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o sr. 'Renato -Barbosa, presidente da
missão de diplorll8cia e tratados,

.

falanc)o
"O Globo", sobre o ret6rno do E3rasil á Liga, cíiz
que o ass�nto· é da iniciativa do Poder Execu
tivo, visto que o Legislativ,o nunca te\ie razões
fJaré� ser q,ont.ra a Sociedade das Nações.
Os es�udant�s pro .. I G: E· T'Atestam .
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Sem quaisquer ligações politicas.Foi-nos enviado de [oinville, á divulgação, pelo académico

IVirgilio Gualberto, presidente da caravana de estudantes da FaculJ
daàe de Direito. que ora excursiona com geral agrado pel. s mu- P roprletario e O i retor Respons :lVd I

----

nicipios �o norte cataritl;nse, o expressivo e en:::rgic;o. telégram� dirigido AJ�(' iii Florianopolis, Segunda-feira 2 J de Junho de 1936 I NUMEHO 551
ao Jornalista Abdon FOl!s. e que transcreve-se, abaixo em virtude de ---- ----.------------- -----------

_

reíerencias malevolas em que: se detur-iam o verdadeiro sentido
do espirito estudantil, expresso pelo jovens academicos em uma

Ainteressante peça teatral levada á cêra.

<Abdon Fóss Itajaí. Lemos em seu jornal a nota sôbre a

caravana e Íamentamos a SU:l. pessima conduta por aproveitar-se
de parte da nossa comédia para ridicularisar senador Artur Cos-·
ta, atriLuindo 'n05 segundas intenções». Saudações. Virgilio Gual-Iberro, presidente da caravana Faculdade (,e Dirê-l .

. HONG-KO�G, 28-0 rom ,Jos japonêses em delis cidadãos termos similiares.
� pimento das hostilidades no dia dos E,tados Unidos, Todavia os SHANGAI, 28-Informações
Uesastr� Oscontratados primeiro de julho próximo, quando aiponicos responderam vi ernl-ai- orocedidas de fonte chinêsa vin-

mar.li'lama "rio inicia-lo ; .eis movimentos xada l'-l:lCfst,desl)�n'nloasno- das de ChangSha, dizem que
- mil.rares contra Nankim marcará ticias que dizem t-r os S;;l1S 501- duas divisões das forças de Kwang-

a mais extraordinária situação d I dados agredi(�OI a baioneta, qu�is-I si chegaram na localidade de
LONDRES, 27 - O posto China de tcd.is 03 tempos. quer estrangeiros. Nessd ocasião Tuyun.

.

d! radio dã ilha Wight capturou As noticias de irnpr .nsa chinê- os nipónicos dccl iraram que as rEtRING, 28 - Anuncia-se,
uma mensagem de bordo do vapo- I,a in.íicam que a guerra contra o dihll'd"des encontradas nos idio- oficialmente que o novo governo
Alemão Holstein, em que se anur. . gnêrno nacionali.te �e N"nhm, mas tornaram maior o rnal-enten- militar dil M:mgo!ia interior é

cia o vapor dinamarquês Freya, I com 'çará .ro fiJ) deste mês com dido havido, o qu � lamentar sin- .ndependcnte de Nankim, mas

O Ihlstin não pedia SOC0rro, I no.va coordenação dos movimentos ceramente, prometendo, entretan- está completamente dominado pe-
mas avisava que o Freya estava das tropas que obedecem ao co- to, tomaram precausões tendentes lo Japão.
aluodando rapidamente. mando supremo do general Chen. li, evitar a repetições de tais in- O principe Suiyut foi nomea-

A colisão íóra provocada pelo Com o inicio das nostilidades cidcntes. Mais tarde foi previsto do para o cargo de comandante
nevoeiro. no norte e no sul, elevar-se-ão a que a resposta á nota norte-ame- de chefe das lorças daquele go-
O vapor alemão Holiein. que seis as .campanha., desassociadas 'I ricana será tambem e:-:treguc em

t
vemo

..se chocou, esta manhã com o Ch b
------------

.ia .. m, a .sa er :

T t . t d Nlcardgu,a r .

vapor dinamarquês Freya per' 1 • --MOVimento de Kwantung. esamen o e
t' r ..... d L'

e

tence a uma companhia l·bm- 2'-O levante contra a ala H tI. a se a Iga
hurgoedesloca 4.969 tonela- es iuerda emSzehwan Kanme. aup rnann dq':-:::r,. N;�90es
dali. Sikiang.. I .!'J. YORK, 25 Anles de sua GENERBA, 28 _:_ E' o fe-

O Freya, que d..!sloca 1.207 3'-05 Ilio·y)méntos contra a' morte, Bruno Hauptmann fez ° guinte o teJ_to do telegrama em

toneladas. pertence a uma com- virtude de não l)esma além de Fukien. I seu testamento. Só agora Sfl co- que o governo da Nicaragua co-

panhia de Copenhague. ter sido regiôtrado, ainda, o cr2 4'-A campanha anti-autono- Il�ece o teor d�sse. documento es- munica a sua retimda da Socie-
O vapor fi/unia, de 14.030 dito de dez mil contos destinado :nista em Fukien Kiémgai. i cnto �elo carpmtell"o ,alemão: dade das N"ções: ..o governo

toneladas, partIu imediatamentl' I á melhorÍa de vencimentos dos 5'-0 movimento anti-autono- Delx9u Hauptmann 1.000 do- da Nicaragua tem a hrmra d�
em socorro do Freya, que se-j funcionários contratados, os pag2- mista em Hopei Chanar. hres em bens á sua vlUva. "OS notificar por m�u inlerrr.edio
gUlldo le anunciou estava afun- m'tntos a êsses funcionários, cor- 6'-A luta contIa o Japão em I EM POO ER DOS a intenção de se retirar da So-
dando rapidamente. Tambem um respond�nte ao corrente mês, será Tientsiu e no norte dessa cidade. G R EV 1STAS

ciedade das Nações de que foi
rebocador francês, procedente do feito pelos vencimentos antigos. membro fU'ldador e a cujos pri
Havre. é esperando no b'al do Nê,se sentido divulga-se que

TSINGTA'O, 28 -A policia m�iros trabalhos prestou o con-

l'cidente. o que parece i Idicar diversos ministérios receberam ins- local, encarregada de dar guarda PARIS, 27-Os trabalha- curso da sua boa vontade.

que ainda não se perdeu tod 1 a truçóes do sr. Souza Costa, para nor, eonsuh"do�. impediu, ontem, a dores da fabrica de muni- A Republica de Nic:aragua ná:',
�sperança de salvar o Frcya. efeite> da elaboração das folhas. pass"gem de 700 subdilos japo- ções em Bt)utilJers, pe�to de deixará de se conforme com as

"
nêses que pretendIam participqr Amiens, com o consentimen- dispo�ições do último paragrafo

II I- AIm· h
dê: um grande comicio que 1Jizava to dos proprietarioc, assu- do art. lo. da Tratado de V�er

a Ia e a . e Aan a 1 2..�acar � a}r�ndega e a residênci.a miram a direção d1 fabrica. salhes no que w'peita a03 seus'

I do comlss.ado Campbell. ao caIr Os trabalhadores j·á tinham
(ompromISSO!; nos seus p.�or'.r0s-

II

CO rdO 1 da tarde de ,mtem. se declarado em gréve e para estabelecer o Direito e a

a55 Ina rama. ��nte-se .�uç aIg? de Extraor- ocupado a fabrica em maio Justiç., entre as nações. 1dmano verdicar-se-.a em conse- último, porque suas preten- Queira aceitar, etc. Manoel'
·

a I ae'reo queneia do ataque levado a efeito ções de aumento de salarias Debayle.
COm e rcI" .

contra o vapor jáponês Aloekl não foram atendidas.
• �aTú, por parte de um cruzador Todavia é impossivel aos A cheia do rio

. . aduaneiro. da fro�(\ chinêsa. f�to I Droprleta.rios conceder;;� es- U :- u gu a i
BERLIM, 27-Uma hora antes da r�unJã? .de hOJe, ê.'se OCOrrIdo no dia 21 d"ste mes. \ tes pedido') porque Já se

do Conselho da Lil!a das Nações, a agencIa oftcJOsa ale- As autoridade3 locais estão d� achavam em dificuldades fi
mã anunciou que f�i aproveitada a oportunidade �a .vis.ita II sobreaviso, afim de evitar qualqu:![ f!anceiras, e o pagament:J
de cortezia do general Giusepe Vale, sub's�cretáno �tal�a· áro de .desagw!aveis consequen·· de salarios mais elevados
no do Ar, para a�sinar um acôrdo comercial de aVlaçao, cias. significaria o fracasso.

par dez an03, entre a Italia e ::l Alemanh�. O destroier japonês K'kú re O govêrno francê:3 decidiu
O acôrdo assinado hoje, dett;rmll1a, entre outras cebeu ordem de seguir dê Porto agora expeíÍm�ntar este pla

cousas a expansão d?s linhas aéreas entre as duas n(1- Artur para T angku, em virtud,> 00 e o auxiliará a tornar-' e

ções. Assegura-se qLle o acôrdo não corItéiTI nenhuma l:lau·1 do recente ataque sofrido por na- r2alisavel, fazendo a direção
sula de importancir., l:miíando-se a prolongar por 10 anos vios· nipônico;, gue se viram peI- dos trabalhadores receb.:'r
os reguiamentos e determinações que até agora era

prO-I s7�u�dos por um guarda-costa adiantamentos so�re as en

rogado todos os anos.
•. ,

ci1mes. comendas do governo, pro·
-Um comunicadn oficial, ôntem Olvulgado, conhr� I PEIRtNG, 28 -Os japonêses porcionanda aos operarias Ima a conclusão do pacto aéreo ô,ltem mesmo assinado ainda não responderam a nota assim um fundo IJara cobrir

em Berlim pelo gederal Vale, ministro italiatD, e pelo mio, n)rte·americ�na� �elativamente aos inicialmente qualquer deficit l'nistro do Ar da Alemanha. maus tratos mflIgldos por �olda- eventual. '
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_JAIRO CALLADO

extraordlnarla
de todos

situação
tempos

a

mais
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BUENOS AIRES, 27
Foram fech" das, hoje, três
escolas em Concepcion deI
Uruguai, na provincia de
Entreríos, em virtude das
enchentes do rio Uruguai,
cujas aguas inundaram os
edifícios das escolas. atingin
do á altura de 1,50 metrus.

� ..._-,._-. '�-----.

CAPE' BOM SO' NO
.JAVA

Parça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

da Chit13

o (LlJBt: DA COLINA

Noite de São João.
Balões inchados de fumaça.trar

sita.vam no espaço; foguetes sem

govêrno, nervosos,epiléticos,ahdaat
na negrura da noite sulcos Iumi
nososrbombas despedaçaram-se de
encontro ()S muros, estoirando ou
falando iniérías; no chão.a=eimac
do a terra, a herva- verde, as fo
gueiras públicas assavam canas,
aípins, batatas.•.

Festa de São João e de fogo.
Ha muitos anos. o CLUBE DA

COLlNA também festeia a noite
tradicional dos ruídos ioanínos, E
lá DO morro, aparatosamente ilu
minado e aberto todo para a dís
tração de seus sócios, o LIRA TE.
NIS, como uma creança que risse,
com.) as outras creanças, solta 7a
igualmente. as suas pistólas mul
ticores e dansava e gritava em
derredor da sua fog-ueira.
N) salão, os saxofones afIítos

gem':am e sohlçavam num adeus
incoucient�; o pistOíl soprado peb
alma do Moa.d: derramava nótas
lastimosa.s de despedida; o tambo
rim rlt:m.va. o seu batuque surdo
marcando, eu creio, os compassos
da. música e da consumação; os
foxs H�eiros acderavam o fim dl
fésta como se adivinhas�iem...

Terminada. a fésta, o LIRA aris
tocrático. explóde como de míla
gre, n'uma única châma que o
sugou todo em menos de duas ho
ra.s.

Hoje•••
Acabada a festa e a grande e a.

m3.ior fogueira d'! São João,o CLU
BE DA COLINA sepulta-se na círr-
za...

N::'. mesma colína qll� U1s.:êra.
lá está o LIRA TENIS CLUBE DE
FLORIANOPOLIS, calado môrnn
ainda, transfortaado eo{ entulhe
para a tristeza daquêles que 'o es
timavam...

�oças engraçadinh,.s, que no
salao mesmo, cheio de luz, ::h(lra.,
mmgafam para os seus namorados
che:03 de dume; 10(lr3.5 que esque..
cer�m os namorados au·sentes.par�
oUVirem os verbos estroDiados de
!lllrt!!03 carnavalescos; velhos que
1á nao compreendiam o mo jóvem
mas que tambem ria.m com os jó.
vem, toda. uma Iegiãa dt. s,Hdosos
!á f?Í a vêr a ruína q",� lemÍJ:a o
rncl'iveI, e q�jf, f: hQje, o )'(;.:.to d
grande do nmâníko car:aman."(}
chão de co16:J_r:ío:; jttv�nís!
hvenís, só? ••
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A GALETA Florianopolis�29-6-1�36

(�Dluna ,. 1'Agrícola
a "Gervão da
bananeira"

2

Especial para A GAZETA

Feira l0 c.so
.

MàranhenseLivre
RIO, 28-Correm boatos

desencontrados acerca do
problema da sucessão do sr.

NUMERO VIll Aquiles Lisbôa.
° Major Carneiro de r,len-

A REVISAO das
donça, na Interventoria, vem

deno-

S E lOS 10manones, [pensando em procurando, em cumprimen-
minações oficiais das cida- um geito de se salvar. Você to à missão recebida do pre-
des e paises, realizada nos foi nomeado, homem de Deus. sidente da Jtepubllca, con-
ultimas anos, criou dificulda- -O politico, mal humorado, c.i1ia� todas as correntes par-
d.es para o� v ia jantes e agen- Magnolías tropicais, frutos cheirosos desdobrou o jornal oficial, tídarias do Maranhão, para
elas de turismo, assim como Das árvores do Mal facinadoras, onde se líam as nomeações que todas "lotem em um só
ao trafego internacional. Das negras mancenilhas tentadoras, de todos os demais gover- nome para o cargo de go-
A confusão causada com Dos vagos narcotismos venenosos.] nadares e disse fumaçando vernador.

a desaparição dos nomes ía- de cólera: As noticias de que esse
miliares, parece uma ampla Oasis brancos e miraculosos -Desta vez não admito trabalho do interventor fede-
corrente epidemica. Das frementes volupias pecadoras que me engane- Eis aqui o ral já teria dado resultado e
As romanticas Indias Orien- Nas paragens fatais, aterradoras jornal, com todas as nornea- que estaria assentado este
tais holandesas converteram- Do Tédio, nos desertos', tenebrosos. ções, menos a minha. ou aquele nome - o do sr.
se em India Neerlandesa e E Romanones, triunfante; Carlos Reis, por exemplo,
a G�i�ée Holandesa é, ago- Seios de aroma embriagador e langue, -Calma, amigo. Você não foram, ôntem, desmentidas
ra, snnarn, A Mandchuria Da aurora de ouro do esplendor do sangue, sabe como a imprensa cos- pelo sr. Clodomir Cardoso.
passou a chamar-se lv1.and- A alma de sensações tantalisando. tuma mentir. Tudo fantasia, acentuou s.
chukuo, a Persia, Iran; a •Abissinia é Etiopia e o reino O' seios virginais, tálamos VI'VOS, PAo·' e_x_a_. _

j ti di J d
I'rA os que se interessam- O p

-----

;' e a Jaz e ej é agora Onde o amor nos extases lascivos damos· aqui datas de varias in-I
r edroAddve Mdoura Ferro

Saudi Arabia. Velhos faunos febris dormem sonhando. vençõe5 oga o

Os viajantes vêm-se na M h· d I
Rua Trajano n. 1 (sobrado)

c.mocas, que, graças ao tenaz necessidade de chamar Le- C ruz e. Souza
010 o e agua pe os roma-

combate levado a eleito, debela- nos 515' A Ru·ss.·a . tor
, ningrado, Or;lo e Estambul

. .

•

h. o mal, salvando-se assim um dos Moinho de vento pelos ara- nas 1
Ih d C

.

I F d ás. a�lti&as São Peters.burgo, Lenkoran, Stalinabad, Stalín- A Ordem de Aviz foi fundada bes 640" e u rn pa s

���u
os a nossa apita e e- Cns.banla e Constatinopla; grad e Stalin ir. A capital da por D. Afonso Henriques,' em Orgam nas igrejas 658

bu rguê�; : �
.

I'..J'0 distrito da Trindade, on- Pe�l�g chama-se atualmente Lithuania é agora designada Evera, no ano de 1147. O seu Penas de escrever 697 MOSCOU, 27-FJi publi-
de a cultura da bananeira embo- rel-pl�g, Chang-Chun é Hsi- por Tallin, e o correio es- emblema era uma cruz verde re- Calcatarwento das ruas 1185 cada a decisão do comité
b( ra a passo lento aumenta de blOg. é

ara é Beyoglu. e Lern- tampa nas cartas dirigidas a matada por quatro f1ôres de liz Otica . (Ro�erio Bacon) 1214 executivo central e do con

ano para ano tambem a consta-/ f
e�g .

Lwow, ou, SI se pre- Reval o carimbo: «Direção em campo de oiro entre duas Oculoe 1280 ou 1299 selho dos cornissarlos do
,

.
. enr, simplesmente Lvov. desconh ....cida

g,ou, observando na rt:fe�lda pra- Na Russia ha cinco cida-
c

�.�� aguias negras. Agulha de marear (João Jira, povo sobre a proibição do

ga, uma marcha yrogressl',a quer des denominadas com o no-
.• napolitano 1302 aborto, estabelecimento de

na sua propagação quer nos se- d L"
D. JOAO I vendo que os reis O CONDE de Romanones Polvara 1325 auxilias ás familias numero-

lei d
'

.
me e erune, e murneras t f h d d tA liti d

...

ld (f
.

G id ) t
�

d
us e eitos esastrosos

•. que �Ulto com o de Stalin.'Neste ulti-
seus an ecesssores ln am a 0, prom � era a um po I ICO e l So a rei UI o 1330 sas, ex ensao as materni-

r eocupa nosso humilde agricul- mo r.aso a t
. _

d
no tempo de guena, muitos bens influencia 11m lugar de gover- Caras d! jo�u 1392 ou dades e jardins de infancia,

lor
'

., crmtnaçao o da corôa, com grave prejuizo do I nadar civil. Certa vez nu po- Imprensa 1440 bem como disposições rela-
.

nome indica a linguagem do E d f I I d
:;4 !--agarl� de, Brossolis não

povo onde se acha a cidade
sta o, ez menta mente uma ei er, a pessôa a quem pro- Papel em l"oremberg (Pri- tivas á modificação do regi-

esta ClfC,u�scllta a nossa Ilha; na como, por exemplo, Lenin �
sobre a ordem de dar e fazer rnetêra apareceu em palacío meira fabrica) 1441 me do divorcio e ás pemli-

n.inha rápida passagem, pela ad- suceder nos mesmos bens sómente fur.bundo, com um exemplar Chapéos (França) 1449 dades a serem aplicadas no

ministração de de um estabeleci- em outras especieis; possue um
os filhos legitimes, com exclusão da Gazela nas mãos, tra- Pi-tola em Pistoia, na lta- caso de não pagamento das

mento agricola no mumcipio de comprimento de 25 a 30m(m com
das filhas. Entretanto, como esta zendo todas as últimas I1U- lia 1541 pensões alimentares.

ltajeí, tanto em este como no uma largura variavel de 14 a 17 lei não ficasse escrita, nem impres- meações feitas pelo guvêrno, Barco de vapor (Blasco de O aborto é autorizado só

mumcipro
.

de Camburiu, me foi rnlrn, sendo que sua cor
: geral sa, mas só feita segundo a \,00- menos a sua. Garay, hespanhol 1543 mente nos casos de existen

dado o ensejo de constatar sua depende da alimentação pOIS
tade e mente daquele que a His- O primeiro ministro do Rei Termomento (Cornelius Dre- cia de enfermidades graves

pesença e seus primeiros estragos quando alimentadas com folhas teria cognominou mais tarde· de da } Iespanha, sem se alterar, bel) 1918 transmissiveis hereditaria

Dão sómente nos bananais, como de coqueiro ou de cana, toma uma «Bôa Memoria», foi chamada ao vê-lo entrar em seu gabi- ,\1icroscopio (o mesmo]. 1621 mente, e em que haja inte

tambem nos plantios de cana de coloração mais escura do que �Lei mental>. D. Duarte, seu nete, com o jornal, esperou Baionetas 1642 resse para a saúde das ges
ôssucar, que representa a meu vêr quando alimentadas por folhas de filho. e seu sucessor, publicou-a O momento .am�rgl� .da re- Cabeleiras e polvilho (Fran- tantes.

os primeiros albores de uma nova bananeira, qu: ,lhe da um tom depois em forma de «O�denação.» clamação, ahás JUstl�slma. ça� 1620 B���"-rc-�-"'-�--,,",,----",,-iõ"Or.ii-��-·-z-.Il�
praga. que tarde ou cedo será um amarelsdo, principalmeate na par-

com algumas explicaçõ....s, ampli- - Sr
.. Condr, é I�tolera- Jornais 163 t

I � Alvaro da Costa Ferreira II:;�fi.a;!,f'.:h para a agrioultura estadual, te ventral. ações, etc. a que o rei O. Afono vel. Vo::;s� Excelencla não Barometros
.

1643

IM e �
...110 nàu faz muito tempo o foi o so Ve seus sucessores foram quer cumpnr a velha promes- Lanterna magIca (P. Her- OI G d F

.

;_;'.)' . , .

d " A' d
-

f' d h )
ga I:1vaer errelra."

Mosaico para nossos canaviais. COMBATE aJuntan o dutras, como se ve sa. lo a nao UI esta vez, c er 1680 r . '"

A borboleta da La.garto de .

da «Ordenação», Livro II, Titu- nomead? g?vernador civil. Maquinas Ipneumatica 1653 � cientificam aos parentes

iiJrasolis se carateriza ,'pela sua f)e nada vale o emprego de lo XXXV. I
- FOI sim - respondeu Telescopio de reflexão (Eu-. � e p��sôas amigas que �

côr na parte superior das azas d:! inseticidas ou misturas de �produ- ler 1747 n sua fIlha MARIA DE LOUR-

11m verde escuro intenso com um to:, quimicos, quer por anti-i!cono- Pa ra roubar. Conduto,res 1757 I DES FERREIRA, ajustou �
tfaço transverssal sinuoso e amare� micos, quer pela sua inpraticabi- Bombas de incendio 1722 I nupeias com o sr. EU- �
:ado, que se divide em dois ra- !idade. Balões. 1783 � eLIDES MATIOLLJ. �
11105 sobre a borda anterior da O mais indicado é dar caça

Galvamsmo 1791: � FI .

J' 25 6 1936 N
aza em ambos os lados. direita aos casulos e larvas; apro- matam um viandante a Guilhotina 1792 f OpOIS, - - �

Nas azas posteriores apresenta veita-se este momento da sua bio-
t-.-ros '.

T�legraf.os 1793 � 1����:àiê�1
em arco fulvo concentrico na bor- logía, procurando por todos os LItografia J 796 J �

Mana
i

. !!
::�a exterior, mais estreita do que meios colher os casulos e larvas CURITIBA, 28-Na estrada sivel um esboço de defeza. Pa.nor�mas J 805 �

�I
e

I�a faixa das anteriores, perdendo- destruindo-os, operação que as fa- que liga Cambará á colonia da O delegado policial de Cam- Pnmeua ponte su'pensa (In- � Euclides �
se na extremidade anal. rá nos mêses de Agosto e Fe- Paz registrou-se uma c�na de bará, assim quo tomou conheci- glaterra) 1819 Noivos

A larva de 6 a 7 centimetros vereiro, pois a Lagaria de Bras- sangue inspirada no roubo. mento do fáto, transportou-se ao Daguerr�otípo 1838

de comprimento, p0ssue uma es- solis tem uma reprodução bi-anu- Por ali transitava José Joaquim local, acompanhado pelo escrivão, Polvora. �(algodão) J 841 -=C�

trutUili um pouco alongada, bas- aI. Rodrigues conduzindo regular so- peritos e praças do destacamento I
•

•

- r4 .
-

-. .

tante espessa no melO; a cabeça Combatendo assim tenaz e ma em dinheiro.
.

Pretendia êle local. Conseguiu saber os nomes
I Assoclaçao \.-ornerclaf de Fionanopolts

sem antenas e negra, o corpo es- oportunamente, como quem estas chegar a:nda COID sol ao seu des- dos assassinios, mas, não poden-
;

COMERCIANTES
truido por linhas laterais amarelas, linhas escreve já o fez, ao fim de tino apertant o por !sso, o pass. do efetuar a prish dos mesmos,

alternadas com outras mais escu- brevissimo tempo nossos plantios da montaria. limitou�se a tomar as providências
[as; ventre e patas membranosas. estarão imunes destes inimigos De improviso, viu-se, atacado

I

exigidas peJa situação.
e verde claro a cor da parte ven- que atentam contra uma das su- pelos individuos Aristides AI· Esforços daquela autoridade !
traI. bsistencias do homem e contra ves Vieira, Abelardo de Tal e estão sendo enviados no sentido

O casulo da crisalida é curto, uma das riquezas da Nação. Sebastião Mineiro, que contra de ser conseguida a captura dos IIarqueado, sem cantos laterais e êle desfecharam vanos tiros de assaltante:!, que foram inspirados
faltos de manchas prateadas como ERIFER levólver, sem que lhe fosse pos- sómente pf'lo roubo.

ANO I Floríanopolis. 29 de Junho de 1936E' dificil encontrar entre nossos

agricultores ilhéos e do litoral,
uma porcentagem elevada que
não conheça e não tenha sofrido
nas suas culturas, os efeitos de
sastrosos desta larva.

Alimenta-se das folhas não so
J L· b'Cid nei.anetra, como tam em das

P lmeiras e da cana de assu-

caro

O autor deste elementar co

mentario, a observou e identificou
!'1" palmeiras da praça 15 de No
vembro e da Estação Agronomi
ca, onde facil lhe foi constatar
uma colonia de 368 larvas que
em 6 dias deram cabo de uma

palmeira lmperial e flue a referi
da praga não era nada mais que
a Lagarlade

-

Brassolts astira, a

rr esrna que em 1914 dizimara as

r �!1tações do Estado de Pernam
buco e em 1916 ameaçara as

F rlm eiras dos passeios públicos

Incumbí de vossos casos a Associação Comercial.
Ela com) vossa· representante oferece-vos servi

ços excelentes em tróca da módica contribuição so

cial.
Contercianfes, vinde tornar fórte a nossa Asso

ciação tle Classe.

!O ;

FUNCIONARIOS
-------_

P U B L I' C O S: I

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

I

como socio ..··Rua Conselheiro Mafra N' 2 ..Fazei vossa inscrição
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Fi�iaes Slurr.enau - ..Joinville - Seo Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de
.

Secção de

ern:
Seoção (:le

FAZEND AS: '.

Fazendas naclonaes e extrange'ras cJara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeirc s
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Motores
Lã em nove llos e meadas Lança esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria -banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEft �� Charutos eDANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �� ErY'\preza Nacional de l'Javegsção "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r\/laria" -' Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �:�"'AVAV.à..V��'�������������������������VAVaVÀqNtO

�.....
· ..

···��iI Fítentoe bem! �
• D

I :
• Agencia Moderna de Pu- •
•
blicações, com séde em São Paulo:

D

é autorizada e fiscalizada pelo Governo

o
Federal e possue a carta patente n. 112

•

�D��F!5[""""N"""S5ST",,,,,ml'''S."'T""""A""""'SI aR:�;:P!�Nt
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

Clinica e pro- Especialista N40 3erá JelJo[rJido o ori�Ú1.[
publicado �u não.

tese geral em mo),.- sttas O conlMito expre330 em arti-

I
da bôca da bôca

1'00
go de co liaboração, mesmo sou-

(JONSULTOBIO: Extrac;ào seJD dôr cilada, não implica em tespon-
sabilidaJe ou endôsso por parle

RUA P. COUTINHO 88 I UONSUL'rORIO: d.. Redação,

L�·L: 724

:::�LLL�J5SL:���L�L�L�:::J :�:�;:tura��gg:
fRIMESTRE 12$001
MES 4$00'
NUM. AVULSO $2Qt
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem com.

os valores relativos aos an
nuncios e assinaturas, devea
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Cailldo.

Rldação1 Admnlstraçlo
I Oficinal

RUA CO�S. MAFRA, 51

Fone, 1.656

���.---�--------.��O
e o
o Café

.. "

Restaurante I$ , fit�

G �"São Pedro"

F"o rrn idave is. lortelos proprlos, tres vezes

por semana, iodai as segun
das, ter�a. e IlIxtas-felras,

APERl,IIVOS E
SAI,GAD OS

•
(I
O
O
G

�
iK2
�
�

-·.-----••O.D����.�.

e Cozinha O
•••••••0••- • '.�•••••� � G SuBRE A DIREÇÃO DC' PROPRIETARIO

ii Agent8l--ccrrespondente.
e � • RUA FELIPE SCH:v1IDT N. 1 O

;Companhia "AUiança da Bahía"� ;�:u.,� FLORLANOPOLLS .�ff: �:::b:_le::a-rca�:tCalo�
. G

: '

FUNDADA EM 1870 ii f!o��®••O�"GO.O$�� NO ESTADO DE SANTA
�!Àl � G CATARINA:

;;, T t M" iti ;, Vai construir? A.raranguá-JaimeWendhausel
• Seguros erres es e arl Imos

o. �o � o Anitapolis-Anibal Pae:;
• Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"J B· ii ,ii ���� •••• l\ngelina-Armando Schmidt

G
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$�0�S o

G I Siga o nosso conselho I �:����S:�-Hr����i�::oHilario
RESERVAS MAIS DE 41.000:000$000. 11 Bom Retiro-Joaquim Simões
RECEIT AEM 1934 19 7 -1!3 3 8

MANDE FAZER UM PROjE'TO, COl'1 Canoinhas-Pedro Torses, . 92:�.J $ 5 ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES O\.PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS Ot gruzeirO-Ofvaldo Pereita
RESPONSABiLIDADES ASSUMlOAS EM 1934 2.717.044:063;;157. TRES CONSTRUrORFS DE CONFIANÇA Curiti�anOS-Enedino Rosa
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:537$917 e}'i

rescnena - Dinorah Alves
, onfie a execucão de seu. pro '(

Caminha
A�enles! Sub-Agentes 8 Re{luladoreo de 4varras em todos os Estado. I á um bom arquitéto. J'-

.- _- .

do�Brasll, no �r.ugua( e nas principais praças el.S:range�r2ls. oInvile-Xavier Schenk
_.- Lages-Hossan?h Nevei

A
....·v

F· I ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA L,.gentes em íortanopo is: aguna-FranciECO Chagas Ma-NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO chad;
, Campos Lobo & Cía. e P,reços modicas Mafra-Pompilio Clau.io
e o '� Nova Trento-JoãO José Arth.� 'Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. ·t9 tD !-I

T k J & M OrJeans-Edg.r Mato>
.. TELEFONEIN.;1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA e res a r. ' otta Porto União·- Hermjnio Mil..
�

E"
,

L O FORMADOS PELA UNIVERSiDADE DO RIO Rio do SuJ--Arislides Meio
�, scrltóros enl aguna e Itaj·aí. DE JANEIRO SãoJosé-Jost I"':osta Vaz
� I a F .

,

S b A t' B I L
�i � e

. ranclsco·Guaracy GoerreSea
� U - gen es em .u,menau e ages O '. Rua Felipe Schmldt n. 2 �o��;, S�?Joaquím JOãooPalala� � t� 1 � T.JJuca�--O�v..ld. Ramos
••••••••---�-. �OO.G ••••••• 00••••,1 Tubarao--JOOotuunl".....

Extração com globos de cr'stal.

A tnáX I. n& lisura i!l honestidade, POil, OI ser
teloi 910 presenciados pelo povo. Especialidades f em:

-----�_._---,-, -_. -_ --- - _._---_.,-_----'

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
��� ÇOS ,MODICOS.

)
.I

.-
'

,
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Ao GAZETA-Florianopofls

Gazeta Indica:
-----�--------- .. ,.. ,

Advogados
I Accacio M--;.1

tem seu escrlp-
I

I to. ío de a.dvogacia
I

i v! ,:()tlCie de Ouro

á rua

ln. 70. - Ph0JIf-' 1277.
I

I Caix 1 Postal, 110.

I
! ítr. Padro da i9�\!ura Ferro
I
,-------------

I
A

'

I (!vogaoc
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I
Telephone n' 1548 I

1
-= Dr. Renato=I ==8arbosa==

I

\
I

ADVOGADO

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

Imados para o interior,

1-----------

R.Dr. Aderbal
da Silva
rvdvcgad

�{ua Com, Mafra, 10 (sob.)
FOR" 1631 "

1290_j

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
ddS I 5 horas em diante

Preto

---

______ o _

Chefe do Laboratorio ria

Diretoria de Higiene do
Estado.

r- �._""""
-r

.» .::,,:<: ,�:,,,,;.:.��- , __ ',.�_;
,

�
--

.- -:: �

'_

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médaca de crian
ças e adultos

Consultas diariameute das

4 horas em dianie

Consultorio: Rua· João
Pinto n: 13

�FONE-1595
R<!�iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

IAB()lo,�'rORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Curso de espeeialização em

'aactroriologia no Leb. de
Saude Pública do Rio de

jan .iro

Executa analises para eluci
dação ddillgnosticOs

, PunOaila em IBBB
I

�_--_---I Rua Felippe Schmidt n' 8 I
, CaIxa postal 129Trl. auto 1004 ���������������������

Codigo Ribeiro End. Telg. .

SIMONE
I J

T"pographfa. Estrzrrzotypla

�rncaOernarZJo, Pautaçêlo. Trao
. I

balhos em Alto Relevo etc. - I------------------- -

, r

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

Rua Tralano n. 16
(Edificio próprio]

Palacio de Diversões
Familiares

o único

Nos altos da Coafeitaria Chiquinho.
Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Govêrno

Estadual.
.

Torneio «mosca»; Interessante e sensacional

jôgo esportivo. .

De hora e em hora sabere S) café, grátís.

I Os jôgos são executados por graciosas senho-

I
rinhas,

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

PRIMEIR(; EO UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarías: pela manhã e á noite

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

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

IRheingantz
Lf\NS PARA BORDAR

não tm rival. Grande sorti
mente de caril firmes.

MARCAS:

Capitlli
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 09

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S·I· ala.
CIC. Aviso Prevíoôj, ala.
Prazo Fixo g'l. ara.

Oficina

ALlCF., AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,l

I MARGARI DA o,

A' venda nas bôasI
casas

50Iil_rias!
Senhoras e senhores de

,..

�odas
as condições e de todas idades do
Brasil! De�ejem padroeiros do
casamento?

Peçam informações, eml"envelo
pe fechado remetendo 700 reis

em sêlos postais. Deseja-s� idade
e pretenções, A máxima discre
ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua DU1ue de Caxias 518,
Joinvile, Est. Sta. Catarina.

PASCHOAL SIMONE s. A'IUVRARIA MODERNA

==D E==
Antonio Xavier

Fontes compendiadas de Lcg,

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

I

O'timo emprego
de capital

r��.
Tr-ansferíu-se para á rua TiradentOes

N. S, a casa

"IA Preferida"
onde continuará a atender a sua distinta ifreguezia e o
publico ell' ""eral •••

PREF,ER I·C AlII1iiIIaIestá fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e iuma
verdadeira liquidação, em Itodos os artigos, em calçados para homens,
senhoras e crianças.

Atenção I . . ,

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria
nopolie.Io conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é [ter o proprietario de se ieti-
rar para tratameoto de sua saúde. Para informações diri-

RUA TIFIADENTES N. ajam-se á Paulo T. Posito. praça 15 de Novembro nO 24.
I r)\\1 (AO LADO D!. DIREoTORIA DOS CORREIOSIE jTELEGRAFOS)Florianopolis.
� ��1'--�iiíiiiiiiiiiiii�-_iiiiiiil_-iiiiiii-- iíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii�l.•��� �!M�.

.
, ,
,-

VERIFIQUEM SO'!àQUE IPECHINCHA ! ...

APROVEITEM

A

A Casa A Preferida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis-29-:-6-! 936
•

EDITAL
I

5

REI'-IDA
na Brasileiros

A ltalia, país pequeno, sem

ferro, carvão e petroleo, ha pou
cos anos se encontrava á beira
do Cáos, com todos os seus ser-

viços desorganizados e não inspi
rando, o seu povo, nenhuma con

fiança.
Um homem obscuro de origem

humilde, coloca-se á trente de al
guns' 11 ilhares dt'! patriotas que
Juraram -:lar a propria vida pela
salvação da Patria, toma o go
vemo sem derramento dê: sangue
e iniciou a reconstrução geral do
Pais.
Find i um decenio, assombra

o mundo em quasi todos os se

tores da atividade humana. A
Italia de hoje é uma nação orga
nizada, de larga cultura, grande
projeção e das mais respeitada s,

Brasileiros, sê patriota pelo
trabalho, perseverança, disciplna,

imprensado
entre um bon
de e um onibus

!MPOSTO DE
o Brasil exaltado

Alemanha
RIO, 27- No Largo da

Cancela, ôntem, foi impren
sado entre um bonde e um

onibus, o soldado da Policia
Militar, Hermes de Araujo,
pardo, de 29 anos, casado,
residente á rua Vaz Toledo,
n. 228, casa 2.
A vítima, que teve um te

rimento no traço esquerdo,
foi socorrido pela Assistencia.

NovD embaI
xador mex��
cano no

Brasil

PARA CIENClA DOS CONTf�IBUINTES DESTE ESTA
DO, FAÇO PUBLICAR OS SEGUINTES ARTIGOS

DO REGULAMENTO
BERLIM, --Em presença de terminou a conferência dizendo és

selecto auditorio, constituido por perar qu � os numerosos visitantes
tudo quanto Berlim conta de erní- do Brasil, que virão assistir os

nente, além elas autoridades e jogos olirnpicos, terão ocasião de
membros do Partido Nacional- ver, pessoalmente, á asce.ição con
Socialista, com a presença do sr. tinua da Alemanha.
embaixador do Brasi!, sr. Muniz A conferencia, fortemente aplau
de Aragão, o embaixador do dida, foi agradecida pelo embai
Reich no Brasil, sr. S::himdt-Els- xador do Brasil, sr. Muniz deArt. 86-As alterações do art. 78, serão punidas com kop, falou longamente sôbre o Aragão e seguida da projeçãoa multa de 500$000 'a-5:000$000, Brasil, penetrado de profunda sim- de 4 filmes tratando respectiva-
paria por esse belo país. mente de O Zeppelin no 1?_ic, OsArt. 88-Até 30 de Junho pódem ser feitas as declara- O diplomata alemão CO'llCÇOU 7 milagres do Rio, Vial;'em peloções de rendimentos, independente de multa. A pessôa fisica-(par- acentuando que o Brasil é 16 Íguassú, e Produção de café notiular}-que possuir mais de 10:000$000 'de rendimento' bruto, fi- vezes maior do que a Alemanha, Brasil, onde trabalham colonos

ca sujeita a apresentação de sua declaração; ainda que, pelas dedu- apresentando ilimitadas possibilida- alemães.
ções de, encargo de [amilia e outras que regulamento permite, venham des de desenvolvimento, e, dêsse Depois da passagem dos fil
a ficar isentas; case não apresente a declaração ficará sujeito ao

I modo, encontrará um futura bri- mes, pronunciou um discurso o
cançamento ex-oficio e perderá direito ás deducações regulamenta Ihante, merecedor de ser estudado presidente do Instituto Ibero-Ame- .onsurno e aproveitamento maxi-

RIO, 27-De bordo do Conteres, incidindo ainda na multa de 30 ou 50010., ou ainda três vezes I de perto. Esse estudo é feito, na ricano, general Faupel, Le ..do a mo dos produtos nacionais. As.
'fjiancamano, que ôntem re-f., ..

o valor do imposto devido. As .firmas comerciais coletivasou indivi Alemanha, abundantemente, so- execução dos hinos nacionais da sim sendo. o Brasil será em pouco gressou dos portos do Sul de�'7:.�duais, ainda mesmo que tenham prejuízo, ficam obrigadas a acres- bretudo nelo Instituto Ibero-Ame- Alemanha e do B;:a8il. tempo, uma das maiores nações volta á Europa, desernbar-r centar a sua dedaração acompanhada dos documntos que provem ricano, pelo Ínstiluto para o do mundo.
fi n C0U nesta Capital o novo em-o seu prejuízo. Exterior e pelo Instituto Luso-Brs- Su iC idou-se

_ ,

II
,. baixador do México juntosileiro das Universi 'ades de Bc'r-

O ex-chefe
O Japao e unJ, pais vinte v�- ao nosso Govêrno, sr. PuigArt. J �5-As EnJprezas que pagarem juros de debentu- lim, Hamburgo e Colonia, Fins zes menor e rnu.tas Vezes mais I Causarano que estava ser-res e obrigações ao portador, descontarão sempre independente de analogos são obtidos pelo lnstitu- do 9OvêrnO p�b�e que o �rasd; O grande

p,a-I vindo no mesmo posto naaber a quem '!ião p;"\gos esses juros a taxa de 8100. Quanto I:'OS to Teuto-Brasileiro de A'ta Cu 1- tnotismo do Jap,0ne'" o trabalho
r�epublica A rgentina.('lV dendos de ações ao portador, a taxa ii descontar pela mesma tura. 'tehecII. perseverante, discipluia, o consu-

forma será de 4010, independentemente do imposta pago pela Soo O conferencista, a seguir, pas- slavaco
mo aproveitamen�o do ma"xim0 d,e O srlit BenedirJciedade, I sa muito habilmente: em revista a seus produtos. fizeram desse pais ,

I
história brasileira. uma das nações mais adian adas 11,,, Vii�adaresArt. 18Z-São passiveis do imposto de renda os venci- O sr. Schmidt Elskop se refe- PRAGA, 25-'\10 jardim do e respeitadas do mundo.

oli"lt, d'" •

d d b d M
.

d U'- d

I d f d sanaturio, o ex-ministro e o pre Brasileiro, sê patriota, pelo � 10U a vla-mentos e to os os mem ros a agistratura ama0, 0S re, em segui a, ao e eito a con- _

E d d D
.

F de I d T
. .

d rA b I d d sidente do Conselho, dr. Franl trabalho, perseverança, discip'ina, 9am
sta 0$, o rstnto e ra e o erntono o

t,
cre em como venção comercia, izen o que, I:

d { I bl d E d d
.,.

(O Stanek, suicidou-se, desfechando consumo e aproveitamento rnaxi-
os o runciona ismo pu' ico os sta os e os munuplOS. e- í com a mesma, ficou provada a

19 723) um tiro na cabeça. O dr. Sta- ['10 dos produtos brasileiros.ereto no. • justeza da frase que o Instituto
[! nek tinha acompanhado o presi- \ssim sendo, o Bra�il será uma>eTC-Americano tem como divi-

C dente Benés, lia vi:111e:n desse das maiores nações do mundasa: «) intercambio econom co
Oultimo à Moravia. ntern, ain- A industria quimico-farrnacêu-com os paizes ibero-americanos

da, recolheu-se ao sanatorio, em tica e biológica do Brasil ioua-crêu o trabalho e o pão». d e

O conlerêncista considera o Rio �usc� d� Sé Ú Íe. O seu suici io

lIa-se ás mais a.ierfeiçoadas dos
como a cidade mais bela do mun-

e atnbUldo ao seu estado de {Jaíses do Velho-Mundo.
do e a aSSlStencia se mo,trou for- saúde. Stan, k filZi'i pélrte do par- Preferir bor.s produtos nacio'

tido agrario tcheco. Depois do nals é dever de sadio patriostissufr,agi') uJiversal, introduzido nfi mo.

Au.;tria-Hungria, foi eleito deputeuto-bra�ileiros, que Vtado do Reichstag de iena, tenvivem no Brasil e dos quais . . do exercido esse mandato, até o100,OCO são cidadãos do Reich,
Muitos dêsses teuto-brasileiros ha. fim da grande guerra. Durante o

conflito mundial, foi um dos pro-bitam o Brasil, ha 5 ou 6 gera- Emo�ores da revolução tcheca. mções, O diplomata 1'llemão resalta
30 de Maio de 1917, lançouquanto nesses alemães, 1\ fideh
uma proclamação sensacional a to·Jade do país natal de 'origem se

I A d dos os depu�ados tchecos, de-ama

gamoou co� o amor ,a nova
darando-se francamente em fa-patn�. estreItamento desses la-

d I M 'k B'b '1' f'
. , . vor a revo ução. asan e e-ços teu to- rasl eIraS OI a mstItUJ-, . .

b d- d d'" I G f '7 I' nes partICiparam, tun em, essa
, çao o mglve ra LJeppe Ln I '

d J' dArt. 10-A partir de 1936, as sociedades em nome cole· e dos aviõe�. Cada zeppelin a!e-I at:tl� e.

da exOerbceu 0p 'bcl�rgo
e

.

d 'I' d
.

d· fi
.

d'
.

.. ml!llstro as ras u I\.�as, nohvo, as e caplta e Ir. ustna, as em coman Ita e as rmas 10 IVI

'I mio transporta tumtas ImpGrtan� I
'

d K
'd·

. . I d d 50'000$000
.

d m
'

f' "b N úabmete e rammarsch.ualS, cUJO caplta exce e� e. , ou cUJa� ven as er telO, que In ormam so Te a ova
o

_

ca�tís, ou receita bruta, e��eder.em d:_ 300:000$000, d:verão pagar;Alemanha e seu fuehrer incom-I "Gangslars"., Imposto pelo lucro lIqUIdo, .de acor�o com o, resp�chvo halanç?, ! p().[avel. O sr. Sehmidt Elskop Ificando equiparadas para o ef�ll'J da trrbutação as SOCiedades anom ,

em Monte.
Casinha Ideal vidéo

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

ou COrLu reprcseútant-, de terceiros pagarem ordenados, gratificações,
bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, dividendos,
Íucros, alugueis e luvas, prestarão informé'ções á Secção do. Imposto de
R-nda, anexa a Delegacia Fiscal.

Até
Entre
Entre
Entre
Entre'
Entre

10:000$000
10:000$000
20:000$000 '

30:000$000
60:000$000
90:000$000
120:080$000
150:000$000
200:000$000 '

Z50:000$000
300:000$000
400:000$000
50U:000$000

e 20:000$000
30;[,00$000
60:000$000
90.000$000 '

120:000$000
150;000$000
200:000$000
250:000$000
300:000$000
400:000$000
500:000$000

isenta
0,5nJo

IOI�
3°1')
5010
7010
9010
12010
!3010
14010

15,5010
16,800(0

18010

temente iotere,sad3, quando o em

baixad�r r�lou dos 800 a . . .

900,000

BELO HORIZONTE, 27-
Conforme íõra anunciado de
via seguir hoje para o Rio,
de avião, o governador do
Estado, sr. Benedito Vala
dares.
A viagem não pôde, entre

tanto, ser efetuada, devido ao
máo tempo reinante na Ser
ra da Mantiqueira.*

*
*

Pretende ô sr. BeneditoSê pairiota: prefere o que é Valadares embarcar amanhãbrasileiro,
cedo se o tempo permitir,A industria qUÍmico-farmacêu' realizando assim, a ligaçãotica e biológica do Brasil iguala- aérea entre Rio -_ Belo Hori

se ás mais aperfeiçoadas indus- ZO!Ü'_' que dentro de poucotrias, no gene-ro. do Velho-Mundo. temio, ser'á regularmente ef(oO povo que não consume de
I tuada.·

prefcrencias os produtos de seus' _

país �onspira contra o trabalho H O ine r\eg;e rn
nacional. a Carlos Go-
Por um :Brasil maior! n. '�S na ItaliaConsu�ir os bons produtos bra-

sileiros é dever de sadio patriotismo.

ALTE�AÇf\O NO IMPOSTO DE RENDA-LEI N.183 DE
13 DE JANEIRO Df. 1936

Art. 9-No Imposto ,de Renda, a parte complemeotar pro
gressiva será cobrada de acôrdo com a seguinte tabela:

e

e

e

Entre
Entre
Fntre
Fntre
Entre
Entre
Ecima de

e

e

e

e

e

e

Carlos Conceição

Novo vice
governador
da Africa do

Sul

ROMA, 26 -Em comemora

ção ao primeiro centenario do
nacimento d() clmpositor brasilei
ro Carlos Gomes, e tambem em

sinal de é1mizade pelo Brasil, o

Ministerio da Imprensa determinou
que as obras do grande musico
brasileiro sejam r�presentad.'\s nos

principais teatros da Italia durar ..
te a PToxima temporada liricd.

MONTEVIDE'O, 25-Ve-Especialista em fornecimentos rificou-se na madrugada de hoje ROMA, 25 - Segundo uma
de comida a domicilios.

U[!} ren!1id,\ tiroteio entre os ele- informação oficial foi nomeado
Prec os os mal's bal·XO·

b d hOJ'e vice-governador f1eral da• ;;, ,'o

mentos da p':>licia enca eça os �

Ab I t h' GA d .Afrl·ca do Stil, o dr ArnaldoS0 u a 19lene- enelos e

p�lo chefe de policia de Mor.te-I a quall' L d Co 'l'nh > I'gual' ou I d Pedretti, reconhecida a'ltcridade• (ld e- ,. :,

viJéo e o Jnspetor-ger3 a mes-.

Ih d 't I em a�sunlo'l Ielativos à ac'minis-su�enor 2S me ::res a capl a,
ma, quando as autoridades pre.

_ _

I tração pública.PREÇOS: tendiam prender os autores (O
O dr. P(>dreui desde ha muiasoalto e morte do cobrador OGeUma ptss�a 70$000 g:v e da mulher que o acompa-

tos anos vem exercendo cargosDuas peswas 100$000

I-I
. importantes e� diversos Mini te-n íava.

'b rios. Atualmente faz � parte deComida abundante c agradavel Os as�as,inos reagiram a a.-

I diversos Conselhos Admmistrati-ao mais fino paladar. la,
. resu�ti\ndo,

_

st:gundo as. pu- f'melras Ir.formações dos ffrldos. vos ccooomicas e inancelf3S (on

Ptaça General Osor�o n.341 Finalmente, os inimigos d"li e trolados ,pelo Est.ado'l �' téim-

Chefe da Secção FLORIANOPOLIS fora'n prêso�. ,bé:m perIto em mmeralogla.
,���������-�����--,�.-�--�---.����-���.-

IVISITE
__

"

__

CAPITAL-!"
roupas pcu d crianças, possuindo variadisimos

Praça Generai Dsorlo n.34

mas.

DECRETO N. 21.033-DE 8 DE FEVEREIRO DE 1932
Art. I-Nenhum livro ou documento de contabilidane pre

,iito pelo Codigo Comercial, pela Lei de falencias e por quaisquer
outras leis terá efeito juridico ou administrativo si não estiver assina
do por �tuario, perito contanor, contador ou guarda-livros devida
lJlente registrado na Superintendencia do Ensino Comercial. de

I' ecardo com o art. 53 do Decreto n. 20. J 58, de 30 de Junho de
1931.

I Secção do Imposto de Renda anexa a Delegacia
Fiscal do Tesouro Naciontll no Estado de Santa

A :tana e a ras

tauraçao dos
Habsburgos

r
.

......atallna. ROMA, 27 -Tendo um

jornal austriaco daclarado que a

Italia é indiferente á questão da
restlluracão dos Habsburgos, os

circulo;
-

oficios03 afirmam que''' a
Italia jamais se pronunciou sobre
e:lsa questl1.o".

Em 1 . de Junho de 1936.

I
Elegantes e lindamente padronadas

e abundante stock
Artigos para homens na casa A CA P�TAL�" nas duas esqu!nas da rua Conselheiro Mafra com a Ti ajano

CARDOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ -

I.:« c;�-��;Ia�
o grande patriota, o SOI-lD ·

Jadoherói�o,.o paladin_o ex-, esportiva'cclso da Idéia republicana,
não morreu, porque não mor-: REDATOR _ ACIOLI deVASCONCELOS ,
rem homer:s daquela têmpera,

j
�

não morrem gigantes daque-
la estatura moral. SchmellingNo caracter nacional-ale- .

vantado pelo seu extraordi-' recebido Disputando o rCampeonato da
nário civismo,--na alma gran-

peIoFueh rer
Cidade) encontraram-se ontem no

5EHTE HOVA RIO, 28 - As unidades dd de e generosa da mocidade campo da Federa�ão, quadros do
Sra dr. ,fiUj;usto de Pauia Acha-se em festas o lar do sr. Esqua.:!ra, tendo COIllO navio ca- entusiasta, no valente cora- Avaí e do Tamandaré.

Nelson Moreira Neto, funcionario pitanea, o Couraçado "S. Paulo- ção de ceda soldado; nó es- B1ERLIMl 27 -.Um do� mais A partida foi fraca, pois o Ta-
, h.-jc o seu aniversario bancario e de sua esposa sra. Diva e sob o comando do Contra-AI- pirito de cada patriota,-êle org�I?OSOS momentos �a vlda�? mandaré não ofereceu resistencia

ld,·eiL' '" -xma, sra. d. Olga Ahraham Neto, com o nascimen- mirante Dario Pais Leme de Cas, vive, êle pa pita, êle se glo- pugilista r�ax Schmelling, verili-
que a tornasse interessante.

Ramos de Paula, esposa do sr.
to de uma robusta menina que na tro, deverão regressar, amanhã riíica, inspirando o amôr des-l

cou-se hoje de tarde. quando ele, O lo. tempo terminou com a

dr. Augusto de Paula, abalisado
pia batismal receberá o nome de ao nosso porto, procedentes da ta grande Patria, que ele tan- s�a esposa e sua mãe foram con-

contagem de 2 x I oi favor do
clinico, e filha do sr. dr. Nerêu' Norma. Ilha Grande em cujas aguas se to amou, animando os que' vidados para comparecer � pre- AvaÍ.
Ramos, Governbdor do Estado têm realizado os exercicios navais cánçarn, dando coragem aos ,eo�a do chanceler, tendo �Ido re- Houve nesse 10. tempo um

Faz anos hoje, o festejado ma-
OUTR05 PARTEm do corrente ano, e, iniciados ago- que fragueiam, conduzindo só cebidos pelo sr. ieratul Hitler, fato a registar um penalty contra

estro conterrâneo, sr. Alvaro Sou-
. Dr. lvens de .fJraujo ra no dia 15 fluenie. os fortes, a todos apontando O F�ehrer congrat� o�-se com

o Avaí, batido sem resultado.
Os navio. que constituem a O caminho luminoso do dever. S.chmellm.g pela sua VI tona e" ou- Foram anulados dois gools do

Esquadra ora em exercicios, de- Si a materia extinguiu-se, VIU com interesse detalhes s�?re Avaí, dados como oíí-side.
morar-se-ão na Guanabara, cer- si O pó apoderou-se do que a me�oravel luta que o pugilista N� segundo tempo da mesma

ca de oito dias, e, depois do dia lhe pertencia-o pó,- o seu alemao �ust.:ntou contra o negro forma foi anulado um gool, pelo
5 do mês vindouro, após supri- grande espirito revive no joe LoUIs. mesmo motivo,

"

.em-se do necessario combustivel espirita de todos os brasi- 03 30. 40. gools do Avaí Io-
e de viveres, retornarão ás rnes- leiros, imortal como o seu Teffá correrá em S. ram conquistados por Medeiros e

mas aguas, F�ra desenvolverem a 1 nome, .

imortal como a sua Pau lo Galego; o 50. gool foi. obtido
segunda e ultima [ase das ma- obra, Imortal como a sua por Pachec.> com schoot dentro
nobras. . gloria, imortal como a Repu- RIO, 26- Além da automo- da area de penalty, que o arqueiro

Nessa última parte dos .exer- blica- que êle consolidou, bilista [rancêsa e de Pitacuda e do Tamandaré defendem, mas

cicios, que, serão combate em qUE' êle nobilitou, que êle en- representantes argentinos, tomará que escorregando de suas mãos,
pleno mar alto, os aviões da For- grandeceu, que êle glorificou! tambem parte nas c· rridas do d.a vasou o arco.

ça Aérea da Esquadra, tomarão O [batalhador extraordína- 12 de Junho em São Paulo, no Assim, com a contagem de 5 a

parte saliente, sob o comando do rio, que podia dizer como Jardim America, o celebre corre- I, terminou o jogo de ontem.

Capitão de Fragata aviador na- Cesar--veni, vidi, vici, -de-I dor Manoél de Teffé.
vai Fernando Vitor do Amaral pois de ter visto e de ter A comissão mandou imprimir O jogo das 2 têams terminou

Sayaget. vencido, depois de ter entoa- quinhentos mil ingressos para se- çom a contagem de 3 x O a favor

I\CÔ rdo o
,-

t .

- do a sublime epopéia dos tri- rem vendidos desde já.-A ani- do Avaí'

'-\ inau e n""'\- unfadores, depois de ter des- mação é fantastica entre os pau- -C--E----------
SlrlO-;3lernão po atrazou O fraldado a bandeira lumino- listas e os elementos sportivas des- NTY::;-I'JA-

"Graf Zeppe- Isa-dos invenciveis, -reco- ta capital. RIO DE CAR-
O), joinvile chegou sabado o TOKIO, 27 _ Aproposito lin" lheu-se á tenda da

campanha,
- LOS GOMES

: stÍi"lc.:L... comerciante sr. Felipe do anunciado acôrdo sino-· para repousar do seu traba- Roosevelt Devendo realisar-se no dia 11
.o-gr--. alemão, o correspondente da RIO, 28-Devido aos fortes lho urgent:: para descançar, I candidato de Julho, próximo, o primeiro

O sr. Borges Agencia Domei em Shangai ventos contrarios que encontrou a frente soore os louros con- .:' ntenario do nascimento do irnor-

diz constar qUe se trata da no trajéto da Europa ao n05W quistados, para dJrmir o sô- ) td CARLOS GOMES, o snr.

de Medeiros venda pela China ii Alema- país, o Graf Zcppelin, que es- f!1) tranquilo dos que têm FIL.ÂD�LFIA, 27-. J era�te -.\1ajor Augusto Soares dos

nha de tungstenio, araquides tava sendo esperado hoje, f noi- cumprido o seu dever de um �udltot)o �� cem mil p:ssoas Santos, co.nandante do batalhão,
enfermo e outras materias primas, em tes, só. pousará no CarJlPo de cidadãf)s, de soldados e de

I rel�llldas, no
.

Imenso estadlO �e �aqui aquartelado, dererminou

PORTO ALEGRE, 27 _ troca do crédito de cem mi- S. Jo<' de S.inta Cruz amanh�, patriota�! FJa�k!:n Fle/d. ,.0 sr
..

Franklm
lUé esta data fosse comemorada

i\cha-se ligeiramente enfermo, lhões de dolares mexicanos, ás 5 hJras. Rememorar aqui os feitos �oo�evJt pronunc.lOU \mporta.nte CO" toda solf!oidade.

,ecolhido ao leito o dr. Borges de concedido pelo Reich á China O trem de despacho partirá titânicos do marechal iriven·· dl�cfl�so em 1 ue declarou. ace.t�r As,;Ím �endo, a banda de mu

Medeiros. pára compra na Alemanha da «gare» Pedro II, ás 3 horas civel lembrar o seu patrio- a_ IOJlcl\ção do s7u nom� a reele.- úca dessa corporação, realisará,-
O dr. Borges de Medeiros tem de

.
armamentos pesados e dI.! Segunda-feira, levando as au- tism�, a sua abnegação, as ç.ado p�ral

o prOXimo penodo pre- �m local ainda não escolhido, um

I t
.

t
SI encla. bl"

., i 'o muito visitado. maquinas elétricas. toridades da Alfandega e da Po- suas u as glgan escas, os concerto pu ICO, em que so se-

.-- .. -.---- Um pJrta-voz da Embai- lici!.l, os funciona,ios da Condor seus extraordinarios triunfos, Um protesta Jam executadas peças do imigne
-::� Xpu Isao de xada declarára textualment:: e as pess8as que forem receber seda tarefa inutil, porque maestro.

f\/� .ç� ICha Be r- «Já sabiamos que a Ale- os passageiros daquela ueronave. tudo isso vive no coração da de Ne9USO segundo tenente mestre de

ge r manha fornecera armamento 1 Patria, riO coração desta musica João Vitor de Ohveira,-
Ria, 27--FGi enviado ao ao sudoéste. yende-"e uma bem mon.ta�a grande nacionalidade, no co- GENEBRA. 27- Na carta já organis:Ju o programa, com ca-

rJIínisterio da Justiça o pro- As entregas de armas ao
ALF�IATAR�A, nu d.s�n- ração de todos os brasileiros. dirigida aos memblOs do Conse-I prich,>, e só com peças escolhidas

cesso de expu�são de Mal- sudoéstc e a Nankim por po-
to de João �essoa» • Estreito. O nome homerico de Flo- lho da Liga das Nacões o Ncgus da autoria do grande mclestro t:

cha Berger, esposa de Harry tencias estranjeiras reforçam Prp.ço de ocat!ão. riano Peixoto hade atravessar declara textualmente. que serão executadas sob Sl,Ia re-

Berger.
.

as possibilidades de uma luta.
Nesta redação pre.stam-se _aos O tempo. hade atravessar os "Na parte não ocupa3a do gencla.

L. h < civil na China e não pode-
Interessados melhores mformnçoef. séculos, transmitindo de ge- territorio etiope e",iste um govêr- O programa a executar será o

ln .a de aVIões Pa- mos ficar a isso ilidiferentes.» �.A Fra nça ração em geração como um no regular constituido pelo próprio seguinte: Hyno Nacional Brasi-
nalr para Minas A Alemanha tería forneci- pa ra OS' fra n- deposito.sagrado, passado �e imperador e ao q�a� este confi�u leiro Francisco Manoel, Hyno

do ao sudoéste seis aviões "pais a filhos como uma reh- os poderes necessanos para adml- Academico CarIo'! Gomes, Gua-

RIO, 27 - Telegrama de de bombardeio.
cases quia santa, porque êsse nome o pais.n rany-Sinfonia Carlos Gomes,

Belo Horizonte, informa a PARIS, 27-Após a ter- está tão intimamente vincula- «O Imperador conservou todos Guarany -Barcarola Carlos Gc-

chegada ali, em viagem ex- minação da cerimonia da rea4 do á Patria, que querer ex os seus direitos. Em momento ai· mes, Guarany-In�ermezzo e fi-

perimental, c,ue ligará a ca-· CARTAZES nimação da chama sob o tingui-Iu, é querer extin- gum renunciou nem r�nunciar ao nal do 30. áto Carlos Gomés.
pital min�ira a Rio e S. Paulo DO DIA Arco do Triunfo, pelo gover- guir a Floriano Peixoto! exercício desses direitos. E' por Guarany-Fantasia Carlos Go-
e .':0 T!langul? Mineiro, do nador militar de Paris, gene- 29-6-936 isso que afirma a decisão �o im- mes, Salvador Ro�a-Pout-
;; Vlao da Panalr. CINE IMt'ERJAL, ás 5. 7 e ral Gouraud e pela Associa-

. pelio etiope, membro da Liga da5 pourri Carlos Gomes.

Esse
. a�arelho devia re- 8, 30 horas, Bando sinistro. ção dos Antigos Combaten Agenor Nunes Pires Nações, de prostestar mai� um� Pa ra as despesas da.

hre�sar hOJe, o que não fez tes Coloniais, algumas cettte· O Papa vae
vez contra a agressão de que fOI

ôevldo ao máo tempo. Che- �tNE REX, ás 5, 7 e 8, 30 nas de jovens percorreram vitima". ocupação da Etiópia
j�aiá amarlhã, trazendo o go- horas, A pequena mais rica os campos Elísios brandan- ver�near ROMA, 27-A gazeta oficial

\-'.'�mt;i_�)r . B.Ci;edito yala�a- do m.undo. lI'
do: «A França para osfran', publicou o decreto governamental

, S l ÍJ .�r. Israel PlI1heuo, cese.s». CIDADE DO VA TICA- yENDE.-SS
no distrito de dist{ibuindo o crédito de I. 300

>r ;'f 1.ido aa Agricultura. CIN!:. ROYAL,;s 7, 30 ho- A policia foi obrigada a NO, 27- Anuncia·se que S. João Pess8a, uma ótima casa liras para os Ministérios das Co-

.

.

r;l,i ....de a chegadá do sr. ras, Um fantasma camarada. intervir, dispersando·os. S., o Papa Pio XI, partirá na de moradía á rua Nestor, n. lonias, Guerra, Marinha e Aero-
.;aJa':iMes com ,a hora em Não se registraram inci- próxima terça-feira,�30 do corren' 42. náutica, afim de fazer face ás des-

,.;üc, O ?r. JuracI Magalhães CINE ODEON, ás 7, 30 dentes, nem foram efetuadas te, para o castelo Gandolfo, onde Tratar com o:propl'ietario Adão pesa� extraordinárias na Africa

���emDa�andoparaaBa�. hma�Ano���nkens�m. prisões. PU�T' PV�ã=0�.�������A�lv���,�nia�ml.9.m.l•.������O�rie.n.�.1.I.ta.l.ia.M.·�����ln.,,""'.. _.
J�
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GAZETA
FLORIANOPOLlS, Segunda-feira 29 de junho de

Floriano
Peixoto

v o z -o o o v. o
1936

AHIUERSARI05

Os �xerci.
cios da Es·

qua�ra
Foot-ball

,

�

..

za.
Deverá seguir hoje, pata a

Capiul federal, acompanhado
de sua exma, familia, o sr. Ivens
de Araujo, deputado á Assembléia
Legislativa.

Passou ontem o aniversario
natalício do estimado conterrâneo
sr. Argemiro Cabral, luncionario
da importante firma Hoepcke S.
A.

EXMA. SNRA.

.... l'

!1Lo;

V.S. já conhece a Agência
Catarinense de Empregos? Recen
temente, instalada nesta cidade,
consegue com rapidez e dando as

melhores relerências qualquer em

pregada doméstica com caderneta
de condúta.

Consulte-nos pelo telefone n

L 56!"
Rua Con-elheiro Mafra. 31

Fez anos ontem, a senhorinha
Soraia Jorge, filha do sr. Nicolau
Jorge.

.

fi .ze.n n�05 I-IOJE:

o sr. Pedro ZomerJ do comer

[!O local;
1'" TI ·"tudo71!e Hercilio Pe.

.: J. " Cassio de oou-

I.

!) sr , P�dro Pauk Sitnford.
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(MARCA REGISTRADA)
SP.B��RCtAt
EspECtA�!OA{}E .

o Sabão

"Virgem Especialiàaà e"
de Wetzel "Oi.. •• Joinvile

C0gerva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez

',.'
o

_. �r·��:

.... " '. '." (\.,.. \ /. . ..... ...
. �. #.. '-"" • •• •

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




