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JOãO Pessôa, 7 - Recomeçararn em· t.oclo o
Estado as chuvas que tantos pr�ejuizos estão
causando á econ.orniB da:,�araíba. Em varias

.�.

t

localidades a Si�tLJ�9Ção perm>'ianece inalteravef,
,a'meaçando as 'cheias aumentarem a aflição
de rnilhares'"'''de famHi'as cuios lares ficarão to
rr·ados pelas áglJ.�$.,

---_._--------.,..--_._-------------------------....._---.....
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A cultura do arroz
_,--------

cem

RIO, 7 - Na última reunião do Conselho Federa
de Comércio exterior fOI aprovado um parecer apresen
tado pelo sr. Artur Torres Filho sobre a expansão da
cultura do arroz no Brasil

.0. trabalho reune varios dementas baseados em es

E
.

tudo sobre as possibilidades crescentes da exportação do

�.th
-,

·

li.. ra··.. ,'Ç";i:,,:O'�', S·· arroz brasileiro e .no qual são investigados outros tato-
� res, principalmente os relacionados com a cultura.

_���._�������_�=--�m�.�-�-����������������
O parecer aconselha um estudo perfeito acerca do

=

.I ----·�t-·
-.-·----r�--- acolhimento que vem tendo em varias paises o produto

I fi ir �":1,_"� �;;J} �"� l � ri � rt ft' " � ;d.· 81,. � '8; S" brasileiro. afim de verificar a possibilidade de maiores
t.;i'&J"'i I\Hq"",-.,..tt;� ..�Ua t'V�"� � "'... vendas nessas praças.

no, Brasil��������������������������,__�_�.��_._.._�_-_��_�_�__ '-_BM__�__ ��==�����.��������
A V02-: ��o POV.:::> Sem quaisquer ligações " ,politicas.
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Proprietario e Diretor Responsavel '_Ji�H-=<O\ {::;Al-L/�,DO
.ANO . RI . • 'florianopolis) Qll.arta-feíra8·�JItíllO· de 1936 -1-N-U-I\-!l-Ef-�O-559
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AEsp nha v

��DRiD, 7-0 i,ornal ."Elj rão mais. Jirig;d .s contra os pa- êrno "l, ará' en 'qic3S mcdida'. Frente Popu1a< Ser'H Ísmentave]
Socialista", pertencente a corrente trões e sim contra os governos, O m-sr o jor I 1 d.z que n o se que o govêrno não tornasse me

partidaria do sr. Indalecio Pr;e- uma vsz q e lhe negamos auto- ,od tolera. y'J-; a C. N. T. res- did IS enérgicas. Entretanto. espe
lo consagra um editorial á aco- ridade para arbitrar conllítos 30- ;)� '.c.Ll co r inedtdas violentas a ramos que a isso seja ele ób: igâ
Ihida que os síndicatos dos em· ClaIS. transize r.cà "<L;·g6vêrno. S,e a C; I �o. per ';o�tade de um��y��\Wi�
pregados em construção deram á f) Socialisl.1 teme q 'e as d - N. T. nã : r.ll1Jar de atitude e que não pode estar submetIda a

�:!�:�:o�r��;:\e�:i::;i:te��!� ��r:�6�er:I d�rec+ar��üall�:tr; : ���;(o er�;�0��:t�i:ee·�op7eg:.��s�j.miM:��DRiD. 7 -Na ��nhã de'
«EI Socialista» deplora c.ue a Confederação Nacional do Tre-I é pos, v I

que,
o govêrno .�erm�: hoje explodiram trê, ho,mbas co

Confederação Nacional do Traba- balho provoquem encontro; sat- nt�ça ii 'nargem desse conllito, J3 locadas no centro da cidade,
lho tenha rejeitado a sentença grentos semelhantes aos que OCOl· r sol,' do cm principio e pelo V0tO

.

Um transêunte fui ligeirarnen-
que equivale a importante vito- rersm em Malagl', em junho últ - da lJ.G T., pois fi tal aconteces- te ferido.

,

t' "
.. ',

ria dos trabalhadores, As gréves mo. 61 L be al assegura que d -

'

5 � er e fato" viria complicar outros O edificio em qu,' fvram colo
-di: «EI Socialista» -não se- ante da alitud� da C.N.T. o g. g ur s pertêncenks igualmente à cadas as bombas fic, u muito da-

I nificado. ,

,:

Ato�) oficiai$
•

Ex nerado Porfirio de Betio
do cargo de oficial de' J ustiça do Qua rto cen �

Juizo de Direito da comarca de DANTLIG. 6 - A cidade te r\a rio oa
Urussanga, por ter mUclRdJ de apresentou-se calma, demons- f dresidencia para [óra daquela co- ,trando ,certa excitação quan-

unação d "9

marca e nomeado Ár n» West-'?O os JO,mais da tarde, por Vai pa ra izo
fal para exercer, interinamente, o intermédio de r?içães extras, c 1
referido cargo; acentuaram a atitude de Grei- ... ANTIA.GO DO CHILE.

I ser,
.

dizendo que o mesmo ,6 - Anuncia-se que pOI oca-

. . ".. I N dA' rd foi á Genebra como _
lsião dos co'nemorações do quartoVIENA, 7 - O Wlener 1?_elchspost refere-se da maneira seguinte ao incidente omea o rtur Uevae. pa-

t. t' d' E t drepre I
t

.

d f d ã d V I-
de Dantzig em Genebra: '.

'.
. ; ra exercer o c ugo de Aju:lante bsen 3.� e « e um s a o so- cen �nano ,.a un aç oI

e a
"

.

d d'
-'

.'

I d '1, b I' t d '1
t 'E

.
. erarro» paralzo, VIsitarão aque e porto 011

«Logo apos ter a Socle a e uas Nacoes termll1:1do com um lamentavel fra· o. a e lOna o e '110 as, -,scn' .

_ '.1 d 'n .

• ,

.

-'
-;
'. ,
'. .

1 C· O f ,A cooperaçao entre os de- nwlOs GC guerra o orl\sll Ar·
casso seus trabalhos relativos a questao lalo-etlOpe, eis qt1e se lhe depara um�{lnova

Vênta Ue) nm�, .'.
,.os e malS

-," " r' E d
'

questão dificil e que é u i1 dos problem1s europ.éus que a paz d,tad 1 pllr V:S;��alles ant:x'JS da comarca'?e B!usque, fensor �a cl�ade livre e Hes- g<:::nOllna, Aeru ed quEa or'd•

'
.,.".' ( J \' "

-

i"'\'
.

\" ter comlssano nomeado pela governo o qua or co-
creou, acreditando assegurar a tranqulildade,' mas, Ga reallJade. eternlündo os desen- (h) qu.1 ,e serven:uarl? vIta l�IO .', -, ,.

' . , , V I
.

t diment � ita ães». • Akxan re Atanàzw GC'I"erJ. Liga ?3S Naçoes, e cOn!:nde- mutllCOU que, I.ra a a parslzo o
en os e as g, ç

. , _ . rada lmpossÍ\. el cruzador aUXIlIar «Presldente Al-O Nf!wes �Vlener Tageblatt opina que éi sub:nls ,a:J de DJntz!g ao «regime de O I 'd' . - f
complicaçã�) interna':i,)nal» é apenas um clJnjunto de frases obscuras que pretendem Cad ief-..Q s. ea ers da O�OSIÇ�O, aro».

le rislar sobre o direito dos p:ovos de disporem de si meSf1!,). '::IJ especlal"!,ente os naclOnahs-
_

:>
.

Des Echo, diz que a idéia a qual Dlntzlg d�vc su I independe:!cia sob �. vig:- T rabu ia rio ta� �emaes. c;xpressam o re-

lanela e proteção da Liga das Nações é um3 das conC�t);õ�;; ma s infeliz:.s d� um pC'
cela e um gOlpe de E"tado. Bibliografiariodo de após guerra tão rico em erru�___ BELO HQRIZONT!:, 7- A Can ta re."' ra ,

- o Stc�etario das Finlrças, sr. F
. ,

diZ65 gra'ns de AS futuras eleições pois da renuncia dos candl' aumentc"\ra' as t'
OI-nos envia o peo sr. enOll,

":II Ovídio Abreu organizou um co- au- Pcreira Leite, inspetor da Alfan.

calar
na Belgica datos aos cargos que OCl�- digo tributario, reunindo todas as fas dega de Florianopolis. �raficos de-peOl, quando estes forem in- &sposições a respeito do assunto, RIO. 7-A Co;npanh:a Can- monstrativos da arrecadarão d,compatíveis com os manda- J'f" d 'b' 1 •

V' FI'
:r

co llca as, com ma .a3 e conso- t:treIr3 13ção ummpn,e, rc- renda das Alfandegas do Brasil
tos. !'Jo caso dos cari!OS oeu I'd d" om I b ' b d E d d� I a a�.c careza. ":L era reVçL ente o s'a o o durat:te o exercicio de 1935 com.Pados pelos candidatos serD'.··',l O'

.

d
. .,

d R' ,

- \ 3 Jornais aqUI, notlclan o o I�
.•

a aU,toflzaçào pala aumen- �arada com a arr-ecadada e Ivi�JhiOS, os pretewlen,tes de fa'to per u t I' fg n am o mo. IVO porq'l,! tar"as tan AS em cm,_oenta por Floriallopoli�, e que figuraram n'"vêrào ap • ..:!)ent:.lf um pedido a União Federal não i:nita Minas ccnto, não have:.dú razão de rdatorio apresenta lo ao H. MinisIe suspcnsã) ir ,-'ç:, "pmanJ'�: Ge" d'
..

d d d 'b 'd d-� �- - taIS, ISCrliDlnatl d ''! mo o t>xerccr pres�ão as su -autorl a e5 tro da Fazenda, p lo aludido fun.:ll1tes da abertura das cam- estavcl a dova d,\'isão das len- brasileiras. cerno foi soli:itado portI' t
'

I d
c:onauC'.

pan las e el O:-alS·. as, i Mr �Dao. Agrb.decemoa ... gcntileu •

DAN

Golpe no Es- Repressão
lado Livrede aos, insurre·
Dantzig elas da Pa-

,

lestina
JERl'SALEM, 7 - QUiltro

mil homens das tropas colonia;
inglên,5 dirigem-se pa- a a região
de Nablus, afim de desalojar das

.

proximidades da estrada de .ferro
,

os g"UpOS de insurrectos que in-
festam esta zona. Cinco e=qua
drões de cavalaria foram lança
do, para o interior afim de des
baratar grupo� de arabes que se

encontram em organização. Ac' e
dita-se que estas medidas sejam
o começo dd repressão severa do
governo mandataria inglês :contra
os movimentos iasurrecionais .

que a

problemas
paz; ditada por
saílles ereeu

européus
Ve't4f�

Um dos

WASHINGTON, 7 - Na

povoação de Kennebec, Estado
de Dakota do Sul, registrou-se
a mais alta temperatura até agora

verificada, chegando o termome�

tro a acusar 11 9 gráos .Farenheit,
u seja 65 gráos centigrados.

BRUXELAS, 7 -,L\ Câma
ra do!:> Deputados deverá
tratar em sua proxima reu

nião da propJstJ. feita por
grupJS da ma�ori" para que
a questão da propaganda
nas campanhas eleitorais não
deva ser aberta se não de-

. _"- - ._. ._ '-_ .. _.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis-8-7-1936
As tropas sovtetlcas

���i����� F e i r a L i v r e n�:s�j������r::n_
I cia Tass, declara estar auto-

ATENAS, 7 - Tambem a

I
rizada a desmentir formal-·

Grecia não escapou de ser agita- mente a informação da imo
da por movimento grévista.

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

1936 NUMERO 17 prens� japonesa, segundo a
Em um dos grandes centros ANO I Floríanopolis, 8 de Julho de

qual 20 soldados das tropas
de tabaco Kaitala dês mil opera- -------------_:_--------- sovieticas teriam atravessa-
rios das Isbncas de fumo decla- .

VE I �=:t do a fronteira r-iandchü, pe r-

ramO:" �:,;;;;:�recu,.ram. d,i- tor?���:·!��ih�:�:H:r:o�!� am�ica�Rde �?!��S�rar:d:��� I IYIl JTA. : .. �o 1:rg�h�haJ::.a��n�ol��!=
xar <I' �fab,i as de maneira qUt:. tinha ê se nome. é corruptela de migo do lenço. e ha anos que .

I Ih id vado um combate de mais
a ooncia f07Çr1U-05 á obediencia de Ndyanira, indi - viçosa, ya empreendeu uma campanha con- Talvez alguem te ju gue enve ec� �� de uma hora, com os guaroe:�lpi';égando �eios violent�s, Du: ·-conforme. nise, ,a-parece vi- tra êle, Assegura que é uma ver- Outros talvez suponham menos e

t êla das da fronteira, carregando
r nle os motins grande numero çosa como se parece. Nos Inhay dadeira fonte de infeçao, princi- E's para mim, pOlrém, a me1sma es rl·da, dois civis para o territorioc

",' "', Ih "
- I d d CUJ'a vida serena uz me ac ara a v .de pessoas licaram fendas, A gre- t�m mu eres .com. est,e, nO,me, as pa n.!ente quan o � usa o por sovietico.

ve todavia continúa. sim outros muito significativos, (os pessoa atacada de mflueza. sub-
1 A realidade, informa a

quais variam com a ocasião), sistindo o perigo mesrao depois Um ano mais que vem traz sempre aque a

Agencia TaR'\ é que os
CAF!:" B '," SO' NO P h

.

d d d H d h ....esma ilusão por ambos repart:da,�1, OlV!... ara omens têm um nome 10- e cura o o oente. a e c e- IYl

Id guardas da fronteira russa
f di di d R b' Encontras sempre em mim paz e guari a,.JAVA teressante: Nhêmotu que signi ica gar o Ia. IZ o r, o .ns,

1 prenderam naquela região.I
'

id E em ti tenho a bonança na proce a.Praça 15 de Novembro -regalo da vida. em que o renço será substitui o
em territorio soviético, a

Antonio Paschoal pelo barato e limpo lenço [apo-, .

h muitas centenas de metros-�·����������������������������������E'm��uwn�ea�aw�éamm� dakoo�irn. um chlnês,deVUnha alma sente quando a tua c��ra, identidade desconhecida, querua alma mesmo ao longe me adivinha;
ali se encontrava com dois
cavalos.

Vende-�e uma bem montada
ALfAIATARIAa,nu distri
to de«João Pesosô», Estreito.

Prp.ço de ocasião.
Nesta redação prestam-se aos

intt-ressados mtlhores infollllélçõe,;.

S"'rteills men

saes de amor'

tisação, com

reembolso
mensal. ao I'

número
sorteado. do
DUPLO do

capital
nominal

Combinações
inteiramente

novas e muito
interessantes
le titules de
capitalização
quer saldado i

quer de paga
nento Iraccio-

nado

Soares Bulcã »

E nem o tempo que transforma tudo
Nos teus mudado; e mude todo emb ora,
Nem tu hás de mudar e nem eu mudo. Instalação de

Comiss�o
Distrital de
Trindade

nês de p ipel, que pode ser que�·1 á .Italia. esteve en Turi�. on�e Reali70u·se ôntem, a instalação
rnado depois de usado. Sera mais fOI \'e�er�r uma das mais preclO' olene da Comissão Distrital d \

hígienico e menos custoso. sas relíquias de que se orgulha o Trindade, sob' a presidêrc a d)

• mundo cristão: u.na partícula do sr. J010 Alcantara I a Cunha.

JA' HA b ue vôam I Santo Lenho. Estando em expo- presidente d:l Câ-nara Municipa l
arcos q , ,

T d Flori rIsto é, até agora não existe se- siç�o essa venerand,a reli1�la. u- e mampo IS.

ã
- rim recebeu peregrinos vindos de Tomaram assento na mes s o

n o um e... por excepçao. .' .

P
,

M "I
.

01'-A 21 de junho último ocoreu todas às cidades Italianas, e es- sr, rC!felt� urucrpa major
r .�

um curioso acidente proximo á trangeiros, principalmente irlande- .io Amon�. os membros een-

.

I b =,»; •

z S 'lOS da Comissão, e os suplentes,.cs:a orienta ntamca.
T 'L' G d G "

U híd 1 ôava ren Àproveitando o ensejo, foí srs, OS! UIS ozaga e ouvea.
m I rop ano que vo '

R
J

S f d C' 'I C dh t lambem exposto um Diarama re- oberto an ore, 1Tl o ar oso
ite ao mar encac ou-se no mas ro

d O
e nas vélas de um barco de pes- presentando as mais nctaxeis ce- Balcelo:. Man.oel D. e eus e

ca. Ao tentar desenganchar-se, nas da Paixão. obra-prim,a de Pedro Fernan ies C�rdos�._
ele' ando-se, o hidroplano arras- escult,ura. A princeza do, Plemon- �roc !dendo-3e � elelça? do

t 'ompleto para fóra te fOI uma das personahdades de pre: I Jente da Comissão. fOi �sco-
ou por r,

•

Ih'd J' L' G ddagua. Afortunadamente par a o '\
maior categona qu� ocorreram a I o ;r. ase UlS onzaga" e

ba:queiro, o mAstro e as cordas Turim, cidade que ac�b� de ser Gc.u ·ea. q�e nom�ou ,

secretano,

partiram-se, app.nas encetado o \ teatro de uma das maIS Imponen,- o :r. Ma?o:1 Tomaz Peres. o qual
vôo, e o barco caiu ao mar a tes manifestações d� fé. que ultJ- fOI lIubsttluldo por seu suplente.

b .'Iha O pesca· mamente se têm re IStado. os, Pedro Fe�nandes Cardoso.
prumo so re a qUi , ....

hdor. que estav..\ a bordo saiu da • por ac ar-se ausente.

ave!ltura sem outrosd damos a não MUITAS são as fI�res que s; :;r..&l��:-a:�..:.."*l����
ser o susto e... alg�rnas contusões. pódem chamar nacionaiS, n,o sentl- � ALTINO DE OLIVEIRA �E, quanto ao hl�roplan/). com- do que representam um paIS e que � e S EN H ORA ttJpletamente desa.rran)ado,. teV" qu� tomaram importante parte na sua

�Idescer em segUida: e (OI recolhl- historica politica. � participam aos seus pa- �do por outro barco d� pesca, �u· Por exemplo a violeta,Esta flôr h rentes e a� pessõas, de ii
jos tripulantes prestaram ao aVia· é sempre associada a Napoleão I. (� suas relaçoes e amlza· �
d 'I' .'

.

d . o de o nascimento de seu ��or o aUXIlO necp.ssano, emons- Quando ele fOI mandado para ij filho AFONSO HENRI. �
trando que não lhe g�aJdavam a ilha d'Elba dilise ao seu po�o � QUE. M
rancor pelo ,fato ocomdo com que voltaria "quando as violeta� � Flpolis. 5 de julho de 1936. i
se\) companhelIo.

.,
flcrescessem". ��������*��Verdade seja que o aVião Já hto fez com que a adotassem

.

.

.

;e havía torudo inofensivo. co:no um sinal de confiança em OU.si perd i •• Napoleão e usando-a (a&sim como dA GRÃ BRETANHA é a qualquer coisa de côr rôxa) os a
latria natural do metodo. Lá lu- seus amigos se reconheciam.
Jo stf az metodicamente. A pro- Na Holanda, ,o lirio amarelo é WASHINGTON, 7 - Os
/a disto é o fáto de, em Londres o emblema da Casa de Orange, tecnicos aglícolas de Spring field.
uma senhora ter fUQdado uma que tanto poder teve nas revolu- de llioois. asseguram que a colhei
!scola destinada. exclusivamente, ç!>es politicas. Os partidarios dos ta de milho em Dakota. Montana.
\ ensinar kirls londrinas a mane- Oranges, quando não conseguiam Wyoming e, outros Estados està
larem o leque. O curso compre- arl anjar este lirio, usavam a côr quasi perdida, tendo jà 3 000
e!lde u na grande variedade de marela.Os inimigos. furiosos. che- agricultores abandonado lieus cam-

ições-variedade que vai desde �a'am a mandar destruir todos os pOi. começando a tnbalhar para
) modo de abrir e de fechar a I ios assim como todas as flôres o governo nas obras de irrigação
terrível arma feminina. até á ma- êmlrelas dos jardins. e conservação das terras.
tleira de despedaçaI-o quando {'Ta luta politica havida em Por
:onvier 'sua possuidora fingir t jgal entre miguelistas e liberais.
ue tem uma crise de nervo�. estes adotaram para seu emblema

• a h dranja (hortensia). Que ficou
CORTAN os jornai. italianos sendo a Sôr da cidade do Perto.

que o Senhor Cardeal Patriarchl.' A flôr da luz era o emblema
de Lisbôa, durante a ma viagem da realeza em França.

Cc.. ,_ ,,_ 1"' r . ",c>:nl,.UI o deJ-
I.: n.l • ./ \. H"'H' r:' !.:" c· i:.. " :.!""�(:"\'o

C!l.o,:;v fHY'} � ;"'.("��j .� <..:.,..,,-:: \ '..i1\1 r.,;.��t�t:..�/3.v; eco.oocacoc
i3:s�! - .;�;.�·,:-t,:\,}._ 'e'"\. �Ài.,·

I

/(/c4�r�4m/.�c:#�-4Jkur
r- AdIor�.t.7&.��� )]

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade.
. do final do 10' anno em diante, rODOS OS ANNOS

RES'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALIiADO A 29 DE
JUNI to DE 1936

NUMEROS SORTEADOS

4.316-2.384-14.996-8.724-17.925

\ Sr. jlntonio. Augusto Silvzstre Residente em Sã') Paulo S. PAULO
contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.

Da. Ivonette Gentil PessõG, residente em Rec:fe PERNAMBUCO
contemplada com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. Cezar dos Santos, residente em Rezende EST. DO RIO
contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. José D,as Campos, residente em Poços de Caldas MINAS
contemplado com Rs.

Sr. Camillo Esteves Meleiro, residente em Marcelino Rlmos
R. G. DO SUL contemplado com

Sr. Guilherme de Pra. residente em Victoria E. SAN 1'0
contempladCl CQiTI Rs.

Sr. Giibert Maekenzie, residente em Recife E. PERNAMBUCO
contemplado com Rs.

5r. Oetavio Francisco da Silva, r�sidente em Porto Alegre
RIO G. DO SUL contemplado com

Sr. Euçlydes Bernardo da Cosia, residente em São Salvador'
BAHIA contemplado com Rs.

Sr, Odilon Negrão, residente em �iacáu R. G. DO NORTE
contemplado com um titulú liberado de Rs.

Da. Delphina Ramos, residente em Macáu R. G. DO NORTE
contemplada com um titulo liberado de Rs.

Sr. Domingos Ferreira Vianna, residente em ManhuassÚ MINAS
contemplado com um titulo liberado de Rs.

12:000$000

12:000$000

12:000$000

6:000$000

6:000$000

6:COO$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

Rs,

Rs.

Irradiamos os resultadús no último dia de cada mês entre 19,30 e 21,30
pela P R F 4 (Radio Jornal do Brasil)

I nformações com os correspondentes para o Estado de
Santa. Catharina

'Campos Lobo & eia. Coso MAF RA. 35 �ob.
rLORIANOPOLIS

Por um lamentavel lapso de nossa revisão quando divulgamos o resultado
do sorteio de Maio, em edições nos dias:2, 3, 4, 6 e 7, publicamas os números

do sorteio acima com o nome das pessôas premiadas nequêle mês

ICAPITAL. I"�TEM
Elegantes e lindamente

e abundante stock
Atrigos para homens na casa A CAPITAL,

padronadas roupas PCUd crianças, possuindo variad isimos

nas duas esqu�nas da· rua Con$e!helro Mafra com a TI ajano

OSCAR CAI"'tI')OSOt.

!
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��'� ,,,,:!""-.-.. .

.....\"il·
�

.• -:<'.. ,� •..•. ",.- "," .... _,......, •. _ ... -
,-

_._.,''''
...

,
.:,__, ,,'1"

,u
� •

'� .. �.' "'
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eh' bo •

• �P�7AVAVA������R��Xi'4é�1�..G��������_

C a
.

��
... IA.'

�����������--������-���'-����-=�'������W�'�__���w�=���������� �
l\/latri2:: 1..0 POL.IS

B!u�r�enau - ..JoinviHe Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

, , Secção de Secç�o de

Fíliaes
Seoção �:te

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar 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 laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a-ades.

.

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sevglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lviotortl
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: ixes,
Alcolchoados e Colchas Louça S3nitaria - banheiras mancaes, 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 oara todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acc.-

Sapatos, chinelIos, meias' Productos chimicos e r Í1armaceuticos
'

sorios, serviço mechanico
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYE� 21

Charutos «DANNEMANN:� I detidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
� Empreza Nacional de l�aveg9çâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
l4 Fabrica de Pontas "Rite f"'aria" � Fabrica de Gelo ó'Rita rv'laria" - Estaleiro '-Arataca" �

" �VbVAVA.Vd&�'������I�"'i������[&��M�Wi����������aVA.VÃqsa.

C:-o'--WU'[''''""NMIU""T""""'I!lliS"'''''''T'
!!f

I!!!A"
OI 1111

'S' aR:�=p:gNt
I Rldalor-S,orltarlo:

Oslyn Costa.

Clinica e pro� Especialista Nilo será delJolo{Jo o orikÍ11dl
publicado 4U não.

tese geral em rrro lc stias O concsiio expresso em arii-

I
da bôca da bôca

I
'o de collaboração, meM110 soli�

(JONSULTORIO: ExtrH�ão sem dôr citada, não implica em respon-
sabilidade ou endô&&o por parle

RUA P. COUTINHO 88 I
CONSULTORIO, da Redação.

5 �::��::EiZ�.!��:���.I:��;:J �i:�;:tura1!$
tRIMESTRE 12'$
MES ...
NUM. AVULSO $
ATRAZADO $3

A Cd' respondencia, bem coT1te
os valores relativos aos at,
nuncios e assinaturas. de�
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

R.da9io, AdmnllJra,lo
• Oficinal

RUA CONS. MAFRA, Si
Fone, 1.656

Ioinvile':__Xavicr Schettk'
Lages-·Hossallilh Newe

"

Laguna-Fru"c:,co Chagee Mi
chaelo

+'� F reços rnOd i c.:>s Mafra-POr.lpi!io ClalMlo
. � Nova Trentú-1oão José Arda.

19 • T k J Orleans--Edga Malo1
�,

'

rê s a r. & MDtta Porto Uni�o·· I-I.o:rn,inio Mi...
" FORMACOS PELA I UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul--Aristides Melo
�' DE JANEIRO São José-Jos! Costa Vaz
<8 � +B

S. Prancisco-Guaracy GoerreSea
Blumenau e Lages • � Rua Felipe Schmidt n. 2 é S�?JoaquífH João Palma

'. '.

• �� 1 O Tlluca�-O�nld. Rara..

���ii����H!� �����$e---·-----••O�iiGO Tubarao--fo-.wm'__

����...o.---e---���H�i
Atentae bem! �

��
�
@
�.�:�

�

I

Agencca Moderl�na ilff! Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo G.overno

� Federal e possue a carta patente n. 112

�{.��,. --�-----------����
� �

I Café Restaurante =
. �"São Pedro"

Formidavels sorteios pll'Dprlol, Ires VelGS

por semana, todas ES !�gun·
das, ter�,11 8 Ilxtas·feiras,

, Especialidades r-APERI!JVOS E
8Al GAOJS

""D
ii�
'�'lifl
,�:...r

gj
�
�,�
l}i�

� �
t_,\,����� "J.����-_ .

, J';J. ,���jq ���'S?��--.:: ����� ���-� . -�-- ,,",,�I���)"��I6��I"'��lC-_':"''''

••�•••�DG------G==------íj:UIU:!���i*��.) I CozinhaSOB1E A DIREÇÃO DQ PROPRIETARIO I
'f. J • 'RUA FELIPE SCH�v1IDT N. 1 e

C h· "Ali- d h' "�,� D FLORIANOf'OLIS •
• ompan Ia' manca a a' Ia !; GfJ�� ee�ii
� �$

,

_
• • �,1EiWliS!WOiiJWi ,- ;,mHG'� $f

-

.;o) ,

7

�
-

,FUNDADA EM 1870 :;! :;*�,,"e��.GS{�.���•••el
, � � Vai construir" o

i; Seguros Terrestes e Maritirnos �'� ii� ·

•
� Incontestavelmente a PRIMEIRA de> Bras!! f�' �.o� ••*'o
� . "�,, 5' - Ih •

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
�.$' � gc.1 o nosso conse o �

RESERVAS .\tlArS DE 41.000:GOO$OOO I � MANDE FAZER UM PROIE'TO, COl\ •RECEIT AEM 1935 19.792:55::;,')),]58 ESr ECIFICAçõES E COMJ ESSES D,,-PF�OPRIEUADES IMOVF.IS i4.161:966�549 CUlVENTOS PEÇA PREÇO A DOUS o.RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2,717.014:063$157 TRFS CONSTRUTORFS DE c '0IFIAr...;çASINISTROSIPAGOS EM 1935 4,280:652 í:f'70 .- .

Extração com globos di crIstal.

A . r 1áx I. r. '...;r lisura ilou!slidade, pois, os soro

teluJ lia flre"�Jjc�adaSJ pelo POV,vo. I
_- -

_---_.. - _. .
- -. -- --�- �- __j

--

Fornece COMIDA A COv\'CILIO A PRE
ÇOS JMODIC03.

enfie a execucão de seu p
á um bom arqultét i.

( (
.

,Apentu! Sub·Agentes e ReguL�!.'lr<l2. de !!.v';:;7i�� (em
�� Bralll, no Uruguai e nas principais praçes e&:r61r.í-.lGt�':I�'.
W�'Ii t;1;;;�_.

'

Agen1ês em Flprlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

todos OI Esta�t I

ESTAMes EM 'ÓTIMAS CONDIÇOES, rAF�A
NOS ENC'ARREGAR DESSE �ERVIÇO

Rua Cons ethelro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.
��::"", TELEFONE:N. 1.083 END. TELEGRAFi(A ALLIAlvÇA

Escrítóros enl laguna e Itajaí
Sub-Agentes em

.�••GG.G--------e------

.� - -� -.- �.- _.-"., ....- - ...... - .....

Agent••-eerr••pondenlll

l-orto Alegre - Dr. Arfoni.
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguã-Jaime Wendhause1I
Anitapolis-Anibal Paes
A.ngelina-Armlindo Schmitlt
Biguassú--Heilor Campos
Blumenau-« Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro T0J9
Cruzeiro-O�valdo Per�
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Oinorab Alves

Caminha

�'
.

'\ \
"

• h" .•

."..�.,
.

",

'I

"

• :':-+ � i
, ",.
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-\GAZETA-Florianopolis

--_ ..

_--------,

I
I
I

1\
. .

azeta ,Indica:
-----------.........---- ."'�._•.. -,._.--.

L
I ','��.�c�a�s_a��d�e�_D;o;;;;;_i�v:er�-.s_�õ_e�s�t�!a JFamiliares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

I Accacio Mo-I
tem seu escrip-

tório de 'advogada á rua

Vísconde de Ouro Preto

n, 70. - Pho»e- 1277. -

I Caíx r Postal, 110.

Advo;!a.no
RI�d Trajano, n . sobradc I !

I Telephone n' 1548 I I
-= Dr: FIFi' ato II
_-_-L)a(oú;;�u==

ADVOt.1ADO

I El.d Tra]-l'10, 2 fl(sob.)\ FOl1e 1325-Aterlde cha

I mados F <,ra o int�rior.

I Dr. Adebal
da Silva

R. '

J\ciyogad
Rua COl1 '. M�fra. 10 (sob.)

I FOn(!5 1631 p. 1290

I1
_

�Viédicos

alta cirurgia, ginaecologia , (do
enças C'lS senhores) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plestica

CONSULTORIO---Rua Tra
fino N. 1 e d_s 1 o ás I 2 e

das i 5 as 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285
! Rf�·lD,':�r"".1 lA_ Rua F"I.
l _"')1 w' �'...,l ......... \JL
"

ves [uníor N. 26

TELEF. 1.131

I

. j Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molesíias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especíaJização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
a fé ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

f.:Jr. Miguel
BI:>abaid

Cliü;ca Médica - Doenças
de crianças

.

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

Consultas:
das 15 horas em diante

, ..t· _

"" ..':.
'

_._-

----.----------------

I Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUDléa médica de ertan
ças 8 adultos

Consultas diariameute das

4 horas em dianie

RECEBE DEPOSlTOS
PRI5AHOO os

ISEGUINTES JUROS: _Java _Jorna
C1C Limitada 5'1· ala. 'Praça 15 de Novembro, 26-sobraJo - Fone. 1.360
CIC. Aviso Prevloôj. ala.

PRIMEIR( ..
) E umco jORN \L FALADO NESTE ESTADOPrazo Fixo g'l' ala.

�iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii� I Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

PllellOIL SIMONE S I I' Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.des vendas t, i •

I ma tores lucros
LIVRARIA MODERNA

. i Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS
run�� I!m ISse I' --1 Rua Felippe Schmidt n' 8 1'----------------

i t'arxa postal 2Z9 TEI. auto 2004 " ��������������������7.
Codigo Ribeiro End. Tdg. �;

SIMONE �
<

136:700$000
56:424$498

Palacio de Diversões
-

Familiares
-

o único

Nos altos da Confeitaria <::hiquinho. "

Seriedade e lisura. Fiscaltzado pelo Governo
Estadual. ....

Torneio «mosca», interessante e sensacional

jôgo esportivo. .

De hora e em ho... saboroso café. grátis. .

I Os jôgos S"'O e ecuíados por graciosas senho-
rinhas.

I

Oficina XAVIER

IRheinl!!.�z,_..,
Lf\NS PAPa. BORDAR

não tm rival. Gra,lde sorti
mente de cores Ilrmes.:J.;0._.--r_.-.iiI:oI��.�.-, .... _ __�_... ., .. !Z

.'

MARCAS:

ALlCF., AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,1

I ...... _"""�ARGARIDA
I A' venda nas bêas

casas

50lit_riosl
� :nhoras e senhores de,., tvrlfr ..

as condições e de todas id��Erasil! De�ejem padr.:eiroli do
casamento?

Peç�m informações, em:envelo-

I
pe fechado remetendo 700 rcs

em sêlos postais. Deseja-s! idade
e preterições. A máxima discr

I ção e todo o sigilo cornpromat;
se a Asula 95

Rua DU':Jue de Ca'l(las 518,
joinvile, Est. Sta. Catarina.

I DtoArminioTavaresl
Esp'JclaUsta em mole Itlas de
GAFGANTA- NARIZ - ou-

·:�="l.��:<Ç�!3E�����E�<� .�(f. rrnnõo pela Fcculõcõe Cle
mec,' clnn (la Uniuersic�ade 1)0
Rio de 1aneiro. Ex-interno.
por .oncurso, do Hospital de

I Pro .to 50c orro e õa Assisten
cio !ublica do Rio de Tqnzlro.
ror alguns anos õe pratica nos

Ise. \liços espectcllzcõos no Pro
fI' Jsor 5anson, no Rio ôe 10-
r 'liro--na Policlinica ôe Botafo
'0 -- no Hospitnl ôe 5ão 10ão
Batista do LagOa e 110 Hospital
'"3affrlci--6uinl e).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
�o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade
com sala de cirurgia propna.

Consultas diariamente no

Hospital de FlorianopÓlis. �

I RESIDENCIA Hotel La

IPorta-Fone parecular 1246

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

�FONE-1595
R<!·iJência: Rua Visconde

de OílTO Prelo n' 57

FONE--1524

LABOf(ATORIO DE
ANALISES

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

Rua TraJano n. 18
(Edificio próprio]

Capitel
Reserva

==D E==
ARtonio Xavier

LAVA - TI:--JGE:E�REFORMh CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS�MODICOS

Rua Conl31heIro Malra N. 100

F L O R I.A N O P O L ( 5

I

; CLINlCAS 1)0 DR. ARTuR
PEREll·(;... 1::. 0UVi::.'IRA

Ch�(e do
r

Lab�ratcrio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Curso d,� "'SI;f:claJ:zélçâo em

lj3actrorio1ogia no L!.Ib. de
Saude PúLlica do Rio de

'I Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Labcratouos Raul L.eite Rio

,

'éntaO

Execut& analises para eluci
dação ddlllgnosticos

,

T"pogrophlo, EeterlZotypla �
Encaclerno,.lIo, Pautação. r-e- Ibolhas 2m Rito Relevo etc. ,-------------------- -

I D r'. R i 'G a r d o I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
Gottsrnan n I' pelo govêrno do Estado.

Não deixem de ir ao Yispora Imperial poís, neleEx-chde da clinic... do HOSPK f, encontráreis grandes vantagens. confôrto, honestí-tal de Nürnberg, (Professor i dade e ambiente seléto o que muito lhe agradarálndórg Et'rkbardi P Professor

I' I
Erwin Kreuter] Nos altos •.la Farmácia Poputar.i á Praça 15

EspeclaUsla em cIrurgia de Novembro
I

g&/al ,

_

••••••••••••••••••II!,�iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiliiiiiiiil:_......,:iii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ,III

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

DE

Tas, copeiras, pagens para co-

1 ocações, imediatas e garantidas
em ótimas casas de Iamilias. Pro·
curem a Agência de Empre-

NO SEU gos Domésticos. Rua Consc
heiro Mlfra, n. 31 - Telelone

Fornecedor 1561.
__._��� .��� �����'!>1�!m��

��

ção I .. �
��

-----'---

'� /�
,at Transferíu-se pal"'a 'á rua Tiradentes iN. B, a casa

" A Preferida"

Epilepticos

P o (temRECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL
ALBERTO ENTRES

� II Dante ViVO-por Giovani Papini
. I Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima

Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro daRevolução de

Fontes compendladas de �Lcg .

1835-por Ápolinario
Porto Alegre

Soc.orasil-p9r Dial
ma Rio Branco

II

=; SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

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

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalivel para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal. 1658 -

Rio de Janeiro - Brasil

onde continuará a atender a sua dist; nta Ifreguezia e o
publico en'" 'reral ...

....
... --,

O'timo emprego
de capital

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, �m Flor�a
nopolis,�o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA

, HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.
Mobiliario completamente novo, instalações sanitá

rias etc.

O molivo da venda é (ter o proprietario de se leti
rar para tratameDto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito. praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

�

IAPROVEITEM !
�RUA TIFlADENTES!lN. a

t'J(AO O O D!. DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS) 0(1
�

�------��------.-�----_.�._�-��.���.������.�---------------!��,��.�.

A PREFERIDA
;;'t7:��o uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos;" e lumaverdadeira liquijação, em Itodos os artigos, em calçados�parai homens,sellhoras elcrian�as.

VERIFIQUE!v1 SO'�IQUE :PECHIN2HAI(...

A Casa" Preferida

.j:.". .�

- ....
"

'

.. 1.., .. ;'
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A OALt:TA FlorianopoJis-8-7-1936
Operaçoes Discutida
das tropas

britânicas na

Palestin9

---------���-����----�----------------------���---------------------------------------

R�osevelt 'I __LI!! � __". �

SDcorre 100 c:-: o ��a�e iía
anil familias D€�sportiva

REDATOR- ACIOLI deVASCONCELOS

votada a.
concessao de terras r)o

Amazonas
blema em seu aspéto const.tuicio"
nal e não podia entrar no merito
da conveniencia cu da oportuni
dade da concessão, que seriam
tratadas em outras corr issões
Foi discutido então, o papel da
Comissão de Constituição, sendo
resolvido a mesma manterá o pon
to d'! vista do sr. Clodomir Car
doso, não indo além do estudo
constitucionil da materia,

RIO,-"':"Foi discutido e votado
JERUSALEM, 7 - A cam- pela Comissão de Constituição e

panha das tropas britânicas na [ustiça do Senado o relatorio d0
.região montanhosa da Falesti-la 5-. "clodomir Cardoso sobre a

Central, inlestada por rebeldes, concessão de terras aos japonêses
prossegue com grande exito. Os no Amazonas. O st, 'Cunha Melo
oficiais coloniais inglêses se fami- atacou o parecer. dizendo qu� é
liarizaram rapidamente com o meia conclusão, poisó' só diziá que
genero das operações, e o em- O Senado et a competente para

Erego
de aviões, que está sendo tratar dLl assúnto, tendo a co

'élto em larga escala, permite ms ão decidido, ao contrario,
anter facilmente as ligações. I que a ele só cabia e .tudar o pro-

WASHINGTO�, 7-En-
quanto a s.tuação provocada pela
sêca continúa assumindo propor
ções de grande perigo para as

colheitas de trigo e de milho; ·0
presidente Roosevelt e altos lun-
cionarios do Estado apressam-�e I Com regular e entusiastica �s- por Guarito.

t I 00 000 ' b d Com (',\ contagem pois de 3xOem pres ar socorro a . sistencia «eu-se o em ate ormn-

famílias de agricultores
. qu� se

1;0 das equipes do Figueirense e a favor do Figueiretlse termina a

acham ameaçadas dt! mlspna. fi/lético. 1 a. fase do ioga.
S d b t t Iniciado o 2' temoo Ivo mais.

R urpreen eu-nos as an e o re- r

dfi resso I d t· I t' t' uma vez aninha a pelota na rêde
= su ta o do JOgo, re a ivarnen e a

ff,\'" ..J!!l .

Atl't' doAtlétieo.fi Inespera�@ contagem. pOlS_ o . elco,que.se l\larcao J'u\znenaltis em Freed,
[f' -

liil1 • ac1extrára bem, e por passados JO- r

I .

t I t que batido flor Claud. ino vas.a o

LONDRES 6 C " _
,�os em que conquis ava va en e� t

d'

r
- au.ou sur I ••

l' m arco de Pereira. abnn o pOIS O
.

1 lici d
. t mente a vitona, se co ocara e

preza nos CIfCU os o reiais 1qUlI,' d f
.

é SCOTe para o Atlético.
... .

I' posição e en rentar quast em p
o regresso untem a esta capita I

le i ld d F·
.

Logo I vo escapa � conses.uedo secretário do ministerio do ex- II
(" e

Nlgua abe
o Jguelr�nlt�e. t d t

.

d I ão o stante este u Imo er mais uma vez CO'1l envieza o Ira

tenor, sr. Antony E en, o qual,. d d fi'
.

estremecer a rêde do adversario .

.. .

P
. Java o com gran e e ClenCla e .,

\'�alou via allS. I homogenedade, só podemos atri- Logo após a. s�ida,.Calico mar-

As gréve Si buir o resultado, ao desnorteamen- ca o 6' goaI do rlguelre�s�. ,

Causa f'am sé- to do pessoa] do Aparicio, que Af1.fora adIinha ?tO AtletH�:I:���
, r I'OS" sórnente cons-s u li se coordenar se es orçan o mUI o p�ra id10:000$ p�.r:e r"i:]l�S preJulsos b

," 20 t PeriqUIto rapi o
r

F seus ataques no u timos m nu-,
sua con agem, e ,

I •

a ra nç � I tos ela 2' tempo. se apossa d,l bola, P. com um tlro

5.057
I PARIS, 7--08 prejuzos cau-I

5 (;03 sados pelas gréves são sf'gundo
4.960 uma agencia ohciosa muito COn51.

deraveis em toda a fraé!ça.
Assim, Bologne nerdeu vários

milhões de francos segundo um

comunicado d \ ( ârnar 1 de Co-I
rnercio, o turismo entre a Fran
ça e a Inglaterra baixou di" 20ulo
Foi nece sir.» cl s: ur 270 mil
quilos ele ;-C,:� 5, no valor d,.. um
o.iihão de lrancos.

Os altos fornos, que permane
ceram parados. tiveram um pre
juizo de dois milhões de francos.

Domingo ultimo o Figueirens,e. venceu,
fragorosarllente, o Atlético

...

AUXILIADORA
Circuns,criçãa Santa

DISTRIBUIÇÃO EM 30 DE JULHO DE 1936. APf<OVADA PELO
.

FEDERAL E PELA COMISSÃO fISCAUSADORi-\

P L A N o "A"

fiSCAL

Antiguidade
6-Dr. Hans Pape BLUMENJ.U

Transformados sem Juros
556---Empresiimo Hipotecaria jARAGUA'
93-João Hahn BLUN\ENAU
36J-fclix Kíe: er bLUME�n,U

SEm Iuros
1076 -Viuva Clotilde i'Jleyer BLUMEl�AU
305-Martin Lorenz TIMBO'

20 '1. disponivel desta dlstríbu'çã.i R '1. 15:0')0$
Transformados em emprestimos SrjU'03 600, 0:;3

I
II

Cool.-. No.

t
i

,
30:000$
20:000$
10:000$

c

««

« c

4 954
L!:.930

10:000$
5:000$« «

A dispo' ição dos seguintes prestamistas 75:000$
Com Iuros

TL\'B
-

, 10:000$
FU),�IAN'jP;:;!.l� 5:000$
FlORIANGPüUS 20:000$
FLORiAiHI?CliS 5:000$
BLU.V\E!'iAU 5:000$
BLUMEN i\ U 10:000$
BLUMEN U 5:000$
BLUMEN.-\U 10:000$
BLUMENAU 5:000$

305-Martin Lorenz
71-Alvaro Martins Jaques
656-Mariano A. Vieira
545--'Mariano A. Vieira
800-Walter Voss
89·-Carlos Souto
136-Carbs Werner
489-Domingos M. Borba
1129-Emprestimô Hipcite(ario

4.930
4.912
4.8.10
4.878
4869
4.851
4.779
4.770
4.759

« «
��'-.;:;?'rr-�-'-'.'. •

Na linha dianteira do fi tlétlco,
Periq lito foi o mais ativo.fazendo
bôa; entradas, quando a bola, o

que dificilmente acontecia la aos

ONDA DE seus p5s.

j
i'"\ A LOO O centro da linha do tricolor
"'"" n esteve muito fraca, destribuindo

-

um jogo torto e hesitante.

I WINNIPEG, 7--Nova onda Na defesa, Borba e Arnaldo
de talôr atinge a região ociden-

f
.

. d f zeroram mcansavels,procman o a

tal do Canadá, onde entretanto o
frente aos rapidos e repetidos a&-

t�rm�metro marca apenas 43 cen-
salhls do Flgue;n;nse.

Ilgrao0s. Q t o quadro de�te último,N'
.

I
uan o a

l M �mberosAaslbreglões enstre k e as
Clube, jogou com grande maestrÍa

amto a, erta e as 'atce-
, 'd

f I' di' 'I
e rapl ez.

wan, �o rem, a em o ca or tern- Raramente temos assistido o

I ve! seca. . l' t t c mbl'na-
_ tnco.or Jogar com an a o

ção, alinhavando seus ataques cOl�
grande inteligencia em passos lI

geiros e baix.'s.
Paraná, semp e iofatigaveJ, a

que'm temos criticado o modo pe�

.
soai de íogar, domingo mudou de

"

II tática vendo o étimo resultado
� BRUXELAS, 7- O pro-

'
.

� J)' d
.

b· lue conquIstou.
iii fessor lcar tencIOna su Ir a,

. .

� '. d 30 000 t Foi insub�tltUlvel em 511a POSl-mal" e . me ros em um
bba!ão que deverá ser aLionado ex- ção, indo quasi sempre uscar a

.:lasivc,mente por eft>ito dos raio� bola na defesa e destribuilld:> com

1 excelente visão.
;o ares.
'fE,te aero:.:tato terá a capacida- Não negaremos que oi isso um

1e d � cem mil ;netro5 cubicos. dos grandes fatores da vitoria do

Interrogado, a re;peito pelos tricolor.

representailtes dos i I nais desta Foi ele, 1ue conseguiu o pri�
capitai, o prufessor Picard, refe- meilo ponto para seu quadiO,com
rindo se ás di[iculdades desta em- vig )rosa cabeçada.
p;eZl, disse que do ponto de vis- Pouco depois Ivo aumenta a

ta té:nico-que dele dependia- contagem para seu quadro. cl)n

a questão já se achava resolvida. guistando ainda para seu Clube
n...\ di iculdade e�tá em encon� � o terceiro goal.

'r,u um M�cenas que p�nha dois I Nos últimos momentos do. I'
.llh:Õf!5 de francos a ml;Jha dls- I tempo,Borba II por doeute, retl(a�

'jr�������������g�4�2�m�Ç���.����"���.���=�����-5��������-��-�,�=��.�_�.�_���.��.. �,:,,� ft·." Fe do campo..�endo "tlbstituido

P U B L I C O S: II

no canto obtem o 2' tento para
seu quadro.

Periquito carrega ainda,perden
do dua� ótimas ocasiões de mar

car ponto, atirando uma vez a

bola muito fraca, qtle Pereira faz
comer, e entra schootando forte,
mas acima das traves.

Findou assim, com a contagem
de 6x2 a favor do Figueirense o

emhflt� de domingo.
Arbitrou a partida o sr .Morais,

que sat;�fez complttamente.

« «

c «

«

«

« «

c «

'1
I

parte,« «

Reserva Técnic2

618-AIcides Caldeira Taulo:s fLORIUHlPOLiS 10:000$ parte, 4.876
Para R2CÍsões e Tlansferendas 11:313$

I
1
\

I

"8"PLANO
Avaí F. C.

Antiguidade
li4r')38-Alfred I3aumgarten BLUMENAU
I1[4083-SamueJ Heusi lunbr ITAjAI

Sorteio

Para a treino a realizar-se,
amanhã, ás 16. h0ras, no Campo
da F.C.D., o diretor esportivo
do Avaí F. C.. pede o compa
recimento de todos os amadores
inscritos.

Comparecerá tambem ao cam

po. um d.os diretores do Clubt',
afim de ser resolvido o logar
ey á o em que será realilado {)

pic-nic, qu':! eolá marcad\, para
o pro4j{imo dominno diz. 12 .

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

de moradía á rua Nestor, n.

42.
Tratar com o proi:rietariQ Adão

Alves. na mesma.

5:400$ saldo,
7 :000$ parte

«

I

'Picard pro-
cura um

Mecenas

c «

1I[5U3g·-Augusfo Brandes
HI5040 -Hans Meyer
I:4075--Silvio Zimmerma:m
I.l4133-Hans Lange

RIO DO SUL
JARAGUA'
GASPAR
jOINVILU:

17:000$ saldo
5:000$

10:000$
5:000$ parte

«

c «

««

««

Por Pontos
« « I14143-Abram Uuger BLUMENAU
« « Il4166--Alltunes Cardava LAGES
« « lr436?-Emprestimo Hipotecaria jOINVILLE
« « I[4286-Frederico Lippel BLUMENA.U
« « JI15050-Paulo Hasse LAGES
« « II[5026-Alice Probst Werner BLUVIt:l'iAU
« « I115015-Alfredo Hering BLUMENAU
c « I1I15516-Empre'stimo Hipctecario BLUMENAU

Para Re�cisões

5:000:5
15:000$
12:500$
15:000$ parte
15:000$
1 O:OOO:�
5:000$ parte
8:(JOO$ saldo
1 :272$

Total distribuido neste Estado Rs. 3.756:600$000 a 239 prestamistas.

2.376
2.123
2.035
2.044
1.236
1.159
1.128
693

Deseja concertar o
seu rádio? Procure o

s�. BOllzon, á rua Felippe
Schmidt n. 20. que será ple
namente satisfeito.

Livonius & Cia.
Corr�spondentes

FUNCI 105
Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis

pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.
. ,}�

+.1;,. j>.
:io •

',.'
:

Fazei vossa insciçao COn--lO socic, ..,·Rua Conselheiro Mafra N' 2.

-.
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Belgicana
BRUXELAS, 7-- «o Monitcr> publica um decréto rea] comunas, bem como os dos serviços publicas onde estas cadernetas lamentação das cadernetas de mobilização a serem entregues a todos

creando cadernetas de mobilização civil obrigatorias para todos os devem funcionar em caso de mobilização corno ficha individual. 8S funcionarias dos departamentos ministeriais encarregados de pro-

m",gistndo�, hm"iõnarios e empregados do Estado, nas prOVIDClas e Serão creados organismos especiais encarregados da �egu- (�e_d_e_r_ao_a_rr_o_la_m,_e_n_to_._� ,__
,

� _

,
PARtS, 7 -:-Terminou o con

flito que ha muito tempo perdu
rava entre o arcebispo de Rouen,
monsenhor de Villerable e a S.
Sé, tendo este prelado resolvido
abandonar o seu palacio em Rou
en, afim, de dar logar ao seu

substituto, arcebispo de Frambai,
monsenhor Cholet.

Em fins de junho, monsenhor
Villerable dirigiu uma carta ao

Papa, na qual se declarava pron
to a submeter-se e a abandonar
Rouen, Agora o cardeal-secreta
ri) Pacelli informou ao arcebispo
Villerable que o Papa aceitou
sua demissão, dando-lhe a digni
dade de bispo titular de Mytti
Iene.

Dentro de quinze dias, monse
nhcr Villerable deixará a Fran-

Exportação
da banha

.,-,AZETA As e,leições A Santa Sé e

\5:' ' Fluminensgs o arcebispode
�A��V��O Z D o Fi' o V o CDrrerm em Rouen

perfeita
dam

FLORIANOPOLlS, Quarta-feira 8 de Julho de 1936

Na data de hoje, ocorre o

aniversario natalicio da gentil se
n'rorinna Laide Vieira, diléta fi
jr'a do sr. J.)sé Vieira, empre

gado da Casa Hoepcke S. A.

Dr. Pedro Gallofti

CARTAZES
DO DIA

CIN� IMPERIAL, á! 7, 30
h-iras, Fronteira do amôr.

RlO, 7 -A Secretaúa do
Conselho Federal de Comercio
Exterior anunciou ter sido homo
logada pelo sr, Getulo Vargas a

decisão votada pelo Conselho para
reduzir para Lrinta e cinco por
celta a quota da entrega ao cam

bio oficial, sôbre as exportações
da banha. produto que até agora
inha sendo tax-do ,á razão de
em por cento.

Aniversaria-se a exma. sra.

Ministel'io da Agricultura.
Chezou .de Bom Reti�o, onde

, f'" I' • A'c m'lLei�:e pr-;·:lC1, o sr. , raujo
Genermo Domingues, abastado
íazendeiro.

CINF. REX, á. 7 e 8, 30
horas. Meu coração te chama.

CINE ROYAL, ás 7 e R. 30
horas, Abafando a banca.
CINE ODEON, ás 5.6, 30

e 8, 30 horas, Somos de cir
co.

n!-1IVER5A�I05

'; 1(:; ia Cr\7dOSO Silva. �sfJo�a
do sr, J\)2.0 Silva, chcíe da se'

�:,L) de encadernação da «lmprcn
;u Oficial».

Vende-se a residencia no.

73, á rua Padre Roma.
Tratar á rua João Pin

to no. 53.

f�lZEm n�(J5 H01e:

sr. Pascôal instalou-se, definitiva
mente, nesta capital. exercendo,
por varias vezes,o c�go de Agen
te Consular da Itália.

Consorciando-se �m Orleans,em
1886, com a exma. sra. d. Euge- RIO, 7 +-As eleições f1umi.
nia Oalois, teve o casal os 'seguin- nense correram em perfeita ordem-

a senhora Consuelo Capela; EHLAl'E tes filhos: não havendo noticia de qualquer ç_a_. _

a exma. sra d. Judite Pires, Gastão (falecido), casado com tentativa de violencias ou fraudes, O�; P rinc ipesrrofes�ora, esposa do sr. Leopol- Realizou-se sabado na residen- d. Judite Oliveira; R,aul(falecido). :!:nbora' reine enorme confusão no b,rasileiros Sabãdo provimo um gr pold;
('o Pires; cia ?OS ��is da n�i�a� o enlace casado com d. Ida Filomeno;Sara, terreno partidsrio, por falta de

exc u rsi 0-
tenistas, do Lira Tenis Uuoe,

o sr. João Cuneo; matrimonial da gentilissima senho- casada com Raul Pereira.E:dgard orientação r.o rumo politico. O deverá excursionar a ltajaí, on-

o sr. João Ínácio Zomer; rinha N.oemia B.lndeira Bulcão casado com d. Lila .Natal: ECl: sr. Macedo Soares, escrevendo a
na rão de pretende realizar algumas pra-

o sr. Edmundo Silveira de Ví�na, f�lha do sr, genera.l Jr. An- mundo, casado com dl. Aliete Ou" respeito, diz que o almirante Pro. vas amistosas. A proposito desse
Souza Junior; torno VI�ente Bulcão Viana co_m tra;Flávia, casada COm João Assis; togenes, na sua terrível neutrali- RIO, 7- Seguiram para São relevante acontecimento desportivo

o sr Tadeu Silva; o sr. RelOaldo Vicente Bulcao Ondina, casada com Gilberto daJe, fez uma perigosa e arrisca- Paulo os principes P�dro de Or- transcrevemos a nota abaixo, pu'
o jovem Neomesio Mafra, au- Viana. Gheur: ��íni, casada com Gilberto da experiencia. leans Bragança, seu filho Pedro blicada num dos orgão da imprer-

";!iar de gerencie do Diarto da I restemun�lram no civil, 'p.>r Cunha. Gastão e a princêsa Maria Fran- sa itajaiense:
1 arde. parte do nOIVO, o senador Ar- 03 netos do casal que hOlo e

Vende-se uma maquina de I cisca, que vão íazer uma . excur- «�o proxima dia. 12 realisar-
. a senhorinha Izaura Cabral. tur Costa e sua exma. esposa, festeja o 50' aniversario do seu

escrever. Tratar nesta redação. são ao planalto de Mato Grosso, se-á um grandioso festival despor-
t d I d S Heracli I onde realizarão cacadas e surpre- tiv ta cid d "d

HHBlr.ITA�Ao represen a os pe o e. -

consórcio, são:
'" 'S I o nes a CI a e, promovi o pe-

to C. Ribeiro e sua exma. se- Armando, Diná, Milton,Ivete, Viagem da rainha enderão os usos e costumes da la Secção de tenis do C. N.Mar-
Estão se habilitando para c:!-Inhora; por parte da noiva, o dr. Vanda, Raul, Pascoel.Humberto, da Burnanta a população dali. cilio Dias, durante o qual haverá

sar: Duquesne Pereira Lima e d. V. Bulcão Viana e d. Maria L. Renato, filhos do casal Raul Pe- Londres Descerã� �epois, o, Ara�uaia um torneio de tenis em que to"

Nice Selva Gentil, ambos soltei- de Argolo Pi es Viana, represen- reira;Gastão,filho dQ casal Edgard :"ONDRES, 7 _ A rainha I fteil!ando atbl�gllr o ! ar� detl°15 �e marão parte os tenistas do Lha
ros e residentes nesta capital. tados, respectivam.ente pelo �r. Simone; Jone, Helena e Pascôal, Maria da Rumania, que se 3l:r .Utnd e '1 traveS�la atraves Tenis Clube de Florianopolis.
BODFl5 DE PRATA ge?eral d,'. Antomo V. Bulcao filhos do casal EdmunJo'Simope: encontra atualmente em Ton-

o hmterland» braslletro. O programa organisado pelo"
Viana e sua. e�ma. conso�t�. Gastão e João, filho, do casd bridge Kent, em casa de

BOATOS
locais para recepcionar 0& visitan-

<?ome�ora hoje, om, hajai, � 25 No ato rellglO�o, paranmfar"m João Assis; Mirza, filha do casal Lady Dering, virá amanhã a .

tes é grarldioso, constaldo de um

amversano do consofCiO malnmo- por parte do nOIVO, o sr. comte. Gilberto Gheur' Sonia L"da 0°1- Londres passar três dias no b t d d cocktail-party, um chocolatF. d'm-
niaL do casa� H, Heitor Libera-I Franci�co V. Bulcão Viana e sua berto e Luis C�rIQs. fiihos� d� c�- Hotel Ritz, acompanhada da

SO re O es a o e
sante, almoço, torneio ide teni,; e

to, farmaceutl('l, e exma. sra. d.!exma. esposa, reprp.sentados pelo sal Gilberttl Cunha; princesa Ileana Antan de
saude do sr. p�- bail.e, o qual terà lugar na séde

Cecí Liberato. Isr. Custodio 8..ndeira e .exma. Bisneta-Regin� Augusta,filha Habsburg. dro Ernesto da socied3de OuaralJÍ. gentilm�n-
O vent�roso cas'll: dada a! con�orte; por pa!te aa no�va, o do casal dr. Armando Sim:me A visita da rainha da Ru- te cedida.

grande estima que dlsfruta na- capitão dr. AqUiles Gallottl e sua Pereira mania a Londres não é ofi- RIO. 7-Foram desmentidos Entre os odt!ptos do nobre

que:la cidade, será muito felicitado. senhora. cepresentndo,s pelo dr. Hoj�. ás 7 horas, rea'izou-se. daI. os boatos do agravamento. do es- sport da raqueta reina desusado

fliE6Am UH5
Osvaldo Bulcão Viana e sua

na Cetedral Metropolitana, u'a fl. rainha durante a sua
lado de Stúde do sr. Pedro Er- entusiasmo pelQ referido festival

exma. esposa. missa em ação de graç&s, manda- permanencia nesta capital re-
re,to. Ao cO::ltrlU:io, o sr. Pedro que retribuirá as inumeras genfi-

General filvaro tlrc.ariante da celebrar pela família Pa5côal ceberá suas amigas, fará Ernesto c')ntinúa a dpre:sentar &cn- leza recebidas pela caravana ita-

Procedente da Capitll d.a Re-
50' CONSO'RCJO Simone,tendo comparecido grande compras e irá a um teatro siveis melhoraj em seu el�ado de jaiense quando há pouco viSitou

O I PAI S" d d
. saúde. FI_rianopolis».

publica, chegou ontem a Floria- casa aSCOd Imone e • número e pessôas amigas. ante3 de voltar para Ton· _������������������������i
:'opolis, em companhia de sua Eugenia Galoi� Simone, festeja na A OAZETA, f!=licita 80 casal bridge. onde se encontra re-

.

. 'Ibmilia o general AivaroMarian- datl de hoje, o seu 50' aniversa- por este acontecimento auspicioso. pousando. Festa de Bom Jesus de Y;- .

tp, ministro do SUÇ>enor Tribunal ri,) de casame�to. . .

Não se acredita que du-

Milítar, �eguilldo para Caldas da O sr. Pascoal Slmon:,aqUl ��e- PALEl'lmEHT05 rante a estadia da rainha, Iguápe
Imperatriz, onde fará uma esta- gado em. I �81, nasceu em Vlg�a- Vr. John' Willianson em Londres, sejam ventila·

dio d'aguas. no, provlOc:a J� Napoles, Itaha. dos assuntos P,)liticos.
.'

em 28 de Janeiro de 1861 ,e sua Faleceu á rua Presidente Cou- Os meios britanicos sabem

Reg-.,ssou do norte do Esta- C0D30rte, a exma. sra. d. Eugenia tinho, o estimado ,sr. dr. John que nenhuma personalidade
dJ o sr. dr. Edelvito Campelo de Galois Simone, é natural de Bar Willi�nson. Natural da Ing:aterra, se acha incumbida de entre

Arau!o, delegado auxiliar da ca- Le Duc, em França, 'vindo para o dr. John Williaqson aqui viera ter com a rainha uma conver-

pita!. o nosso Estado em 1883. como técnico contrl\tado para a sa sobre a momentosa ques-•

De Laguna chegou o sr. Er- Em 189/, após t,(;f exercido instalação dos ser�iços de Luz tão da restauração dos Habs-
r anl Santl's. alb funcionaria do neste E�tado varias pfi ,fi,,�ões, o ,I e Agua. burgos na Austria.
�aa� """""".""""""""""""""."""""""�
'.1

I
]
j

Encontra-se nesta cidade, vin
do da Capital da Repuhlica, o

prezado conterrâneo dr . Pedro
Gallotti, Iuncionario da Reparti
reão Central dos Correios e Tele

grafos.

Vende-se um plano Boisse
loto

Tratar e vêr á Avenida Rio
Branco, no. 191. .c0:
DESPORTOS '<:/

TENIS

__II,

o na via motor São Paulo fará o transporte de
romeiros para a tradicional festa de Iguápe, saír.
do de Itajaí a 30 de Julho.

Os interessados deverão reservar, quanto an

tes, ,as suas pa'3sagens.
Informações: HOTEL OARCIA-Itajaí.

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

o Sabão

"Virgem Especialiàaà e"
de Wetzel & Cla. •• Jaínvile

I

\
conc;erva o tecido da rQupa porque lava

(MARCA IREGSITRADA)
facílmente e com rapidez

_. _ ....._-' -,-. ....�-

� ,�' .,', . .,.
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