·t (h; d ,c 'ar'] a aVla-

\.'� 1 2n(\·000""'.'-;00 ,.�
�

j ("\�) M • 'VI. ' Al'F iu 1-

��
senta·ão do Bras I e.' o, atléta alimenfaçã'J arlequadJ, (S-:, ,"" '.

I ":'" .: ' 11 (l ?3.851.000 E-
.�,{..a,

S I· P d'lh I t t .1 t
) 1 ) J 1 , \ 1 Q3 5 '" ii' AS LETRAS �ão negociaveis e re, galaveís no seu vencimento .�
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to de '(Joã.) Pe,osô», Estreito.

..JAVA todos, sem excepção, um as-
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dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará
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e Madrid
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desfiladeiros de Guadarrarna está
batalha que decidirá os .destinos da
espanhóta.

I capital respectivamente de Salamanca, via Avila, de Bur-

JUNTO AOS REBELDES ESPANHO'IS, NAS gos, via Segovia e de Valladolid. A junção destas tres cu

PROXIlvlJD,\DES DE VALLADOLID, 25-1niciou-se, hoje, lunas deverá ser feita em Vi1!albo. No sudoéste da capital
me.s uma sangrenta batalha entre as tropas fiéis ao go- a divisão de Primo de Rivéra, composta de fascistas, cor
vêrno da frente popular e as forças rebeldes. O tremendo tau as comunicações entre Madrid e Valencia.

choque trava-sr na passagem das montanhas de Guadar-
rama, a6U milhas ao norte de Madrid, onde a sorte da Nossa Vida
crpital d.i Espanha ou da insurreição está sendo jogada.

As forças que obedecem ao mando do ger:eral Mola
estão seguindo ao lanho do lí ito do rio Douro, na parte AHtVERsARI05

kstc de Val'adolid, e rumaram rapidamente para o sul, du- Dr. Alfredo von Trom-
rante a noite de õntern, como objetivo de tentar forçar a powsky
passagem onde se encontravam entrincheirados alguns mi-
1�10F': "m1jcianr·' da frente popular. Os rebeldes atira-I Tranecorre hoje a data aniver- Convenção de
;" m-c: dU' )�:t',.l " com grande :-ntq,sia�(1I0, dando viv.�s I s�ria natalicia do distinto conter Estatística

, gcnera \101a;: a Espanha. Apos di vc sas horas de rI]O, raneo sr. desembargador dr: '\1-
RIO. 25-Instala-se hoje neste

t .irnb,;le, parece que as tropas fiéis no govêrno ainda es- fredo von Trompowsky, Ilustre
capital a Convenção Nacional de

'(;0 �I rando três pa�,S3!2'ens nas serras de Guadalajara, membro da Côrte de Apelação Estati�tica. sugerida pelo sr. Getu-
�")ur!J'J�ierra C Si ::nd Nevada+Reynclds Packards - e lente catedratico da Faculdade d

d D·
. Fo Vargas. com o objetivo e

e ireito. d"
.

O·
.

t di d coor enar os serviços estattsticos
amversanante, es u IOS0 as

b '1'
'I

.

idi d f' rasi erros.
etras jun icas, es ruta em a nos- _

sa capital grande estima e con- o sr. Odorico Feijó. Estreou,ôntem,com casas cheias.
PERTO DAS FORÇAS GOVERNISTAS ESTACIO- sideração, o que lhe proporcio- a esperada pelicula da Fox A

h' i'.U \�) Ei\l GUADARi<AM!-\, 25- Baterias de artilharia I nará muitas felicitações pelo even- OUTR05 PARTEm nossa garota com a pequena ar-

íl�r. r" f,�Ham colocadas, da noite para o dia, nos pontos to de hoje.
. . . Segue, hoje; para Laguna, o tista "ShirIey Temple». a menina

estratégicos da serra. Além de JUrISta emento, s. s. jovem Teo )aldo Teixeira. que maior sucesso tem obtido nos

Seiscentos guardas civís chegaram de Madrid, tra- é. tambem, o professor culto e desempenhos de papeis juvenis.
zendo grande quantidade de material bélico e provisões. devotado. que vem ministrando

I'
EHLACE O filme agradou, merecendo

Ao romper da madrugada foram transportalas para aqui, nos cursos a nossa Faculdade
• ': mesmo da distinta platéa do t!le-

procedentes de VilIabarba, oito canhões de 150 milímetros. lições experientes á uma geração
h ReaLzar-s�:t' �man;ã. r _�.4. gante Rex, os melhores elogios,

.

Ar baterias das forças rebeldes encontram-Se assen- de moços.
oras,

,

na re�l' en':':la. a am�l�a não só pelo desempenho desta

tadas nos picos da serra de Guadarrama, tendo aberto fo- .fl Gazeta.�jubjJosamente. fe1i- ta noiva, t Avem�a I!rcI�o garota genio, corno pelo enredo

go na barragem desde ás 3 horas da madrugada. cita-o. uz� o en

he _ hatnN�maS I
a magnifico e sentimental que ela O vitorioso de dornisgo sa-

-O canhoneio durou algumas horas. gGracI�lsad
sen

ordm aI Iced ef.va apresenta. grar-se-á Campeão Brasileiro.
Nerêu Ramos Filho entn, estaca o e emento a ma H'

" -------,-----

.

d d llori I' f'IL ule, a ernpreza, repnsara es- Dr. Pedro de Moura Ferro.
\VASHINGTON, 25-Despachos oficiais, recebidos soc:e a e .onanopo I�ana e I na ta gloriosa pelcula, ás 7(2 ho- Ad d

;:;. :('r'�e) deram a entender que Madrid acha-se completa- Assinala na data de hoje. a do sr. Euclides Gentil, alto Iun- voga o

!lI I te cerr ada pejas forças revoiuctonarlas. O secretário passagem do aniversario natalicio cionario do resouro Estadual e
ros. Rua Trajano n. t (sobrado]

dél , ml"' -ixada "Jrt�-americana em Madrid telefonou para o do jovem estudante Nerêu Ra- Coletor da Capital, com o esti- Naufrágio amorôso an Harlow e o debonair Willian
�,'L�' ,,::,;( d' Estados para os Negocias Exteriores, sr. mos Filho. filho do sr. dr. Nereu m�do patricio s�' D�quesne Pe- Powell. Um filme cheio de cou-

.Co: .rell EUIJ, d.zendo ser impossivel embarcar para Por- Ramos� �overnador do Estado. relf� LIma, luncionario d� Conta-
O Royal. continuará, ainda sas lindas.

''C''': l' rC'�Jr;;:a(i')0) em ",LÍmero de 140, cidadãos norte- Residindo atualmente na Ca- dona Geral da Republica, com Tentação dos Üolros (Rack-
, 'J

I d R bl d D I F I hoje. a exibição da bela opereta
ç' 11erk (i nr , (iue a li estão asilados, porque tambem é abso- pita a epu ica, on e cursa exercicio na e egacia isca nes-

P less] vai mostrar quinta-feira no

d d I da ararmnt Naufrágio Amo-
lutarnente impraticável viajar por outras vias. humanida es. o estima o aniver- ta capita. J N D Id Rex e Imperial. l'untos pela pri-

f I d O '1 f 14 rôso com eanette iac ora

O spcretario da embaixaja disse ainda que achava sariant! será muitissimo e icita o. áto civI veri icar��e-á ás meira v�z, Jean Harlow e Po-

rrelhor aguardar a bata�ha decisiva entre as duas facções . .... . horas, na residencia dos pais da no principal papel. O horario e
well. De fáto, é ,a primeira vez

e�panhólas) bâ,Llil::1 és.;'a que eHá sendo esperada a todO �eglstot�e, dontem"1 amv�rs�- noiva á Avenida. Hercilio Luz, 7[2 horas. e o preço de 1.108'
que. na vida real, sejuntam o de-

() momento. Enquch1to isso, os cidadãos norte-americanos
saCIo n��a ICIO a genh seOllon- tendo como padnnhos por parte p

. _- de Z,' r�I
..

garo
bonair galã e a loura numero um

permanecerão na séde da embaixada dos Estados Unid08,
nha Alh, Mendonça, fIlha do sr. da noiva o sr. Orlando Fernando alxao de Hollywood... e do Universo.

em Madrid. IJ?ã.O Jose Mendonça, construtor. Contador do Banco Nacional do, Tentação dos Outres (Rackless)
PARIS, 25-A posição do govêrno espanhól é, se-

CIVIL Comercio e sua exma. esposa, d'l
A�llDda opereta da �o�, '0.1: e um romance de emoção en-

gundo O Figaro muito critíca F'
. .

r' Joanita Fernandes e do noivo o sr ta ao cartaz do «lmpenal hOlL volto em cênas em que ha mUl-

SeguTldo' 'e1ste ]'orn "1 o·s vl'verClS 'om que conta a ehsteJ.a hO anRlversl�no Fnatda �CIO Renalo Cavl\lIaz�i e senhorita Ju �. em 3 sessões. ás 5, 7 e 8[2 ho-
..... "� ... lo;

• •

a sen onn a osa.l'la e ngo. . raso Em 'Paxão de ZingaTo fa-
ta musica e vistosa encenação.

capItal esp�nhola so, poderao durar 24 horas. NotiCias che- irmã do nosso prezado conterrâ- rema Ca�alla�zl.. " d'-
gadas da Espanha Indicam que na cidade de Beleaguard neo sr. Antonio Fedrigo, do co-

A .cenmóma religIOsa tera como zem parte. a composição .c�nlan CINE ODEON, ás 7 e 8,30
reina indiscritivel confusão e que falta agua e petroleo, es- mercio local paramnfos o sr. engenheiro Fre� te e musl<'al de - 'Parxao de horas. exibe, novamente, em se-

tando por isso todos os taxis paralisados.
' derico Selva e exma. esposa d. Zmgaro -. esta ador.ave� Cara-

ssãe� populares, o exelente e apre-

Afirma-se que foi ercado em Madrid um comité de Marieta Bernardini Selva 'pela Van que O mundo I�telfo. v�m ciado fiime nacional-Esfudantes.
Defesa Nacional que não se sabe se está constituido com

E'AZEm r�HO!5 H01E
,
noiva; e o distinto conterrâneo sr. aclama�do �omo a mais senS"ClO

que, quando da primeira nesta

;w:'tJ1ons do govêrno ou si com os lideres dos partidos o sr. Luis <?respc, teleg�afista AI�erto Brüggemann, al.to funcio- na� e lmagmO'a op.lreta destes Capital, a todos agradou, dada
')'1 -';)'lr"lr� f:'{ll�r�:ca. A�sl'gura-se que reina grande anar- apos:-ntado, reSIdente uO RIO de narI� do Telegrafo NaCIOnal nes-

ultImos temp:)S. a excelencia das musicas e ar tis-

: � \;:: _!11 !_iarc�luna e que o presidente da Generalidade da Janeiro; ta .cldade, e sua exma. esposa d. tas nossos.

Catalnuha sr. Companys teria fugido de avião. o sr. José Tiago Batista, fun- LUlzaSelva Brüggemann. por par- Os ati ativos de Ten- o elenco é form:ldo por Car-

Estas notícias adiantam que recomeçaram os' com- cionario postal; te do noivo. tação dos outros men Miranda, Barbosa Junior,
bates nas ruas. � senhorinha Maria Emília. Mesquitinha. Bando da Lua e

fl'lha do saudoso conterra"neo sr.
E'ALErlmEHT05

A' R f d dmetro Juntou n�sse oman- outra'; iguras estaca os na broa-
Raul Tolentino de Souza; Faleceu, ôntem. á rua Felipe ce Feérie a 'paltinu'll b[ond';!' J"!.I dcasting brasíleila.

o sr. dr. Alfredo Richard. 5chmidt 61. resdencia de seus
A Ih d f

'

h
--�-----

profts�or do Instituto Nacional de pais, o menor Oscar, filho do sr.
s me ores marcas e ann a de trigo. são:

USBOA, 25-A estação de radio dos insurrectos M
.

V' I' G I t " C R U Z E I R O"
.

b. u�lca; Irgo mo ou ar .

- a maIs ranca

espanhóis anuncía qJe o avanço concentrado sôbre Madrid o menino Rubens, filho do sr. O sepultamento do seu corpo " S U R P R E S A"
.

fse processa ininterruptamente_Segundo o comunicado dos MArio Candido da Silva, funcio reaiizou se, hoje, ás 14 horas,
- a maIs orte

��������ld�e�,s�,�tr�ê�s�e�x�e�'r�c�it�o�s�e�s�t_ã�O�_�.__a�v�a�n���a�n�d�o�_a�_�__�r.�o��r_o�é�s�t�e�d�a�na�r�io�d�o�T�e�so�u�r�0�d�0�E�5t;a�do�;��n�o�C�e�m�it�er�io��de�I�ta�c�or�o�b�í.�����������"�B�O��A�;V�I�S�T�A�'�'��a�m�a�is�b;a�ra�t;a.
li ISI EM "A CAPITAL. I"�

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

Elega�tes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindO variadissinlo
e abundc::nte stock

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquiuas tia rua Conselheiro Mafra com a Traj�no

Nos

OSCAR CARDOSO

INCENDIARA1\1 o CONSULADO ITALIANO

LISBOA, 25 -Segundo a Agencia Reuter um ra

diograma informa que o governo de Roma dirigiu ao de
Madrid energico protesto contra o íncendio do consulado
da Italia em Barcelona.

- A GAZETA
A v o c o o v C)

FLORIANOPOLl:3, Segunda-feira, 27 de julho de 1936

CARTAZES
DO DIA

CINES COROADOS

Paulistas x

Gaúchos

U.J �EG'!\LIS1AS ENTI�INCHEIRA�AM-SE
EM GUADARRAMA

"A nossa garota",
ainda hoje no elegan

te Cíne Rex

Conlorrne vinha sendo anun

ciado realizou-se, na tarde de
óntern, na Capital paulista, o es

perado encontro entre as equipes
Paulistas x Gaúchos. em disputa
da segunda da m.lhor das três

para o Campeonato Brasileiro do
Futeból.

Couhe a vitoria aos paulistas
que apresentaram grande superi
aridade sobre os seus contedcres,
pelo expressivo score de 3x t •

O próximo e último jogo veri
ficar-se-á, domingo 2 de Agoslu,
00 estadia São Januario, do Vas
co da Gama, Capital da Repu
blica.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




