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daCruzadaNacionalde EdU�;f,.,il,ão I

"
!nstalar-se-á, hoje, solenemente, ás I,

2o'�horas, no edificio da Assembléia Le- LI

gislativa, sob a presídencía do dr. ;Nerêu
Ramos, ilustre Governador do Estado ,

o Congresso Catarinense contra o L\.nalfabe
<tisrno.

obil iobra

5equestrou'A G A Z E, T A
o filho---�A�����������

Drama conj ugal q ue começou I ':::p�eta�� :e::r�::ponsave�e:A�:i�ue��i��:sD�liticas.
I"em Copacabana e acabou no Ar�o II( Florianopolis, Sabado, 30 de Maio de 1936 I NUMEHO

distrito policial ,..

RIO, 29-Compareceu,ônte;:r., á delegacia do 40. INTE�VENÇAO.llstrito, uma senhora de aspécto elegante, que apresentou �
ao comissario Franco, queixa de ter sido raptado o seu

F E O Efilho, da propria residencia, no edifício Leme, á rua Co- R A L_
oacabana no. 2-A.

Adiantou a queixosa ser autor do rapto ° proprio E' d d M h
- RIO, 29-0 Sindicato dos

marido, dr. Antonio de Piro, médico, que até então comnosLa o o a ran ao Maritimos telegrafou ao sr.

ela residia, ° qual conduziu a criança para a residencia
Getulio Vargas hipotecar, Io

�Ie parentes a' avenida Osvaldo C 135 R S
irrestrita solidariedade ai) >.!u

,J 1

,,', .' A.,

ruz �o.. .

A IO-?9- ab�mos,. com segurança, gue deverà ser publicado nestes três dias
Os

.
protagonistas dêsse �aso, sao p�ssoas de alto o decreto de intervenção federal no Maranhão, o qual se encontra ha cêrca de um mês govêrno no momento em que

releve social, sendo o dr. Antomo PIro, médico de nornea-l na pasta do sr. Vicente Rác.
" �Jtr�nj�iros,r�resentantes de

dar não só nesta capital, como ainda em vários outros pon- Será noneado interventor naquele Estado o major Carneiro de Medonça.
1 eo ogias su versivas d , rr-

los do pais, gozando de ínumeras relações. dem, pretendem intervir em

Procurando indagar dos motivos que teriam levado Assistencia 10
assuntos que sórnente d.z .m

o dr. Piro a raptar aos carínhos de sua mãi a criancinha, MEDICA· P rocesso rBersaPSet·li.tO. '" ""." .10tivérnos a informação seguinte:
Que ôntern, iÍ tarde, o casal saiu de casa, afim de PARA OS ESTIVADORES

O Sindicato conclue c.«o-

adquirir mobiliario novo para o apartamento onde �reside,
! iiiiUiii_� iiiiiiiiii_iííiiiiiii_.,;i;' íiiiiibõii, cando-se á inteira disposição

ali deixando o filho. RIO. 29-0 presidente da DOS P�RLAMENTA -I do govêrno. brasileiro c un

Depois de estarem em várias casas de moveis, no Caixa de Aposentadorias e Pen- FI S
toda a energia e abnegação

centro, não chegaram a um acôrdo quanto á escolha das sões dos Estivadores entrevou ao
E, I dos proletarios marítimos em

peças, passando daí, durante o percurso no automove! em ministro do Trabalho o pi:no pa-
A LIBERTAÇÃO DOS CONGRESSISTAS DEVE- defesa da nacionalidade.

qu> viajavam, a uma desinteligencia que terminou por ra a assístencia médica que 'foi RA' PROCEDER A' CONCESSÃO PA'�A O REs-1
N

-

'_

mardarem pagar o auto, antes de chegarem ao destino e elaborado pelo professor Fiora- PECTIVO PROCE.SSO I ft DEFESA
Iledararem-se separados. vante di Piero, diretor dos Ser-

O dr. Piro continuou a viagem e a sua senhora viços Médicos da referida Caixa, RIO, 29---;-A minoria parlamentar estaria disposta a I:on-Idas mulhe-
partiu para o distrito policial, já avisada de que êle iría e sr. Lutero Vargas, auxiliar téc- céuder a licença para o processo dos parlamentares, desde que ]

raptar o seu filho e levar para a casa dos parentes. nico dos mesmos

-

serviços. êles fossem postos em iiberdades e se defendessem soltos.

De fáto, o dr. de Piro, momentos depois, Ta ptava o Adiantámos, ainda, que era isso que havia ficado estabele-

filho, emquanto sua senhora apresentava queixaá policia. ----------- cido entre o «leader> das oposições coligadas e o presidente ela

.,AEstá
O

caseoagxoranpO
20.

udisttitOIP50liciaal."."o' .!�����I·d!ãa
República, com a anunência dos srs. Antonio Carlos. presidente
da Camâra dos Deputados e Pedro Aleixo. «[eader> da maioria RlO, 29- O Instituto d0S

parlamentar. Advogados do Distrito Fede-
Além de coalirmarmos o que foi noticiado, adeantamos mais ral acaba de designar G sr,

o seguinte: a minoria parlamentar não considera a prisão dos con- Osorio Assunção para defcn-

g�es�istas corno objéto de transação politica entre êla e o situa- der a senhora Olga Benario.

qUlz renun- ciomsmo. ,Em reunião que está mar-

eiar A minoria acha que a prisão dos parlamentares é um áto cada 'para. amanhã, o !nst!tu-
de violencia dll qual o legislativo não foi. ainda. desagravado. to vai designar, a pedido do

_ ! govêrno, outros advogados

I para
fazerem a defesa de di

versas mulheres prêsas por
professarem i féias comunis
tas,

da de

Estivadores cariocas em séria
luta com a policia

esposa
Prestes RIO, 29-Um telegrama pro

cedente de Recife informa que o

sr. Gilberto Oaorio, eleito verea

dor pelo Integralismo daquele
Estado, foi chamado á séde inte

gralista ali, onde lhe íoi imposto

526

os

AO LADO DO GOVÊRNO

res comu·.u
nisla5

Verdadeiro
combate fsa����c�lçoES COMA

ITALlA

LONDRES, 26 - O aabí
nete reuniu-se às 20, 30 l:oras
da manhã de hoje, na Casa dos;
Comuns.
Segundo os círculos merecedores
de credito, foi discutida a v\dbili ..
dade da abertura, em Roma, de
negociações tendentes a encontrar

uma solução para a situação italia
na. Soube-se que a maioria dos
membros da gabinete foi favoravel
as negociações, desde que o acôr
do seja feito dentro dos mojies do
Protocollo da Liga das Na ções.

Finamente, o gabinete decidiu,
sondar a atitude dos Dominios.

'DEBATE SUSCITADO PELO
INSTITUTO DOS ADVO

GADOS .
.

que assmasse a sua renuncia.

Tendo o sr. Ozorio se nega-

RIO, 29-Na última reunião do instituto dos Advo- do a atender á imposição foi

gados, a sr. Sergio Macedo levantou a questão da assis- agredido pelos integralistas que se

tenda judiciaria a ser prestada ás esposas dos agentes ex- achavam presentes.
tremistas que se encontram prêsas e deverão ser expulsas A policia tomou providencias.
de território nacional, de acõrdo com o processo que corre tendo sido aberto inquerito.
pela I a, delegacia auxiliar. O presidente da Assistencia [u- -

diciaria se deteve em considerações sôbre a situação da

compa:lheira de Luís Carlos Prestes cujo estado de gravi- Roubado em
dez é adiantado. I

·

Creou-se, logo, um impasse qual o de saber se po- um re agia RIO. 29 - Verificou-se um verdadeiro combate, ôntem,

derá mesmo assim ser expulsa a esposa do chefe comu-
,

no porto desta capital entre policiais e alguns estivadores que tra-

nista uma vez que a punição viria atingir tambem o nas- Queixou-se, ôntem, á Poh- balhavam na descarga do vapor liaquice,

dtur� a quem as nossas leis amparam, conferindo -lhe até r cia C;entral,. o sr. �-Iumberto O fMa originou-se quando um dos policiais pretender um

O imediato .direito de sucessão. !Delaíte, residente a rua La- grupo de malandros que Ee�entregava ao jôgo.
Falando aos nossos colegas do Globo o professor ges, de que fôra roubado em Não conseguindo o seu intento, os policiais acusaram um

Clovis Bevilaqua esclareceu que não ha na nossa legi�la- um relogio de pulseira, quan- dos estivadores por ter dado evasão aos perseguidos.

ção nenhum dispositivo que impossibilite aquele respeito, do p.l�tava uma casa a rua Travou-se, então, uma luta que durou alguns momentos,

li expulsão de Olga Benario, apezar de seu estado de gra- Hercilio Luz, e qu� se encon- causando penico nos arredores do armazém 13 do cais do porto.

videz. trava no seu paleta. Sairal1l feridos a bala um soldado e quatro estivadores.

PORTO DO RIONO
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A GAZE�rA �PlorianopoJis

.�qgRisv'...o..'VA.�:�.6.V.a�ÂVA��
._

àI C >la! O'
-

I. �
.�������.�.��������������������������������������

Blurnenau - Joinville Sao Francisco Lagu,na
Mostruario permanente ef""t.l Cruzeiro do Sul

.. ��cçao �je., Secção de Secç;ão de
FAZEND AIS: I !

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno!
.

fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e lmpermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trílboa., '_ / Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíro.s

Roupas feitas / e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados,
Sêdas

.

! Canos galvanizados e pertences grades) cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas locomoveis, Motores de esplosão, lv1otores
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, nlJe12tS Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�I
Depositarios dos afama dos Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar OOODYER =� Charutos «DKNNEMANN:. Bebidas nacionaes. e exírangeiras Material electrico em geral �

� Empreza 'Nacional de I'-Javegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria" -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=��AVaV.a�5�������������1����������������A'le���"

-----0 �",""""""""""""""':!""""""",""'"",,",,M�
.

:R:�!p;!�
'11 D[NTISTAS r� R.d8Iõ�i��'·��sta
____.___",.____ ColaboraçA�Fitentoe bem I

�xt..ação SClll (lôr

Não será devolvido o oritinal
puhiicado "u não.

O comxit» expresso em arti..

go de collaboração, mesmo soli:

cilada, não implica em respon..

sabilidade ou endôsso por parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTR� 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVUI 50 $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Cailado.

Redação, Admnlstração
e Oficinal

RUA CONS. MAFRÁ, Si
Fone, 1.656

· �
• •
• •

I � Agencia Moderna de Pu- "
blicações, com séde em São Paulo;

o

é autorizada 'e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e�p�ssue a carta patente n. 112

•
r-

Clinica e pro
tese geral
da bôca

Especialista
em molestias
da bôca

Agentel··correspondentel
l-orto Alegre - Dr. Antsnie

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá+jaíe,« Wendhausen
AnitapoJis-Anibal Paes
<\ngelina--Armando Schmidt

Bíguassú- - Heitor C'lmpos
Blumenau- �Aartiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoínhas=Pah» Terres

Cruzeiro-OFvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Crescluma - Din�rah Alves

Caminha

()ONSUIfl'ORIO:

, .

,Ap,entesl Sub·Agentes e Reguladores de lvarlalllem
-II t::a Brasil, nõ Uruguai e nal principais praças estrangeiréls.

: ,Agentes em Ftorianopoüs :

: Campos Lobo & Cía. ;:
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Catxat'Postal. 19 •
• TELEFONE:N. 1.(J83 END. TELEGRAfICO ALLIA!vÇA e
· �
• Escrítóros em Laguna e Itajal �
· �
ti Sub-Agentes em Blurnenau e=;Lages �J �
O ••
••••••••••---__ . __• -=�Gr�DG••�GG l������r.$�-��----�--__

Joipvile-Xa\'l r Schenk
Lages-HOSSD.ll li Neves
Laguna-Fran _. <co Chagas Ma·

chac'.
Mafra-PompiLJ Claudio
Nova Trento -João José Arche

I Orleans-Edga, Matos
Porto União- Hem inio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São José-José Costa Vaz
!. Francisco-Guaracy GoerreSeJa

ri I'.
São Joaquím-JOãO Palma

n. a: .�� Tijucas-Os,luld Ramos
1 .;;'f.7b- T 'F_

'.� u arao- -,,:: a':)U1ffi araco
"!C, jl.!.��',� .:!,If" ;S!t, :5't..�) (�'��.,." 1Q_)i. '�j�

lortelol proprlos, tre�:--J
por semana, todas as legun·
das, terçll e sextas·felras,

��@�----------,-----�.��

i Café Restaurante I
• •"São Pedro"

Formidaveís

Extraçao com glObOS de cr'stal.
,

A rnáX I. nÔ' lisura e honestidade, pois, os soro

talos são presenciados pelo povo. I
,---�-- .,-_ - - - -_._._-_j

Especialidades ern:

Companhia "Aliança da Baía"
FUNDADA EM 1970

seguros Terrestres e Marítimo
I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .'V\AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIOAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38.000:GOO$000
18.170:403$540
13.-496:912$949

2.43:5.044:063$157
4.183:406$606

1934

Confie a execução de seu projeto
á um bom arquitéto.todos �os Estado.

ESTAMOS EM ÓTINlf\S CONDíÇÕE:; PAl�A

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços nlodic'os

Jr, & MottaTreska
FORMADOS PELA UNIVE RSID1\DE DO 1-\10

DE JANElRO

Rua Felipe Schm ídt

I

i
I

) I

r,
I i

.

iii'

J
.

II� I
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. A taiAlE rA- t-lorian,plôllis

A Gazeta

Advogados

I Accacio Mo-I
•

le I ra tem seu escríp-

t6J io de advocacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 7fJ. - PhOJ\p·. 1277.-

. ICaiu Postal, 1 tO. I....._--_._- --- ..... _ ..... - .. --..

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

Das lO:ás 12 e das 14 ás
17 horas

Advogado
Rl'd Trajano, n' 1 sobrado

t _. _ Tele�hO�_: IS4� _ _I
1-· Dr�Renato I==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)

I
Fone 1325-At�r,.:le. cha-

Imados para o mtenor ,

I
- __........_.-_--� I

I�.-�derba' ..
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mâfra, 10 (sob.)

I�ones
1631 , 1290

Médicos

I Dr. Ricardo I
Gottsrnann
Ex-chde da clinics do nospu
tal de NUrnberg, (Professor
Índórg Eurkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elprci3l1s�a em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do�
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·-�Rua Tra�
jano N. 1 e das 10 ás 1 2 e

das 15 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. I. 131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clínica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das lO ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13

I Telefone

Indica:

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 lJ2 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARlBAI Dl, 49

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

Dr. Carlos Corrêa

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

Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio)

PA6AHQO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada 5'1. ala.
C(C. Aviso Previoôj. aia.
Prazo Fixo g.[. ala.

I Dr.Arrninlo Tavares'Esp',clallsta em molestlas de·

GAI-GANTA-'NARIZ -OU-
.

': ..... IS-- CABEÇA--PESCOÇO

I (f, rmaào pela ;faculr3aôe arz
meCcina 00 Universlôaõe ao

I
Rio õe JaneIro. Ex-interno,
por :oncurso, ào .Hoapltnl õe
Prn .to 50( arro IZ ao Assisten·

I cio !ubllca ào Rio de Janeiro.
ror alguns anos àe pratica nos

se viços eapectcllzcõoe no ?ro
fI' .sor 5anson. no Rio c'le Ja
r ztro-vnc ?oticIlnira c'le Botcto-
10 -- no Hcspltnl õe São João
BatIsta õo Lagâa e 110 Hospital
'5offré--6uln te).
Chefe de clínica e -círur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade
de Florianopolls.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

b�t��N���c��;e�2�� I

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratorios Raul Leite Rio

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

-_.......�_ ..�.�-.-.-.

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Médica - Doenças
<1€ crianças

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

Consultas:
das 1 5 horas em diante

Tvpographla, Estereotypla
encaOernal'êío, ?autação. Tra
balhos em AIto ReilZuo etc,

��,C"-QAL �IMONI I. A.
LIVRARIA MODERNA

l'uni'lai'lo em J88e

Rua Felippe Schmidt n' 8
rab(� posta1229 TEIo auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

-

Atenção!

Java Jornal
Praça 15 de Novembro, 26-sohrado _w Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões díarías: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grarades vendas e

m3 tores lucros

---------�---_."

Yaurt da afainada
Granja. Zina

Este produto acha-se
novamente lançado a
ver,da nos, prínc'país ca
fés e restaurantes des
ta cidade

CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recómendado pelas melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos nGSSOS intestinos.

ACHAR-SE-A A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

-

Lima

1835-por Apoiinano
Porto Alegre

Soe. Brasil-por Djal
ma Rio Branco

._

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I JVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante Vivo-por Giovani Papini
Terras Devoh;tas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul+-por Alcides
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

Fontes cornpendiadas de Leg,

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Oficina XAVIER

V. S. precisa modificar o seu

motor monofásico para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese

ja concertar qualquer aparelho
elétrico,)

Então, lembre-se que só a

<lnsteladora de Florianopolis», a

única no genero poderá atendê-lo,
com serviços garantidos e sOQ

RUA BRUSQl;E N. 15
preços modicos.

I Rua Trajano 11.

liJ������� _�

,I Atenção I .. �

I

I i� T.-ansferíu-se para á rua Tiradentes I
I

N. S, a casa

[I
" A Preferida"

� iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii__iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ii__iHiiiiiiiiiiiiiiii: onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico ern geral ...

==D E==
Antonio Xavier

LAVA - TINGE E REFORMA "CHAPE'U':; PAHA
HOMENS

-

SERV!ÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

Prisão de ventre?

Aparelhos de Radio)
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre outro aparelho sem

ouvir. antes, o afamado "Koerting",
«Instaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 11.

Rheingantz
O AZ DOS

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor"O'timo emprego
Epilepticos

de capilal
Ensino gr;>.tllitamente o

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

Caixa Postal. 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

Vende-se ou arrcnda-se, por longo prazo, em Floria
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 motivo da venda é ter o proprietario de ""se ieti
rar p'ua tratamecto d<'! sua saúde, Para informações diri
jam-se á Pe.u)o T, Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

Rheingantz
LÃNS PARA BORDAR

não tem rival. Grande lortl
mente de cores firmes.

AL.ERTA! ...
MARCAS:

Srs. possuidores de radio
ALlCF:, AMELlA. AURORA

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas

casas

-,;.
..... ,�>!--
o,:

bôasTendo chegado ao meu conhec,m�nto que, índividao
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS para

I '
concertar, (TENDO INUTILISADO DIVERSOS APA
RELHOS), declaro que tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pessoalmente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

A PREFERIDA
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçadospara homens,
senhoras e crianças.

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA! ...

�
� A Casa A Preferida

APROVEITEM !
� �

�, ROA TIRADENTES N. e
L.,! (AO LADO O.:'. DIR�TORIA DOS CORREIOS

..
E ITELEGRAFOS)�

�---��������.��..���- - -_.�- ----"".....-..-�"""'-".�•.,,_,...............--..'--=......�--
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G� --��,D;"'; ':,:,::'�,�ndel�:ú'l�n;;��:,d::::'MOVIDO PELO CIUME Preci.�am-s�� � � � ltl� rafaze.s.. De cosinheiras, arrumadei-
Haja,.vIsta que chegaram á �a- I as� copeiras, pagens para co-

a n o ma I 6 tendo 15 dias IJesfechG II riC is tiros na locações, imediatas � garantidas
rara a adaptação, l'Il -11 :!I t em ótimas casas de familias. Pro-

Os baíanos sempre chegam pa- esposa, na qual es ava curem a A,s::pncia de Etnprc-
ra os campeonatos com uma an-

��W. <UI r'!!5S} -(311R1 ' R·OS. Domésticos. Rua Conse-
íecedência de dois ou três dias. �� ai.... mil �P� I 3

.

.

..
lheiro Mafra, n. I - Telefone

C.CRITlRA, 28 -- Bernardo Porrote, suspeitando e, 11561.posteriormente, tendo certeza de ser enganado por sua1-----------------
espôsa Guilhermina Mazzoli Porrote, abando.iou-a, levan- IU\1/\. SNRA.
do comsigo os quatro filhos menores.

Bernardo, desde então, passou a Viver uma vida de
martírios. Amava em demasia a espõsa.

E esse grallde arnôr, aliado a um ciume que foi cres

cendo gradativamente, alterou o seu modo de vida e a

sua própria mentalidade. Desequilibrou sua existência.
Ante-ontem, armado de um revólver calibre 38, quís
um fim aquele estado de COUS8.S.

Procurou a espôsa infiel e, ao defronta-la, desfechou
lhe dois tiros, que não atingiram o alvo.

PI êso e recolhido ao xadrez, Bernardo confessou a

vontade que tinha de mata-la, tão grande era a dór de
de não a ter sórnente fJara si.

�����=X-s��_X���_]�
r.� .•

� Geraldo Fidelis da Silva !',
!üI �� �.

�
e �

I�' Augusta Fidelislda Silva .�

! [� �I � cientificam aos paientes �
� e pessõas amigas que �
'ir sua fiina CÓRA, aj'ustou 'W
�� ��

� nupcias com o sr. OS- �
� WANDIR VIEIRA. �� ��
�� �;

II � �r���::·�[��SX�� �}
I!!I �"!I Córa � 1.,.;1

I'W rw 'ii �
�� .d e . .: 111
r.� lí.lI 'üI.�

I i!t:--��� m�::�ú
� Oswandir Ijf� . �.

�� iiiiiiiii ;;;;;;;� 1
� conf'rmam �

Atenção Fiat .. lux! � �
����"'r��y�§

Até o dia 3 O deste mês, ven- Moradores á rua Fernando Ma-
de- se terrenos na chacara Bornas- chado pede-nos par a solicitar á

Fcrrmidarvel sorteio sis, comírent= para á rua Con- companhia arrendatária do for- r'rimo Carnera
11 I selheiro Mafra, ao preço 12$000 necimento de luz, providencias d t a..

, d d 'd d b·· 'd erro a o

� P rem iO nova lar de Rs. 5:175$ •
o ���o pe;�: �� S. esta grande la:�:�� �e �msdos ;�st:t�tdIa �Iu�; .

B�OOKL y��, 29-0 pugi-

!.J
I ! oportunidade de adquirir, por pre- minação pública, a qual está apa- h:ta �egro Lei oy Hay�el, de na-

�, lo Prem ias" " " " 30$ � ço tão baIXO, terrenos em pleno gada ha vários dias. clOnahdade norte-�mencana, ven-

• I 1·0$ f� I coração da cidade e no local ceu o italIano Pnmo Carneca,
\
� O " "" " "

�. .

I d F" I' por knock-out técnico durante o
.I. � � maiS apraSlVe e lonanopo IS.

-----

� � Tratar com Delambert, ou na
_

nono round da partida hoje dis-

O E muitas ísençôes
" Alfaiataria Bounassis, á rua João lnstéllaç()es de luz e. força, alJmcn- putada.

_

• � Pinto no. 9. I to.s
ou reparos em ms�alaç�es dc·

• G : Incas pdra qualquer fIm 50 deve ,"'lotores eletricos de absoluta

� Hablal'ltal'-Vos! Inscrevel"'''vos.'�; Pebi2C;:)S f\líonais e Extra reis fazer coma «InstalaJorade confiança, pr:>duto da afamada

� _ ' �l geir.as só NO FI�ri.anopolis».' �ua Tmjano 11, uSiemens", V. S., os obterá, por

�, � C AFE ..J AVA a umca espeCIalIzada no genero preços sem concurrenCla só na

O
r.<r._,,cl, ,'� ,r.<',- ';""9",.�1! Praça 1"5. de Novembro e que trabal�a a preços verdadei-, «Instalad�ra de Florianopolis»-

�·ftl��@G��-----------------��-- &���������� AntonIO Pascheal ramente mbdlcos. Rua Trajano. II

._,_
/Ir
�

Desportiva
ílI-.&n =
-

REDATOR-- A-CIO(lVASCONCELOS

Cuidar mais
dos remado-

U ,""'lIa guarnl- res
çao frac� A'� vesperas de provas tão im-
A penas no out Iigger a 4 es- portantes, f. justo que a Federa

ttamos bem fracos, pois a guarni-I ção proc.ure um contácto mais
ção provavel não corresponde, constante com os ren.adores. Nào
, Sei, porém que Peixoto e Na- temos ninguém que, nos oriente.
jar , dois bons remadores, estão Os treinos são á vontade. Penso
organizando uma bôa equipe que, que num momento como êsse, as pôr
provavelmente, já correrá ama- guarnições deviam estar cercadas
nhã, de uma assistência técnico e mes

A que stao da mo da assistência conlortadora e

ra ia--a de San _

J incent.vadora dos diretores da

tos é p iO r me ntora «[os desportos nauticos.
Falou-se que Justino Marinha ia

Outro ponto que alega é que orientar os exercícios, mas até
a raia, em mar aberto é prejudi- h' h f'..1 oJe a: .. o que ICOU na oromessa,

CI<l":T d d'
. E' um ótimo elemento que muito

l'ia ver a e o e, mas a rau, '1'.' A' 'F C R BS t
'

. aUXI tara., ..... < se
em que se corre.em an os,e mui-

dernai lí
.

t
.

J'
.

I' I 000 preocupa ernais com a po ikca.
o pIOr. a corn a I, e nos .

metros não se póde remar.Pédern A fi" gu ra' dasua punição. ficar certos de que a nossa raia é Ba �la se rar b 0----aOs homens que deverão seguir, d S N hsuperior a e antos. 'ião a, Ihsegundo corre, são os seguintes: A nossa figura será me or

Edgar Arp., João Avelange, AI- pois, razão para as reclamações aqui do que fóra da Baía. Bem
dos paulistas. d'varo Tato, Aloizio Lage, além de sei que não po emos esperar; VI-

outros. Os ga úChOS tórias certas, mas disputaremos ...e I

Por retardamento do Madrid ve n Ce rao disputaremos bem. As guarnições
foi transferido o embarque dos re- Ao meu vêr os gaúchos serão que mandaremos á raia são capa-

madores brasileiros das Especiali- os detentores de maior numero de zes de entrar na bulha com os

zadas para Berlim, marcado para vitorias. Levam á coisa a serío. valorosos rouers dos outros Esta-

amanhã, T ieínr m {CID carirho e têm bons I dos.

Natação Remo

Tambem seguirá Maria Le ...ck,
1ns�rita pelo Guanabara.

Foi resolvido, em reunião se-

1 "\ ereta, que as nadadores paulistas
que estão sofrendo a punição da
C..B.D. terão a sua pena" comuta
da, pois passam seis mêses já de

RIO, 28-A reportagem da
Agencia Meridiollill conseguiu o

maior furo esportivo dos últimos
'tempos, divulgando que a C.B.J.
inscreverá na delegação de natação
aos jogos olimpicos, a seguinte
turma: Piedade Coutinho, Helena
'Sa!e'E, Cila Venancio e Ligia Cor
dovil, inscritas, respectivamente.pe-
10 Clube Náutico Guanabara,Liga
Atlética de São Paulo, Liga Atlé
.tica do Rio.

•••••••O-------G-- .------e.�o�.�!.��
" �

• •

: Antes de se inscrever em::
I uma empreza de. su�teios, per- �I
: gUllte primeiro:: �
e Ha quantos anos funciona a Sociedade? te
.• Quantos premias já pagou neste Estado? ��

� �nd�e�siâ��m oesnt����:��!�l;se�iOS? ;,
�, .A rua e o numero da casa? :m;,= ,.� Onde se acham os retratos dos felizardos? 'ii(6
,

Onde se acham os recibos d.os premios entregues I I
Oferece assistencia médica gratuita?
Distribue premias Extraordinarios ? I
Quantos' sorteios mensais?

JI'Qual a conrribuição?

AUNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas

Ej

exigencias

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

40E.JuNI-IO

-

E' a marca mundialmente conhecida cerne a mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendirner-to, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PI-IIL.IPS
E' QUALIDADE

Por estes dias

VENDA AVULSA DO GRAN
DE MATUTINO CARIOCA

o Jornal
Agencia PROGRESSO

Felipe Schmidt, 5
6-6

.,..

DOR?

(3-

V.S. já conhece a Agnêcia
Catarinens� de Emplf'gos? Recen
temente, instalada nesta cidade,
ccnsegue com rapidez e dando as

melhores referências qualquer em

pregada doméstica com caderneta
de condúta.

Consulte-nos pelo telefone a.

1561.
Rua Conseiheiro Mafra, 31.

Ente itafL�,""o
18udizior,j R��
diofoniche
�. I. l�. R.

Estação d, Roma 2RO. de onda

I
curta m. 31,13 igual a kc.

9635.

hora do 'Rio de [aneiro 20,20

Programa de transmissão ra-
diotõnicu especial para a A

me! ica Latin a

Sábado, 30 de Maio de 1936

Anúncio em italiano, espa-
nhol e português.

Marcha Rea I e Giooinezza,
Noticiário em italiano.
Concerto pelo conhecido violon-

celista Luigi Chiarappa e pelo
pianista Mo. Arnaldi.

Conversação do Prof. A. DE
MASI, sôbre um tema d� atuali
Idade.

Transmissão de uma opera das
Salas da E.LA.R. de Roma.

Noticiário em espanhol e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

RES'FRIAOOS?

U---A R .A I N-A
,,_

NAO .0 E P R I M E o
,.,

CORAÇAO
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Festeja � oje o seu aniversario
o conterrâneo sr.Ogê M:meback,
guarda-mór da Alíandega de São
Francisco e conhecido be!etrista.

Transcorre hoje o amversano

natalício da exma. sra. d. Dalila
Demetrio Demaria França, espo
s� do sr. Castilho França.

EHLAfE

Realiza-se hoje, ás 17 horas,
civil e religiosamente, o enlace
matrimonial do sr. Mario Neves,
socio da firma A. Silva & Ne
ves, desta praça, com a gentilis
sirna senhorinha Orlandina Gar
cia, datilógrafa rla Diretoria do
Interior e Justiça.
Testemunharão o áto civil, por

parte do noivo, o sr. G'Jstavo
Neves e sua exma. esposa e por
parte da noiva o sr. Laercio Cal
deira de Andrade e sua exma.

esposa. No religioso serão para
ninlos, por parte do noivo, o sr.

Antonio Amaral e sua exma. es

posa e por parte da noiva o sr.

Antonio Borges de Barr)s e exma.

esposa,

GEHTE HOVA

Está de parabens o lar do sr.

Jaime Abraham pelo nascimento
de uma menina, que recebeu o

nome de Marlene.

CHE6F'1m UHS

Helio Blum

Encontra-se em Florianopolis,
chegado d,,,, Curitiba, o jovem
estudante Helio B!um, filho do sr.

dr. Heitor Blum, agente dI) Loide
Brasileilo.

Dr. Paulo Dali

Via aerea, chegou ontem o sr.

Paulo Dali, que vem 'assumir o

cargo de Dirptor dos C)rreios e

Telegrafos, para o qual foi recen

temente nome3.do.
S. s. foi recepcionado na pon

te do desembarque p(-lo sr. repre
sentante do Governador, cap.
Ernesto Nunes.

Antonio Xavier

A bordo de um avião da Ma-
rinha, posto á sua disposição, che
gou ontem a esta capital, proce
dente do, Rio de Janeiro, o sr.

dr. Gustavo Armbrust, presiden
te da Cruzada Nacional de Edu-
cação, que vem dirigir os traba
lhos do Congresso contra o alfa
betismo a realizar-se nesta capi
tal.

MARTINHO DE

HARO

o o

fALErlmEHT05

tura» •

E' desse plano, o do fascínio
vulgar, que defrontamos os fortes
trabalhos entregues pelo expositor
á admiração dos seus conterrâneos
de Florianopolis.

v o vo zA DAHIVERSARl05 ... vier, proprietario da OficinaXavier
Assinala-se hoje o aniversario de concêrtos de Chapeus, dest�

natalicio da exma, sra, d. Ma- cidade.

ria Antonio Diniz, esposa do sr. Dr. Gustavo Armbrust
major Leopoldo Diniz, e vene

randa genitora dos srs. dr. Di
niz Junior, lider catarincnse na

Camara Federal, José de Diniz,
nosso confrade de Imprensa e

Marque6 de Diniz, alto funciona
rio da Fazenda.

CINE ROYL, ás 5. 6. 30 e

8,30 horas, Amulhermisteriosa
um lindo filme daFox.

I Chegado, ha dias. de Campos-
Navos,seu nncão natal e onde [ôra
em busca de motivos artísticos re
gionais,-o jovem pintor Martinho C A Lde Haro expôs no recinto da Li-
vraria Pascôal Simone,três magni-
ficas télas, que, conjuntamente com I
outras de sua autoria irão figural' I
no próximo salão oficial de pintu
ra, na Capital da Republica, con
correndo ao premio Viagem á

Europa.

DAS D A I M'P�E R�A T R I Z.
d ii I �

:. f::���.,.��':"�-�� �,;,;:.:_.&·,ií�·,� ;�,);';, '�.�:

R��li�zar-se-i: a�.��hã,"'·:���;'<�-��mpareciment�"d�·· sr. Ramos. governador do
Estarlo, 'frepresentantes da imprensa e convidados, a abertura solene da Estação TerMo Mineral das
(":rtldas lImperatri:, para a temporada de inverno.

A Estação que passou por notaveis reformas, apresenta o maximo conlôrto aos que ali
r

vão em�Ibusca de repouso e saúde
.Comemorando o fàto a empreza arrendataria oferecerá um almôsso às autoridades e á

imprensa.

Bi,ônhos e quasi desconhece
dores das cousas das belas artes,

fal�a�nos, portanto, a. au�or!�a.de Iexigida para a apreciação critrca

Ido talento de um artista renoma-

OUTROS ;7ARTEm do e que, ainda bem recente, teve

Para o norte seguiram: Maria trabalho_ seu galardoado com a I
Elias, Arcangelo Bíanchini, Ser- aprovaçao geral dos mestres.

zedelo, O. Mendes, Pe.dro Vas-I Mas, a disciplina das côres; a

concelos, �anoel jeremias e

se-I subtil h.almonia de luz. conseguiu-
Regista-se amanhã, a passa- nhora, Ladislau Larreyde Ma- do efeitos surpreendentes-num

gern do aniversario natalício do noel Bessa e Sidnei Amaral. mixto festivo de luz, sombra e

estimado jovem Iarmaceutico Luís, côr,-a atração inebriantemente
d' Acampora. empregado da Far- PELas fLUBES sugestiva dos trabalhos; a inspira-
macia �opular.· Clube 1?_ecreativo 3 de Maio ção saudavel do artista que fez

ff1ZEm BHOS HOJE: da natureza pagã e portentosa em

Deverá realizar-se hoje, no temas multiformes-o seu modelo
a exma. sra. d. Virgínia de simpático Clube 3 de Maio, á e o seu estudio; estravassam o

Almeida Machado; rua Conselheiro Mafra, uma soi- dominio do erudito na arte, po-
o sr. Juvenal Port.o; rêe dansante, que promete gran- dendo ser na sua amplitude pro-
a exma, sra. d. Palmira Arau- de animação. fanamente bela, admirados mesmo

jo, esposa do sr. professor Heitor Agradecemos o convite. «até por pessôas estranhas á pin-
LU?;

o sr. Cid Medeiros.

Davíd»- Tia Betsy--- M r. M icawber--
Agnes--- Oóra->- Todas: as magistrais
figuras que Charles Oickens idealizou
para DAVID COPPERFIELD, vão

I desfilar, fidelisstmas, 4 no primoroso
.

romance do estilista inglês que a Me·

1 � ...."tro editou com."rara ..f�licidade �,�
, ':'�� \,,;-�� -::;"� �:�
� .Quem iã teve a ventura de lêr a mais amada
�das obras de Charles Dickens, DAVID COPPER
FIELD, conhece perfeitamente os caracteres que o

t grande estilista idealizou
-

para as figuras de David,
Tia Betsy, Mr. Micawber,
Agnes, Dóra e muitas ou

tras, e vendo o primoroso
filme que a Metro Gold
wyn Mayer realizou me

Q diante ífidelissima adapta
ção da popular novela,
não poderá esconder a

sua simpatia pelos produ
tores de Culver City. As
sim aconteceu na Ameri-

Aqui vemos o singular ginête ca e na Inglaterra; onde
de pala longo, de tecido leve, co- DAVID COPPERFIE:"'D é
brindo o corpo, lenço enrolado obra popularissima, e as-

no pescoço de pontas metidas pa- sim sucederá em toda par-
ra dentro da indumentaria elese- te onde a obra de Di-

legalite, chapéo de palha groSSE,ira ckens fôr conhecida, Mas
á cabeça-á mangueira do pouso mesmo entre os que a não conhecerem, o primoroso
ou da faze�da, chegado das gran-I romance despertará simpatias, porque é uma trama

Cartazes de aman h ã; des cavalgarlas; ali. mais adiante, I intensamente humana. onde as iíntas fórtes traem a

prepara a montada, trazendo-a, I genialidade do seu autor - e onde. a beleza .moral
CINE IMPERIAL, ás 6,30 indolentemente, prêsa a mão pelo i é a razão de ser de todos os .capltulos. DaVid, no

e 8, 30 horas, David Copper-, cabresto de couro crú; acolá o ti-I filme, é, a principio, Freddie B:1rtolomeu, o genial
fie/d, a novela do imortal Char- tan descansa, ser.hdo em um h-. menino' moca David passa a ser vívido por Frank
Íes I?icken.s no cmema tor?sndo-se I geado. no campo, �orvendo, volu·1 Lawto�; tia' Be�sy é Edna May Oliver, a caracteristi-
a maiOr cnação da arte, cmemato- ptuosamente, da cUIa do amargo I

·
ca magnifica; Mr. Micawber é o pitoresco W. C.

grafica. goles interminaveis,enquanto o tur-. Fields' Acrnes é Madge Evans, Dóra é Maureen O'Sul-
,l dilho, desaprumado e sonolento, I livan�e �m outros papeis, todos «vividos», aparecem

CINE.: REX. ás 6, 30 e 8, 30 I espera-o ajaezado. I Lionel Barrym )rc, Lewis Stone, Roland YOLlng, etc.

horas, Vivamos esta noite, uma Um minimo detalhe da vida A direção é d� George Cukor, o que vale por wna

luxuosa produção com musIcas campestre, um traço fisionomico i garantia.
excelentes. qualquer peculiar ao tipo racial De DAVID COPPERFIELD disse o proprio Char-

do planalto catarinense. mesmo de les Dickens: «Eu guardo no fundo do meu coraç;}o
somenos importancia, foi omitid,) um filho predlléto. Seu nome é «David Copperfield». I Visitou-nos hoje, acompanhada-
pelo pintor que reafirma, assim, Se Dickens conhecesse o filme. estamos certos f do conterrâneo sr. dr. Eliezer
a pujança extraordinaria do seu de que mais amaria ainda os episodios que em feliz

I
dos Santos Saraiva. o sr_ dr�

vigoroso talento de artista. i hora imagino:.! para o mais pO;JUlar d')S seus ro- Gustavo Armbrust, presidente dal:;:
.

CINE ODEON, ás 5, 9,3D Martinho t)e Haro é-já o dis-
'

mances... Cruzada Nacional de Educação.
e 8. 30 horas, um,filme brasileiro se a critica do Brasil inteiro-um' O IMPERIAL, O "seu cinema"

.
que se encontra, nesta Capital ..

de grande sucesso. -Estudantes, grande pintor. vai apresentar esta obra-prima I afim de p3.fticipar dos trabalhos
Regressou hoje de sua viagem pelicula que não presisa apresen- amanhã ás 6 1[2 e 8 1[2 I �o C_ongresso Catarinense .t\.lf.a?e-

�al�S;ão�P�a�u�lo�,�o�s�r.���n�t�o���o���a�-�t�a�rã�o�'������!���������������O�.�C�'���������������i -����-itlzaçao. ��adecemos a nM�.

I _ f

Na Capital da Republica, onde
residia ha longos anos, falecell,
ante-ontem, o veneran.Ío conterrâ
neo sr. Eugenio Luís Müller,
pai do sr. J056 Eugenio Müller O� quadros são variações sobre
deputado federal. o mesmo motivo-s-o cabôclo do
O extinto, membro de uma [a- planalto catarinense, ao lado do

milia catarinense 4 ilustre, era ir- Seu cavalo e nas posturas habi
mão do eminente estadista dr. tuais, que o artista trasladou para
Lauro Müller, sendo bastante a téla com precisão inexcedível.
conhecido nos circulos políticos E ao observador atento as cou

deste e,tado, onde exerceu Iun - sas da pintura resalta, aos poucos,

ções politicas de grande destaque a figura do cabôclo bronzeado e

tendo sido eleito deputado esta- de músculos a aflorar-lhe á pele
dual em varias legislaturas. resequida, imobilizado na téla; e a

O seu sepultamento verificou- imaginação vai lentamente, com

se, ôntem, no cemiterio de São precisão, recompondo episodios
João Batista. comuns á vida dos peões de Ia-

O govêrno do Estad'l, fez-se! zenda.
represeetar nos seus funerais e o

sr. Governad )r Nerêu Ramos,
mandou depositar uma corôa em

nome' de Santa Catarina.
fi vazeta envia pezames á

familia enlutada.

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe'
de Welzel & Cia. •• Joinvle

(MARCA REGISTRADA

roupa porque lava facílmente e com rapídez
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conserva o tecido da

o JULGA
MENTO

de Lu íz Cal los
Prestes

RIO. 29-0 promotor públi..
co Paulo Witacker devolveu á
Auditoria do Departamento do
Pessôal do Exercito o processa
de deserção de Luiz Carlos Pres
tes, tendo lavrado parecer acei
tando a competencia da Audito
ria para o julgamento e reque
rendo diligencias' para obtenção
individual da ficha dactiloscopica 4
do réu, afim de proceder, em

seguida, ao sorteio do Conselho
de Justiça que deverá julgar o

chefe comunista.
.

ES3e sorteio dever::$ ser feito ).
na proxima semana, devendo, aio-r; .�,�.
da hoje, as autoridades militares. �.

requisitarem a presença de Pres...

tes afim de ser feita a sua ficha
dactiloscopica.

Renovações de sec-

III D�::SO :i�e::o::�:. de-
verão proceder-s� nos mUnICio

pios de Rio do Sul, Porto União,
Mafra e Chapecó, renovações de
secções eleitorais, estando, para.
ISSO, suspenso nessas localidades.
o estado de guerra.
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