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o ExércitoMi são
Importantes declarações do general
Rodrigues �A��A�Z E �T··��·iA�.. :.·.··.� ..

RIO, 7 -- Falando á irnprens a sobre o momento
..naciGnal, o general Pargas Rodrigues, fez importan.tes de-

clarações sobre o papel das classes armadas no vida do

país.
_ -«Emancipados da politica partidaria, pão podem Ios chdes militares ficar indiferentes á pol.itica geral do

país, cujos passos �ever.1 acompanhar, afim de po.íerem
Ionvenientemente Orientar os seus comandados, que, ab-
ANO

servidos pelas minuciosas responsabilidades de todos 0S

I._�instantes, não poden ter essa preocupação e não devem

ser apanhados de surpresa em situações criticas e g�áves, AO chefe militar deve estar á altura da sua elevada missão.

Além das qualidades inherentes á profissão, deverá pos
suir força moral que lhe de o direito de pregar o patrio-
tismo, u desprendimento pessoal, a disciplina e � lealda- RIO, 8 _:_ A NAÇÃO, de Neves em posição um tanto de-

de. O Brasil, infelizmente, não possue um Exército com- hoje publicou a seguinte nota po- licado.

pativel com a sua importancia politica, nem com a sua litica: Daí a versão da sua renuucia

grandeza geografica, ex�ét? no que se refere ao preparo, I «Repetidas vezes focalizarám?s, á leaderanca áe minoria-versão
cledic;lção, bravura e patriotismo daqueles que lhe vestem I nestas colunas, as divergencias a qual s. exa, já opoz desmen-
a farda. i existentes n i seio da minoria par- tido.
-------------------------Ilamentar. Caso se verifique a propaladaAs farinhas do MOINHO «JOlt\lVILLE», marcas

E todas as notas desta folha renuncia, os intransigentes da
"CRUZEIRO", "SURPRESA" O "BOA VISTA", foram confirmadas Delas fátos ... minoria gr.vit'irão em tôrno dos

Na tribuna da Camera, quando srs. Otavio Mallgabeira e Ro-
arre- . .

b M' d d, requereu o msersão, nos anal i erto oreira e os mo era 0$

do discurso pronunciando ;->eL sr. em torno do sr. Artur Bernardes,
Raul Pilla no Congresso do Par- cuja ausencia nao escapou aos

tido Libertador, a propósito do observadores políticos por ocasião
mesmo nacional. chegou até mes- dos debates travados aproposito
mo o sr. João Neves a fazer. Ja licença para o PI acesso dos

����������������-.�������� alussões um' tanto amaqps á in- v,rlamentares prêsos.
traneigencia de alguns dos seus Íea: ""1ubesderados. '"

Agora. está a crise atingindo t'tlgricolaso seu ponto culminante. Divide-se
a minoria em duas corretes ni-
lidas. Serão inaugurados, segunda-

Não tendo conseguido har- fcira próxima, no Rio de janei
monizar a situação, apesar do ro, os Clubes Agricolas ào Bra
seu sotnir [aire, vê-se o sr. hão sil, ocupando o nosso Estado um

.

Ilogar�e destaque.

Leilão No' Grupo
Escolar

"LAURO
MULLER"

gas

A voz: DO POVO politicas.
Proprietario e Diretor Responsavel

III Florianopolis, Sabado, 8 de Agosto de 1936

Sem quaisquer ligações
.JAIRO CALLADO

I NUMEr�ü 5�p

INORIA DIVIDE-SE'O S

não temem concorrencia. Experimente-as e não se

penderá.

Enforcou-se
CURITIBANOS, 7 - Apareceu enforcado na fa

zenda do sr. João Maria Cassiane o individuo Luís Car-
50 Garipuna, que havia desaparecido de sua casa ::10 lu

gar Forquilha, neste municipio.

o parecer sobre
OI çamento da

Receita

Teriam incendiado
������������������.---

a casa do sr. Caruso-Mac
Donald?
Consta que um grupo de malfeitores atacou a fa

zenda do sr. João Caruso Mac Donald, em Urussanga,
tendo incendiado a casa sita naquela fazenda.

Terça-feira, dia 11 do corren

te, às 19 horas, à rua. Bocaiu
va n. 122. Moveis df! quarto, de
salas de visita e jantar, filtro Del·
pim, geladeira, camas para sol
teiros e pequenos moveis úteis.

Com a presença dos HS. di
retor do Departamento de Edu
cação, major alivio Amorim,
Prefeitt') da Capital, prof. An
tonio Lúcio, inspetor da 1 a. cir
cunscr.ção escolar, deputado Bar'

O reiros Filhos, João Areão, in.
petor federal, Elpidio Barbosa,
Frei Evaristo S:.hürmél-nn, Egidio
Abade de Amorim, diretor do
Instituto de Educação. alumas do
Colegio Coracão de Jesus, pro
fessores municipais, e represen
tantes de imprensa, Iora-n inau
gurados, hoje. d5 I O horas, no

Grupo Escolar Lauro Müller,
ii Bibliotéca 'Prof, Flodoard»
Cabral e o Gabinete Dentario,as-

organizado pelo nosso conterra-

rêo cirurgião dentista Arí Ma
chado.

Formados os alunos, a'pó.s o

H:no do G"lado entoado pelos
escolares, Usou da paiavra o prof.
Antonio Lúcio qw', em feliz
improviso, disse do valor das
organições ;.Ji processadas, ·ter

minando por faz�r veementf' apê
lo a todos no sentido de leva
cem de vencida a tarefa enceta
da.

Assitladoque a "faur" catarinense
não participará das re"

gatas alimpicas
RIO, 7 - Consta que no pareo de out-rigger a 8 re-

mos, representará (l Brasil a guarnição gaúcha, e no de out- RIO, 7 - Comissão de [inan
rigger a 4 remos o conjunto da «Especializada» é que ças da Camâra dos Deputados
defenderá as côres do nosso país. ouviu ôntem o parecer do sr.

A ser verdade essa noticia, o valoroso four catari- Cardoso de Melo Neto sobre
nen se n O participará das regatas olimpicas. as emendas oferecidas ao orça-

-0- menta da Receita, no projéto or-

O esplendido barco encomendado, por gentileza, pela çamentario de 1937.
firma Carlos Hoepck S. A .• na AI�manha, para o cq�atro» O parecer foi aprovado e

barriga-verde, atualmente em Berltm, segu�do nos l�torma sinado pela Comissão.
ram foi oferta do Governo do Estado á LIga Nautíca de ISanta Catarina.

NomeaçãoEra partida
rio das idéas
ex t remistas
BERLIM, 7 - Procedente

de Santarém, chegou prêso a es

ta capital o negociante João de
Morais, acusado de professar
idéas extremista�. O referido ne

gociante foi colocado á disposi
ção do chefe de Policia, deve-:l
do ainda hoje ple�tar declara
ções.

MORREU
ZBYSZKOO sr. presidente da Repu

blica lissignou decrdo, na pasta
da Fa7.enda, nomeando o sr.

C�lso Orlandino l,opes para es

crivão da colletorí; federal em

Campo Alegre.

PrYl pleno
rin ::T

�

LONDRES, 7 - O corres

pondente da EXC/lOnge T�:e
graph. em Varsovia a:aba de co-

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

municar que o famoso lutador po· Terminadas as suas palavras,
luco Zbyszko foi mor'o por oca-

sob ur�a salva de palmas, eftt.uou
siã0 rie uma luta f'm que toma- se a I.nauguraç�o do C?a?m�te
va pac(-e, antê iiJilhac�s de pessôas Dentar'o e, apos, da B,bhole,.:a
no Circo Madrid. . PT(lf. Flodoatdo Cabral, tendo

sido contado, durante êssas sole
nidades, pelos alunos o Hín
Nacional.
A'to contínuo verificou-se o

plantio da arvore do Brasil, no

rateo daCJuêle modelar t'stabele
cimento de ensino primário, usall

do da palavra os srs. professore
Luís Trindade e Ba(({;;iro::, Filho

Dispensada
a multaSuas altezas

vao v;sítar o RIO, 7 -De acardo com o

Amazonas parec(:r do 20. Ccnsdho de Con-
LONDRES, 7 - As prin· tribuintes, o sr. ministro da Fa

cêzas Maria e Eugenia, da Gre-\
zenda resolveu, por equidade,

(Ia, partirnm para Li��rpool, o 1- dlsper,sa� a ,multa imposta pela
de embarc:Hão no Hllary para I DelegaCia Fiscal de Santa Ca
um cruzeiro de 12 lmlhas no I tarina á Fabrica de Filó
curso &uperíor do Amazonas. S. C.

c. R. 3 de Maio

A simpatica socieda 1e re

creativa Clube 3 de Maio reah-
za hoje,
da soirée,

em seus salõel> anlma-

nossos
melhores f.,.eguezes

Segundo informações estatistica divulgadas relativamente BD

nosso inter-cambio comercial com outros países durante o ano pas
sado. os Estadl)s Unidos continuam a representar a nação que
maior intercamb.o economico mantem com o Brasil e 1'_ que, nes

se movimento de compras e vendas, maior saldo nos deixa.
Os Pilhes que em 1935 mais nos compraram foram (S

Estldos Unidos, Alemanha, l.igraterra e França, seguindo-se ilDt.
diatamente a Argentina.

O seguinte quadro das nossa, vendas eletu idas a diversos
países durante a ano passado nos di urna idéia do posição que
ocupa cada nação:

Contos de réis Libras.ouro

10.-Estaclos Unidcs
2o,--Alemanha
3°.-Grã�Bretanha
4o.-França
5o.--Argentina
6°.-Holanda
70.-União Belga
80. ltalia
90.-Uruguai
1 00.-Suecia

1.616.885
679.504
378.133
332.334
201.570
149.042
135.023
11.421

105 964
78.828

13.018.344
50451.107
3.055142
2.672.80B
1.618,691
1.489.071
1.082.2:n
898.021
857.264
631.193

CHEGA.,
RAM AS�

PAUL.O
SACERDOTES E ES
TU�ANTES ESPA

NH6ES
S. PAULO, 7--Em virtude do movimento rev�luciondrio

que ora co-ivulsiona a E�plllha, vieram para esta capital o padre
Celidonio Matteu 'lu"! consta, atualmente, 80 anos de idade, e 20
estudantes hespanhóes, O padre Matteu pertence á O{de� dos Ago�
tinhos e habitava o colegio do mesno no:ne e n Montoríl, provincia
de Grl'1'lda.

. Dos 20 estudantes, parte seguiu para Ribeirão Prdo e

parte p rra França, onde vão continuar nos colegios ali existentes os

seus estudos.
Falando á reportagem, o padre Celídonio Matte-J assim se

exprimiu sobre os acontecimentos de sua {latria.
.

- «Não se imagina, o que está sucedendo na Espauha.
Foi preciso que eu e o padre Euli1lio e mais 20 c!t:rig.:)s de: xas
semos a nossa patria em busca do Brasil. Já não nos era pos.ivel
continuar na Hespanha onde toda sorte de perversirla le est á se
dando.

Depois de uma pausa, adeantou o sacerdote.
- «Não é o povo o comunista.' São o governo. seus su

baltenos seu� comandados, SUl policia, os homens que comsigo tra
balham. Não ha palavCl capaz de descrever toda a triste odí<séa
espanhola. O padre S�gundo Garrido. vigario geral de M'ldnd, é

u� dos. que mais tem soflído desde o. momellto em que a Repu
blica se Implantou na E'panh·�, E n todos os logales I!m que é en
contrado é e'pl:l:ado imedlat.rn�nte. l3S0 na rUl, na ig··eja, e até
em SUl propna casa .•

Os chefes .da rebelião
penhola

n "
u

d.> mo vim :nto revolu :i':>::lario
. ,

as-

Sobre 05 ch�fes
padre Matteu:

- ",\1 )la e Franco são 05 g 'nereis mais moços du f:xer-
't h I O

.
.

I ,1CI o espan o. primeIrO, que u,a ocu"-'s, c n:)-,lem d.! p:)ucaa pa-lavras e muit 1 açã). Foi ele nJS ú:ti no.. di",;; d ..! mon1í )'lIa conVI
dldo por D.1masc) Berengue a ass 'i!ir o cargo d� chde da Séf!,U
rança PúblicO! da Espanha.

.

O general Franco, a exe nplo dó gederal MoLi. tambem é
austero e fala �enos ainda. Basta atentar para as suas orden3 pra
ter-se certeza dISSO. Elas são d,ida, por escrito, com él O]j I .�3': .

tura, e sãocunpridas á risca pelos seu· sJba!rerno.:) g�ll"r3.11 r,
cisco Franco é irmão do aviador Ramon Franco. �

�

diz-,) o
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p a r a . o g Q.V ê r n o e s pa n h o I !
36.435.000 francos entregues ao rnir,istro
1�lIadrid ·na Russia

i\t1!)SCOU--7---As conr-ibuições dos sindicatos elevaram-
se �

1 21 4J�� rublos. E ,t·:; >., I. � f, 'i ,,:C'wl'rtída em .

. "��"l ..\ •. ,

'J .•••

;"\ J. },).J.;_. ,u tia.l'.0' tHilu�5e5 e trans.en.ía ao pnmerro rmmstro es-

Fc.nhoL

pressa de neutralidade em face da guerra civil na Espanha e a um

solene compromisso internacional nesse sentido, já é conhecida dos
meios diplomaticos. Os embaixadores estrangeiros tiveram permissão
para informar aos respectivos governos que a Inglaterra se manifesta
favoravelmente ao convite formulado pela França.A resposta italiana

Impressões de visitas aos

Laboratorios Raul Leite

Fn'·�.l'2S 1��s�r",�,·:-lHeiraS, por Via aérea,
g: !' ,�Blt. í o corpo diplomático

para

(a.) Dr. J. Rocha Vaz
Catedratico da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro
-0-

-Da visita que fiz aos LABORATORIOS RAUL
LEITE, ficou-me uma íórte impressão de entusiasmo pelo

Publicamos a seguir as composta dos professores muito que lá se trabalha, sob uma orientação estritamente
notas, das primeiras provas des. Urbano Sales, dr. Fulvio ciêntifica, em pról do progresso de nossa ciência médica
parciais; obtidas pelos, alu- Aducci e dr. Carlos Corrêa. e da grandeza do Brasil.
nos da Faculdade de Direi- Direito Público Constiiuclo- Os produtos dos LABORATORIOS R.<\UL LEITE
to de Santa Catarina: nal-;/lanoel da Luz Fontes vêm demonstrando) claramente, pelo conhecimento} que pes-.

Direito Civil--Antonio Nu- 7; José da Luz Fontes 7; soalmente .tenho deles, que não é bom só o medicamento
nes Varela 7; Celí Regis 6; João Ricardo Mayer 6; Anto- estranjeiro, mas tambem o brasileiro e, ás vezes melhor.
Vicente Souza 8; Hans Bu- nio Nunes Varela 7; Celí Só quem conhece o dr. Raul Leite póde ajuizar a ca

endgens 4; Manoel da Luz Regis 7; Henrique Berenhau- pacidade de trabalho, a tenacidade e a energia que se
Fontes 4; Timoteo Braz Mo- ser 6; Hans Berendgens 7; reuniram nesta personalidade e desejar que o Brasil, para
feira 6; José da Luz Fontes Max Paulo Baier 7; Timoteo seu bem, possuísse mais alguns homens como êsse.>
6; Max Paulo Baier 5; Ani- Braz Moreira 7; Vicecte de
sio Outra 5; João Ricardo Souza 7. (a.) Dr . ..Aloysio Resende Neves

Mayer 5; Henrique Bere- A Banca exa.ninadora foi
.... -0--.

nhauser 7. composta dos professores dr. «VIsitei há dias as novas Instalações do LABORA-
A Banca examinadora foi Ferreira Bastos des Urbano TORIOS RAUL LEITE.

composta dos professores Sales e dr. Ga�a d�Eça. lOque ví nessa visita foi uma cousa simplesmente sur-
dr. Fulvio Aducci, des. Car- preendente.

, . .

neiro Ribeiro e dcs. Urbano Dr. Pedro de Moura Ferro. A obra ingente do dr. Raul Leite é digna de todo: os

Sales Advogado louvores.
, .

Ra Traiano n. 1 (sobrado) E' dever patriótico conhecer e proclamar cumo e porCiências das Fínancas-.Celí
Regis 7,' Anisio Outra 5,' An- I d

quem são preparados os ínurneros produtos, para que os

rrad lação e mesmos sejam receitados largamente» .

tonio Nunes Varela 6. D O
A Banca examinadora ia: ROma

(a.) r. tá�'io da Veiga
composta dos professores dr.

EH�nriqR�eb �'ontes,
d desc· elar- A Estação de Roma 2. R O, m

Cnelro� I erro e r. ar os
m. 25,4, kc. 1181 O, irradiar+,

orrea. h' , 20 20 h
.

oje, as , oras, o seguinte:
Anuncio em italiano, espa-

nhol e português.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em it iliano.
Transmissilo de uma oiJera

Facu!dade
Direito

de

triica. BARNSLEY, Yorksgíre, 7 - Sessenta e sete mi
neiros ficaram prêsos dentro de uma mina de carvão on

de lavra violento incendio acompanhado de urnaserie de
explosões.

e I
As turmas de socorro que acudiram das minas pro-

l· xirnas estão envidsndo os maiores esforços no sentido de
atingir o local onde se encontrar os mineiros soterrados:
pj_e

_

W 'tAA 'fi'

chamas debai-

LISBOA 7-Um radio de Jaca captado nesta capital às
h"?:ô :wrasi anuncia que, devido à incansavel atividade da aviação
rebelde, jà foram transportados de Marrocos para a peninsula 6.000
soldados.

LISBOA 7 -O «Seculo» publica em sua edição ge hoje
IJm I adio r.apt.::tdo '.,' �.l capital, e procedente de Madrid, segundo
o qual o en.bcixado. chileno comunica que os embaixadores e ple-
1iip{1tC\lCia:io� �I\L »nda se encontram naquela cidade serão forçados
'" se retrur ,::., "i, ,.,tL da gravidade da situação.

O �.O IA: ;l!pll):naf, r, reuniu-se e ddíbe,ou que, no .caso de
. -) SOí .-, ,,:y,'; , ;

\ào1Sp 'te �ara Portugal ou Valencia, todos os

.r s-. L,·', eS " 1t.:i'L:�) c;'Yo uma embaixada e solicitarão o envio,
r .i

-,

:1("· .t.: �'.'�5:,s, d", ·'�t·.:.lS estre.ngerras para a defesa dessa em

h ;;; a·�cl. 1\ s;t'..laçã' doo circules oficiais .é angustiosa. O poder do
\,")1'("'-1),) .; -�G.n;n:3l, de v,�z 'jue o poder efetivo é exercido pelos
l "t'�:2S d{i.�, '�udicL.�0S e.xh ;- .istas,

A atitude da Inglaterra

";.c_'

do:nbardaado o aerodrom., da Barcelona

US30A, 7-0 Radio Clube Português recebeu uma men

"as -' l1 de S'Hagoça. informando que os aeroplanos rebeldes, proce
r: .",,, d", JiJl..!OS, .)(', -,b rdeár.un h0J',� O aerodromo de Barcelona.•. .1

, • ·.-:e··:;1;a .i f" "er,to bJmhn ó<;<!. "'!Ito dél. igreja de Nodre Da-
l •UI' '. 1 d 'I' I I'.,

'- '1"; :. ',a., i .
I t J' a ':�IC1W p�I",S csqua r: has ega rstas,

10.000 homens contra Malaga
GlBRALTAR, 7�Segundo informações da Agencia Reli-

10.000 rebeldes se estão preparando para um ataque a Ma- xo da terra I
•

Não compareceu I o aluno
Henrique Berenhauser,
Direito Penal --- Celí Regis

4; Anisio Du'ra 8; 'osé da
Luz Fontes 6; loão Ricardo
Mayer 6; .vlanoel da Luz
Fontes 7; Timoteo Braz Mo- Conversação dof. De Masi:
reira ,5; Max Paulo Baier 9; Cantos venezianos: Soprano
Hans Buendgcns 6, Vicente Ana Maria Bertolasi.
d- Snl!7:a 6; Antonio Nun-s Noti ,i 'i rio e-n �gpanhf)l

LISBOA. 7-A resposta do r'oreign OHice a nota trance- Varela 8. português,
72, c' viIando as grandes' nações européas a uma declaraç�o ex A Banca examinadora foi Marcha Real e GlOoinezza.
r ���···;-,·,1t�1�4§II:� ·_IIIIii_M_i'::�til!lll *••i!!liI__'SIi4'IIII1'iI'_iIIII.._II·5M!IIii'_'__IIRitlP Pt!

De Marrocos teriam vindo 3.000 homens, a bordo de vá
; lOS navios, com destino a Algeciras, Os rebeldes dispõem. segundo
essa i ,hmiçào, de cêrca de 200 peças de artilharia de campa
Ilha, muitas metralhadoras e milhares de granadas, além de grande
numero de caminhões e automóveis.

Sessenta e sete homens prê ...

sos numa mina de carvão

o Sabão

�'f 'ir"sgnm c:-� '��pnc·l'al·làaà' ,.,"\..J. � I. '�'" ,��� "-. �
de Welzel' Se Cia.. •• Joínvile

..
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Kt�'4�'<7AVAVA�'b.�� �)�A��ÁV�H�

� �mCa OS De c.,'
�
li
��FI·lllaes em.· Blurnenau ..Joinville São Francisco Laguna l,_ages

�.""',.,Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
Secção (::ia Secção de Secç�o de

j'.FAZEND AS: .

Fazendas naclonaes e extrange'ra t,a{a terno! FERRAGENS: MACHINA.S:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas �",IJTapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíres �
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: él 11105, ! �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �;
Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, M.�t�.::es ��
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: ;-:85, �

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveís e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico '

� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEf( �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �m Empreza Nacional de l'Jave�a9âo "Hcepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max•• �
,� Fabrica de Pontas "Rlte f\/laria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" � Estaleiro 'Arataca" �.�.A.VÂ.V�V�V.u����-����M>:t"���VâV,ÂVA\lQM.

Rldalor-Sloretarlte

I Dr, Ricard-::.: I Oslyn Co••

:Gottsrn��r")f"� I COlaboraç!,�...

Ex -chcle da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professo( NIJo lerá J... lftJe ••rl,"'ol
lndórg Eurkhardt e Professor publlc;aJG 6U rtfe.

Erwin Krp.llter) O contnito expre_ em arO"
.

\ 10 de coUaboraçDo, mesmo soli·

I E.pecla�ls,a em cIrurgia �

citada, não implica em respon-
ger;§1 sabilidade ou endôs30 por part«

alta cirurgia, ginaecologia, (do- dG Redação.
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
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Metrtz: FL.ORIANOPOL.IS

--.--..o�.A, Gazeta lricílce:
....... ",,-:', .•,-:;-'_<.:t�".;' _

Atentae bem 1 A�a\; osadlDS

I Accacio fV�G-1

'vogacía á rua

reira tem seu escrip-
t,' i (l ,"I

Vis.onoe \te Ouro Preto

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. le das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

n. 70_ - Pho»>- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I tr. �8dro de Moura Ferro I
I

Formidaveis lortelol proprlol, IreI VIZ..
por lemana, todal aI segun·
daI, tar918 e I.xtal·telral,

Extração com global de cr'ltal.

•
II
ti
I:
O

Advogado

A CiPA'JjF�DIARIO INDEPENV TE

Assinaturas
ANO 44$00e
SEMESTRE 2"ooe
fRIMESTRE 12$00f)
MES .t$OIJtl
NUM. AVULSO f20�
ATRAlADO J30�

RUJ Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato= I�Barbosa==

ADVOGADO

A COI respondencia, bemC".
RESIDENCIA- Rua Este- os valores relativos QO$ .-

LI
ves Junior N. 26

I
nuncios e assinaturas, del'�
ser enviados ao Diretor-Ge-

TELEF. 1.131 rente Jairo Callado.

Rlda910,
•

Admnlstra,11
e Onclnal

RUA CONS. MAFJ'(A, 51

FODC, 1.656

A iT\a.x II rl� IISI1'-.1 hone.tldade, pOil, OI ser
teluJ iiu pre'''lIcladol pelo povo.

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

�� n C I C,.
Chefe do Labcraiorio da

I
.".,r. ar os orrea Diretoria de Higiene do

AJJentes, Sub-Agentes e Regulador.. de A,vulal.em lodos OI Eltadol Estado. � -

�D�Braln, no�.Urugual e nas pr'anclpais prS90 8ltrangelras. Partos - Molestias de JoinvUe-XavÍ;:r &heril:
Senhmas e Curso de es� f'eialilação (m Lages-Hossanílll Nens

A,gente� em Florianopolis: L,
>;, Molestias de crianças pactroriologia no LaD. de LagLlna-Fr=-";:ú,ce Ohaca, Ma,Saude Púhlica do Rio de �ftct��l

Cam.pos Lobo, & Cía.. O Diretor da Maternidade J"o,;iro I Mafra--i>Cid,_" Clp,JI�:O
'� ,

'

"

/ � j Medico do Hospital E t' j'
I

I
Nova TL . �, I( .� Arche

f':: (:.,r�h.:i C ..... ;;,��:oi�i{.:'':" l'>.'.;;ãf:'é,·36 {sobrG',doJ' Caté Festal. 19 �
(C xcdcuHanaw'spaPl(llIci- ,Orleans"-!'-' . l"to,

, , •
urso de especíalização em ação ddiilgno�ticc.s I .. , .... t�·! ',;,;_ l

� FLiLJ. 'Ol','E 1'..:. 1.083 END. TELEGRAFI(..f", ALL1Al'vÇA " I
.

d h ) I Porto Uniuo-- r-ierrninio Mil�
G

,,'

• mQe,stJ�s e srn �ras -------......:.R· d S
-

� Escritórios em Laguna e Itajaí • t\tende na Mó '. Deseja Ci)nc<;';'���, ,,:: s�� J�3é U\::�����:�:s\i:;elo
O ' Ó até ás 8 112 temlda?� seu rádio? Pr�)c;w' :; S:, Franv,;_o�, .,,"

-

T· .ti

�:>, ,:::; � • i:;:.-l\ ':;r·f-':'" r'
.l:. c- ,�t, f.?'; o/�..--, FlI � J {-:., _" ,- B ,,_��. L '- rê'eS <i;iif e á �21�e - Crlê n,;.,nna

sr. BOlizon. á Tua Fél' "!"' 5�? Joayui... j0:\v' /;','11a
,

{�� O ANITA GAR '>lIsUltorLO:
Schmidt n.' ; C l.l l,. set\��IJuaa�---().'/u!d. '{amOi

••i)••�·Oll------.-----'._.""O _' I_BA_L..:-DI_,_4_9_;. namente satis,feito.
P �ubaEilQ-� ..... -

R� iJência: -Rua Vi::conde
de Ouro Prelo n: 57

FONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES

-- :. .----..-. -_...... - -� --_. _ .. ._. _. --�. - .- .---_ ..._----

Dr. Artur Pereira
e Oliveira,.�

�t����••IiD---::_·-- -'.=-----.�•••���.
•••_.eDDe 8----••0•••••••

"

!Companhia "Alliança da Bahía"i
� • Dr
• FUNC�ADA EM 1870 "
• §

:: ISeguros ITerrestes e Maritimos ::
� lncontestavelmenteâas PRiMEIRA dC"'..) Brasil •

:; CAPITp, L REAUZADu 9.000:000$000
G I

RESERVAS MAIS DE 41.000:000$000
RECEIT AEM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS í4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.117.044:063$157
SINISTROSmPAGOS EM 1935 4.280:552$970

CUnlca médica de crian
ças e adultosRua Trajano, 2 (sob.)

I
Fone 1325-Ater. de cha

mados para o interior, Consulas diariameule das
4 horas em dianie

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595
Adebal
da Silva

R.

I\dvogado
Rua Ccns. Mafra, 10 (sob.)

Fcnes 1631 p. 1290

Médicos

. �; '·r,1 ,".1 I,
"

1genl..-eerr••pondent••

Porto Alegre - Dr. A",OJift.
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4raranguá-Jaime Wen.....
Aaitapolis-e-Anibel Pees
l\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Aattini&no, Hilario

'

Bom Retiro-Jooquim 9ímõ.
Canoinhas-fiJt*9 TG�,
Cruzeiro-Osva1�o Per.
Curitibanos-Enedino Pt....
Cresciwna - Dinorah A�

Caminha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis 8-8-1693 5

merrer demesmo Qu�ix�u:se á.,As
. " PoliCIa I

I

to i tombar o sr: Abel Ca�neiro Munte�-I
m
-

e
ro, escnvão do cnme nesta capi- Ia tal, esteve, ôntem, na Policia I n B

.. i 1'10 A
C'ntral, informando que, na ma-! U raSl1 no IUOI1 pDS�U e�l.

D �5trat,� d� fUf!ir, o qlJel�anta, Cas�, sendo lançados va- nhã dêsse di�, ás 6 horas, e:l-ltra as 52 na�õas nute se
co, J,'�-"" ganhilD:'O a ru . " h'- nos investigadores no encalço "_'ll,{OU os vidros G caxilhos das I T!'l ""'11

mando rumo "-sconhecido. de Domingo. Santello, que coo- jant las de sua residencia, parti-, e rnpenham 51a ii �SP lita IIas
Solange, C"'D0 dissemos, caiu tinúa foragido. das.

pr'av�s GJ'b1�m' rm.l�.",..�Sbanhada de oa11.;1.1 , na cama em � V \IJ Iil !li"""" � ""!Ri

Ferida
sôbre o

de 'mal�te, a jovem
leito de sua

BERLIM, 7- Excetuando-I t-. lo�ar - Canadá, com 14
se a performance de Jack Love- pontos e 1: 11.

Venceslau Jacób Abreu no-
h�k e Forrest TOW5, rcpresen-I 80. lohaf - Suecia, com 11

tural deste Edado, de côr' bran- tantes dar N,ova Zedandia e dos contos e 1111.
ca com 22 anos de idade re-

Estados Unidos, que superaram I 90. logar - Nova ZeelanclilJ,
sidente no distrito de Saco' dos I

os records olímpicos dos 1.500! UFrJ 10 pontos.

Limões, esteve, ôntem, na Poli-, metr�s raLOS e dos 1 r o sobre; 100. log:u -- Hollanda, com

cia Central, queixando-se de fôr a I'
barreiras, �ellhutn outro resulta- 9 pontos.

e sboledeado por Pedro.) Vida!. do sensaCl.onal s,e re�ist:ou du- 11o. legar Suisa, com 8
rante o quinto dia olímpico. pontos.

Os Estados Unidos mantêm- i 20. lagar
se firmes á frente, distanciando-se 5 pontos,
sempre da Alemanha que, em- 130. lo;pr
bora esteja no segundo logar, 4 pontos.
não chega a constituir seria arneu- 140. legar
ça, para o atual dde'llOr do pos- 4 pontos.
to de hônra. 150. 10'7 ir

o

E' d seguinte a colocação das 4 pontos.
nações que já marcaram pontos: 160, IO;�'H -- P1.I10·1I'1, com 3

lo. logar - Estados Unidos., pontos e 111 1.
com 153 pontos.

I 170. !oC1ar- Tchecc5lovwJU;a
�2o. Jogar - Alemanha, com com 9 po�t()S e 1 [l f •

'

HlO, 7 - Circulam insis- Cob " f it e tis h' h F' li d 54 34rança e: a por g n rs sen orin as. Isca rza o pentes e I.
. 1 Soo IOJ"r - Bra:,il, com 2

)" t .3 boato, IJ()'" meios po pelo govêrno do Estado. 30 I F'I d' r. 1
�

d
. ogar-- I an la, com J pr" l"�.

'it (. � l arla.n »tares, e Não deixem de ir ao Yinpora Imperial pois, nele pontos e 114. 190, legar _ Grecia, com 2
q. e o sr. Jr ão Neves escre- encontrareis grandes vantagens, contórto, honesti- 40. lagar __ Jap,",o, y":l A
veu uma carta renunciando d d bi + lét it Ih d á

com 'f pentes.
a e e am rente se o o que mui o e agra iar pontos e 13{22, 20o. lagar -- Arz�ntiDl. com

Assim fez. Domingos er narni- a liderança da minoria em 50. lagar-Grã Bretanha, com 1 pontos,
nhou-se para a essa da praça Pn- caracter definitiva � �revc- I

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 21 pontos e 1[11. 21o. kg,u - HuuJrí I, com

mavera, onde encontíOu Solange ganI. Caso a {jemlssao se

I de Novembro 60. logar - ltalia, com 15 2[! I di' ponto.
e fÓS com sua mãe. positive, o sr. Ih�?berto MO"I ' pontos e 13�22. 22), L,),u _.- Au,tri':l, COlll

Entrando violentamente pOlta I eira �era eSCOi lUa pé\la seu

1-'--'-,_ ,l".'" _ ",. 2 I I d
o

a dentro, o cobrador de onibm substItuto, ;���.��O O�- -.�.�O�! (O FeE�0�t,O. VENCEU A

deparou IOg0 com a jovc:n, á • k..
.�

I
FILANDIA

qual se adirigi.u de modo gros-

'\
Bebidas Na.cionaiS

e Extral1 '; M u tua I I- S m o = BERLlivl, 7 -- Nas provas

sei��lange, indlgnaJa retrucou-lhe b'��E�é'",��VA �.'"
.

_ i :ji�:�i��:ji��(:�:��i\�:i�ôs)��:�ic,;élIa
� �� ,

com energIa. Praça J:) de Novembro 70� � footba!l, q�swciati()n» a, equire
De�.val'r.,do. Dc.rl,ingos sacou A_ntA•"2Z'O D(!.schoal I

• J P d F I d" v ,j A _ � � o ("TU venceu a a 1 an la,

de um re\ólvCT, gritundc a 50" � I I 1

Jange: .Pois você vai m(lrrer mes' �----__:_
� O bom Nlutualismo, em que ássentaITI no mundo moderno as �

I
J-le a contag m de set��s_._

mo!» E deu ao gatilho pela jJli- r:: í·. r ... �'

r_"ue I l!t malares organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu- = C tr.l rtiside�'?lIa e:c

me�he�:z'de medo a moça saiu

I
Bl� .,:;r,t:.)�-aid :��a�ã�'ra�ã�l1�o ag���adee�x��ci:d;�;u;��i;:��ls�� -«���DtT� 51 da válida

a LOrrer, procurando ent�ar no Clinica Í\" dicá _ Doenças MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por conseguinte, em me- a 4a. secção
QUé1itO d� sua mãe. Um segundo II de cria'�ças moria e diga alto por todJ a parte: A Ci�EDITO MUTUO ae P - th � rr-.."....,·

cõtampido se fez ouvir.
.

PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU-
a I .)'y ".3

Ferida na legião renal esqUlr- Consult.-R. joão Pínt�, 13 TUa PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFiE- O SJperior Tr;bl1nal de
da, Solange aindl1 leve fOiças Telefone, 1595 D ITO MUTUO pPt,E I:) IA L. Justiça Eleitoral, tc·mando co-

para aproximaHc elo leito em que Consultas: protege as classes pobres! nheclmento do recurso inter-
e�lava sua mãe, O!:de tombou pe- das 15 hcars em diante I posto, pelo Partido Uberzl
sadamente.

. .1 � II Catarinense. da decisão do
Vendo que atingira Sohnge.

�I' Todos, pois, devem cooperar pa, a o Tribunal Regional, que aflU-

@ lou a 4a' secção do munic.-

bem de todos pio de Palhoça, (Santo Am2-
ro), r�solveu I)ntem, consi
derar válido a votação da
quela secção, pois, pélL-J que
seja admítido a votar, deve

.

o e;eitor exibir a senha.

Está finalízando O prazo estabelecido

pensa de joia,
_

rnensalidades atr'azadas etc.

FF!'zel vossa inscrição co�o socio· ..Rua Conselheiro Marra N'

S. PAULO, 7 Solangr! Via
r a que conta atualmente 18 :lHOS,

,

P'
fI sicie com seus país na praça ri"

fi averéJ. 2. no lo!)ginquo bairro

da Vila Pompéa. Seu noivo,

C'omingos Santello, de 20 aOO$,

((,brador dos onibus da linha La

pa, tem domicilio á rua Padre

Chic.), 85.
Entre Salanze e Dcmingos, por

ince,mpatibilidaJe de genioso eram

constantes as rusgas e os arrufos,
df'sde que, ba três anos, haviam

ficado nO:VN.

Tudo aca

bado ...

Semelhante estado de coisas

teve agora o seu epilogo sangren

to. Ha dia", por ocasião da ul

tima briga entre os noivos, Do

mingos, numa exj losão de nervos;

di�sera a Solange que tudo es

tava acabado entre eles. E ficou

de, oportunamente, procurar a

n oça e pdir-l�e a classica de

volução de cartas e retratos.

'!Pois vôce
vai n")c)rrer

, ,
rnesrY'\Q

EXCLUIDO EsbofeteadrJq11e se encontrava sua mãe e ao

lado de q'1ém cr.::,'" um bebé,
irmão da i 'vem. nd :do na ves

pera.
Apavorada, a pobre senhora

gritou por socorro, acu-Iindo vi
z.n'ios qu� trataram de avisar a

policia.
Em estado de ..esperador, sem

coder prestar declarações, a des
ventura da m )ça deu entrada na

o comando do Furça Pública
excluiu, ôntern, das [ileires da'
quela corporação militar, o sol
dado Ad Neuborth. Iszendo-o
apresentar á Secretária de Segu
rança Pública, devidamente es

coltado.

com

[- crrnCasa de Diversões
Familiares

Austna,
Jaãu
Neves

o srr�
FiJipiDds,

Luunnia,
(deixará a lide

é.�! nç ,9 . ,:::� . IT) !

Vispora Imperial
o MAIO�� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOl� AO::; DAS GRANDES

CAPITAIS

Faça a sua inscriçao hc:je

1$000 apenas para cada sorteio

mesmo

IC"'IONA<t; , A..

"

'<�0. '.' ,;.
'�'. ,'. , IO�

._-------
--------

pelo Clube dos Funcionários

.?
tc..._.
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FLORIANOPOLB, Sabarlo, 8 ie Agosto de 1936 IMPERIAL, hoje, ás 7,30
------------ horas. Um garôto de qualida

de.
A\1Al\lHÃ, ás 6 e 8 horas,

Os tempos modernos.

De' pas. agem por e til cidade
visitou- '')', b je, o e'{i.-.,j·; C" rica-

• " I Ltunsta pClrl" .''', rarva ,_,' cutto,I denornmado pela critica Jornalística
de "caricaturista rcl?mpagoll, e que
se prooôz a cxrursionar, cm via- ROYAL, hoje, ás 5 e 7,30
gem rle tu. -rn-i, pt!,� dlVPTSOS horas, ,11 espiã 13,
país s de que se compõe a Ame- AMANHA, ás 5, 6,30 e
rica lo Sul.

18,30, R:g:a. �.
. "'.,ISe .. ,3 .... lon _! •

I

Carl lto nàofala ... �\i� as
canta ern "Os tem
pos rncdernos'"!

L Ce�3() 1 Fale<:cu, na madrugada de
D

I
id

"

'V'>",;, .

- ,,' -. r:I A �\e-! hoje, em sua res: encia a rua IS-

j-ubi«'-l'1
I co�de de Ouro Preto, ap-ós j-i1O
longada enfermidade o prezaco';ZP,i'} r ,KJ5 r-'DIE

lconterdinev,
sr. João Caldeira de M ,i:o "dnmélJo e bastante co-

.'

<'. era. d Cabral Brüg· Al1,-lrade, secretario aposentado nhecido c!cs 'cus patricios e no

J
. B .. d C" t de Apelação Uru�.J,.l1í, o utist1. do laois Sat-,,'i' f l>�1 -:') ::. üse rug- a or e .

., r

A sua morte foi muito sentida, vad, r J3citto mantêm colabt ração
nesta cidade, onde o extinto go- (efetiva n \ L vista pouên..a !iFré)y
zava de grande estima 1\1or !10n é. nos di irios de Mont;
O enterramento verificar-se-á vidéo e d� Santa Fé, orsãoo, de

hoje, ás 16 horas. grande d.";j seção na vrs.nha rri-

O extinto era, tambem, presi- ção arg-n.u. .,�.E J,1m UNS
:ltnte do '\ssociação Irmão Joa- Ongine! ,S 111" na r

•. '11� .ra de
.lra. dr. Celso Fausto quim, que tem a seu encargo o I trabalhar' -POi3 o artista visitan-

Asi:o de Men:l:,:ina e Maternida-I te di�põe sómente d,> a!gu"s la- L'l Spinach ar la tukoVH' Condor, regressou ôn\em, de de Floríanopolis. pis d,! côr",s. e nU.c> pos�u� Cigeretto toto todo,SIc< c;, laje da C'pit�l da R,:- Aquela institwção pia ao co-I atelier -S",:v_d0r Briito piC1duz, E rusho spagallettol hIrt:.;o. (; "''TIa. sra. d. Vinil Faus· .

nhecer do infi\ustc,so desenlace rarida�ente, interessant s e artis- Je le tu le tu le twaat· ( 5".na, esposa do JI�stre mandoll ha5te�r, em sinál de pe- ticas calicatm'ls. Ln der la ser pawi1brcker� ; .ctcl""o da FazeLda e Agncul· zar, bllnd,�ira durD.r.te oito dias, No«Hotel rv'Iaged;�'», onde
I" i,,:rn seprer how mucnerl,lfil, (]r, Celso Fausto de Souza. env::m10 corôa cem significativ.:1 se 'Bcontf'l. hos ed.·1 ,f' é'.rlita E se� confessa potcha

HASlt.ITAÇÃO Ínscnção e curnparecendo incor- promoveu uma hg �ira. íJú.';n valio- Ponka walla ponka w.:;,a
porada ao enterramento. so expos:ç;io dos seu. trabalhos.

E h b'I'! d a·a C"� 1'.1 I • (!el.lora ce le tl'ma
�tão fe alI an o p. "

! '1d sua r leve r,�;:,s ;:, .• _" ;�,.:: �.a- ....

<."r· v.,' ... lrer Emilio lVieyel, d, -

I !c:;t·.a o cal.,:.luri • 1 Sal." rd, I Bn· I Vo�lez VC>U.i la ta,xi-meter���elcio local. ��: Odete d� ::::1-1 R.�;�10V,;!H�rm®S tu mr l,fi .. , 1- 10:, cu' m:"'ltc.s dos Le pata tu Ia z!ta
va Rocha, domIcIlIados e resldi:'n-

.. íl !,A.a,. hfià .

I!I
seu:. h'a6êlU',)�, f'x'ecl'}a I s nesta Je le tu le tu le twaa

tes nesta capital. e lã te I �Olh� ia ISi carita!, estão s 'do re >J�tldos pa- <O Os cou�ule5 da Inglaterra, dos Estados Unidos e ddI
.

C....· I 1 R Em que idioma foram redigidas Russia determinaram que todas as mulheres e crianç<ls I'ngle"sas,b
ti"

� �

'b I R' I d J
. ra revl�t 1S ld. .c.p. l:i.:':ci epu- d )". T b

'O @.:._�' e'&�." P'15' a o 1 ri una eglOna e

UStl-" l' .. J' ,.1 - essa� qua raso ,'Ião o sa emos,nem americanas e .russas abandonem imedill,tamente a cidad,.. de O,.t-
n1!im�'V�� ... �

., . .

I .' bica, pala lI:V", •.,clçao.
I b' A •

b' f _ ..

.

ça Eleitoral JU gou. nulas e. m�n-
'

o jc. (d ista ntamco sou e 10 or- chéou, embarcando no vapor c),joês Kong.s,) que deve partl'r com
Pel("',,3 pr�eSI- I d H

.

d fdou renovar as eleições rea lza .as I m"r-noõ. a uma mistura e ran- destino a esta cidade. Anuncia-se que uma grande batalhll entre
dCntB Getu -

,m l' de m"ço, na 2a. ",cção I "'" ".!l
'

.

..Jl <ê", inglê" alemão, italiano e ,,-
tmpas de Nankio P, de Kuang-Si "tá iminente. A, força. do go-

I:O Va rga �, (séde) da 9a: zona- CuritibiJI.?�s
.

COr@e \Ud � [..J n panhol, porém adianta-nos o con-
v�rno ocupam toda a provincia de Kuang-Tung.P

'-para prefeIto, 5vereadores de jU41-
� . ""

fbradde inglêds �ue mesmo não

dsa- i'�RiD, 7-2steve hoje, no. a- z�s?e p�z e. a a. secção o· &6hatJeasmcorpu::;" en.o tra .um 05 versos c�nta os, ., 1Jaily Herald anuncia que a rainh" Guilhermina, dal<lelO do Catete, se despedmdo dlstnto Vltona da 3 I a. zona, Ca- I por ChapIm,vendo,o e ouvmdo-o, HoIland!!, estaria dt!cidida a abdicar provavelmente em favor da.-lo presidente da Rept>blica, s.r.) çad.or, para dj�izesl6ded paz. Foi
Foi Dosto, hojo, ás 11 ho- tudo co��r,eende�o� dtravés �a princeza Juliana, cujo no:vado com o principe Carlos, da Suécia.'�r. Geiul.· V.arga� o send.;mo deSIgnado o Ia o corrente, .' J'b"r(�ade ·t"'ndaf'- sua promglOsa mlmIca, provan o deverá ser anunciado hrevemente. ° referido )'ornal acrescenta que

.

''''',' I I' I
.
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.(1<) Foze.;1,(!él. de Sania Cararma., para se rea !zarem novas e elçoes do á ordc'm de 'ih::tb2,!,S cor- aSSim, mais uma vez, que em CI-
a abdic8ção será feita logo após o casamento da princeza.0. ,1 t:"',r.� .riig. -v,'rc" ',;;gr.. '- i nas ;:di:'nàas secções.

I' pusli concc.dida,. ô sr. Julio ocma, a voz pouco adianta. Orl
movimento é tudo!,!� 'h) IJ ;)'v,;n,o .,< Imng .

p r�� (Y"j r=.>to rías \Viil, autor da rnortr do
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eh" Uff2Ji L3UJC ln,) Proco-vagas

Foi aberta, pela secretarÍa
C C; 1 i� Côrte de Apelação, a nscrição

ao concurso para preenchimento
do r:argo de promotor público de

( .C,f"Ii'.l.R., 7-A';"uns Chapecó,__ .t·· .�

:>bu7.<�s a:.'L�do� p:"Ío couraçado -- Achando-se vaga a promo-
�,�,,�i! ,:11 beepaflhol Jaime I atin- toda pública da comarca de São
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• A.f'E' 130M �o C'lu . As grandes manobras militares terão inicio ho)'e nas regl�
f.' d d d J 5 d' entra, e�tof I ii tms, e"hva- .....I' ':'.".'." :D:.Jê" d> Algecual:, ':'sta o, eu o prazo e las,

1 liA' lAVA ões de Babaeski e Loulibourgaz, na Thracia. O c.'lefe do Est,.ado
-

d dor, residente no ffi')rro ao l'i1O- ....·,él,an . .) Fe.ios e�liagu5. f-'\ (;S-

duara2
os prlomotores .

as comarcas

cotó, dilerdo que Zenilho de Praça 15 de Novembro Maior do Exercite e o presidente do Conselho assistirão a essas
:i'\ co cOnful bi Iigeira·n('nt� e a. e a.entranCl3S requererem

Antonio Paschoaf monobrns., J. {; :�n, ler'1oção para nquele carga. tal ,O •...�l,,����,,_
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Sra. João Baier Lira Tenis Clube

Aniver<aria .. se hoj? �. e:"'Tlél,

sra. d. Catanna Galll)tll Blilêf,
esposa do sr. dr. Jo1"o Baier Fi
lho, edvogad/) ne�té' cidade.

Realiza-se hoje, com inicio ás
21 horas, IIOS salões do C!ub�
Germania, uma animada soirée
clamante, promovida pelo Lira
Tenis, aos seus associados, e que
: Ir· me:e ( ,,'" ;iir-s� de gran.ie L. i
lhantis-no.

Cap,
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as � "ho' nhas Olga Gualb,�rt<)
H"ic/!c Carneiro da Cunha;
o� srs. Abelardo Arantes e He-

ii:) Mouro.
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Fo; ;�ll,; trante O advoga
do dr. Flllvio Aducci.
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CINES COROADOS Ultima hora
deo Brasil nas provas

."emo

BERLIM, 7 -- A equipe brasileira que tomará parte
nas eliminatórias de regatas nas Olimpiadas :

está constiR!:.X, hoje, ás 7 e 8,30 ho- tuida da seguinte maneira: dois remadores, sem patrão,ras, Famitia !}umerosa. do Clube Internacional de Regatas do Rio de Janeiro;AMANHA, ás 2, 6,30 e quatro remadores, com patrão, do Clube de Regatas Fla-8,30 horas, Os tempos moder- mengo e a iole de oito guarnecida pelos remadores gaü-nos. chos,

Fragorosa derrota dafive
brasileiro

BERLIM, 7 -- Os jogadores brasileiros a despeitodo bélo jôgo desenvolvido não lograram levar a melhor
contra os canadenses, que constituíam aliás uma das mais
fortes representações de basket-ball.

Do quadro brasileiro distinguiram-se em particularMartinez e Albano, o que não impediu que o Brasil fosse
obrigado a inclinar-se perante a c rntagem de 70 x 24.I Sabe 'se, agora, que embora não

falando,Carlito canta em C?� tem
I pos modernos s A noticia não

póde ser mais sensacional ne.m

ruidosa, e chega-nos pOI interrné
d.o de um cronista londrino, que
de tanto assistir �sse filme, acabou
decorando as quadras nas quais
CarJito se faz ouvir! E decorando
as, passou se rara o papel. Esse
papel não podia ser outro sinão
o jrmnl em que ele escreve, do
qual nos vem ás mãos, agora, um

exemplar, motivo porque podemos,
hoi"" e com antecedencia de um

JI� da estréia de Os tempos
modernos no IMPEKIAL e

REX o que sé vai dar amanhã
-,-di vulgé-Ías satisfazendo assim
uma das mais justas e aguçadas
curiosidades do público:

Os brasileiros
fracas

estão

RIO, 7 - Houve provas preliminares para adex
tramento das equipes estranjeiras que iam competir nas
regatas olimpicas. Foi uma iniciativa de extrema gentilezados organizadores da regata de Grunau.

Antes das provas pré-olimpicas, houve, como aperitivo, como abertura de programa, varias outras que foramclassificadas de «preliminares». Para essas foram convidadas as representações dos países presentes.
Até áquela ocasião a unica representação nacional 110local era a dos dissidentes ...
As provas corridas eram de quarta categoria que cor

respondem em nossa legislação de remo á classe de no
víssimos.

Quer dizer, os pretensos representantes do remo brasileiro ás olírnpiadas defrontaram-se e perderam longe de
remadores novissirnos.

Tambem os resultados foram bem diferentes dos anunciados. Palmas chegou em quinto lugar e não em segundo.O oito chegou tambem em quinto. .

As farinhas
"Cruzeria", Surpresa" e "Bôa Vista"

do MOINHO J0INVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram sómente trigos escolhidoi,devem ser ?S preferidas.

NO EXTRANJEIRO

• A policia secreta prendtu hoje o pagador do .rasouroPlut�rco Villabos, e oito membros da sociedade A. B. C., acusados de tentati va de apropriação de grandes somas em beneficio daquela sociedade.

• A Agencia Domei informa que o comandante do exercitode Kuang-Tung vai protestar junto ás autoridades soviéticas contra
o alaque di canhoneira Tochka aos postos avançados japonêi.es aosul do lago Khanka. Sessenta projétis caíram junto aos postos japonêses não tendo produzido estragos.

CINE ODEON, hoje, ás 5,
6,314 e 8,30 horas-O ultimo
sangster, e o filme de Buck Jo
nes-OS aventureiros heroicos.
AMANHÃ. ás 6,30 e 8,30

Alegres consortes, uma magni
fica pelicula com Glenda Farrell
e Margarett Lindsay.

João Pinto, 9 .
..
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