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P t '" . it;res es� ,0 gri o
inirY1!gos do regime, escrito

rnoradijasa

de rebel-"Viva
dos

nas paredes

Carias
dia nos

d,�.·�,·.�.,.f'e

paredes e muros de morad-as, sitas no centro da capital] As autoridades militares federais conjuntamente
paranaense, o seguinte: «Viva Luis Carlos+restes!- cum 3S ':ftaduais e a policia civil tornaram energicas me
,

A policia do Paraná ;: tirou contra cs azitadcrcs, didas de repressão, iniciando tenaz e decisivo combate a

resultando num tiroteio S2m g,-;\VCS conscqucncias. propagação das ídéia�; moscovitas,

Curitba vi veu na madrugada de 4 do corrente mo
mcnios de inquietação e scbresaltos.

E' que elementos perturbadores da ordem no seu
infame proposito ri:: aniquiiar o regime escreviam nas

_.- -�_ .. ---
---

---_.�._-

•

I rio de Amorim, Prefeito da c.
dade,

Figura preeminente no seio
da agremiação parlidaria <1 que

pertence e a qual k!h um Vi.l!iCSL'
-cêrvo de serviços prFstados-.
'__)altido Liberill Catarin-nse- o sr ,

najor Oli",!G' Januario de Ame

im é o politico sincero e leal,
) adrninistrntor sê.Gás e tonrado,
A sua vida politica tem s.do

Srilh:mtc, ascendendo ás posições
J' -L't"a'l� t- lo L- 11,,:[·11'_0 .1.; C1l�

. ,' ..... �' '; j i ,.t r� ',( •• -.

'?ct, I C di". (_hgpidac!e.
rJ ito deputado á CO:lsÚUln,

t,\ .'ê ,.,? lugBT o foi ,íPH o H.

::ov._;,nar_!<'f N,"I�U Ha'l'o". para

:ntreQFlf " S suas mãos as rédeas
+. ;.'('!Illini�trnçã) (�O' rnunicip.o
da Ca,jitd.

)': ··�cu f·.l'J pois as lo:neflagcns
I q':e, na déita de hoje, serão pres-

e,ª,IW�,.o'·e<".':""."" �.: """",' !.� ..... '..
n-_" "'''''' r"'\"",'l'J t'� '," �<>. e:�.� . .r;;;:..,.

� �,,�
.. a�:: @l.,T'3.;}ÓUIEeLJ):caJêta an.v-r- tadas ao d.istinto catarine,nse, lí�

'" i,� r,l t,;' ." i f." t, , �} �{.; '��': .

.' �. "1 � � -» ",��i t .... M],i! '" ,,' Wi) [�
.•.

' if' !!I," r� I d
'

q r: t�e;. � li:.! ilii a\ i; w �1 I..�) x.,":.. L r .. �411 L::: L}'0_�;�. �,C � t: '-i.:..' xw r: q;oli:. � ,,'
.

�. sa�i� narz.Eci;J J� c�t,:,c,ildo con- 19u;s J vaze a se associa com

terrâneo, ,r. mil;cr Oll'ilO Janua-, lmen<o prazer.

perigosa dos adéptoag d� t;l: t:[�O vermelho
dos quEfodsa;�g����� �����i;�g�:��'c;�p��t�ü�t��d���U��

f'l��' v � na impressora e material, sendo tudo recolhido a poh�la.
ria ca n § ,a ª [�auc ria o referido material fôra comprado por Otavio ha

tu � algumas semanas.
..

A crêação dos Tribunais Especiais I O lnter.to Assassinio do corntssario Gaivão
Ouvindo varies detidos, antes da rernesa dos R!O, 10 - Causou sensação a :;angrenta ocurrencia �erifi.

RIO, lO-Em rodas da Câmara, falava se, ô.ite:n, na-I mesmos ás autoridades policiais, Oi:; encarregados cio in- ceda no (l"artel ela Polici"l. E'pccial no ,\lor[0 d� S,l_nto Arnonio, na

vamente, na crêação de um ou mais tribul1a�� c:sp�cia;,s I querdo no Exc_rcito cons�gLlira'�l _apreender ,�eta:hes i:l1·· qual b a�:'a%imlCln, a tih;S de revolver. o chde d:: gru)lo José T0-

para o julgamen:o das pessôas presas ou forJgldas, Irnpli· pi'css,onantcs do qu'� sr na <1 açao dos sedicIosOS. ,,"; Ga!Vàc; qUê dcSc'rDp8r:h3'-1á as funçõ�s d"� cncarregado da ga�

cadas nos mo .rimentos comunist.,s que irr0I1:per2.m em Assim é gue eiltre os oficiais que figurava na lista

I
rage. _ , "

T10SS0 país. negra �os consplrad(Y'es, estava o, n?�e do ,sllb-com�n- O crimi!loso Ln;henl (bJ(; clt: g,il1FO. [',rnam de .nud,rade.
Acrescentava�se que o presidente da República, inte- dan�e LO 20, R. L, tencnt .-coronel Joao BatIsta tVí:IW:ll foi logo prêso per:Tlan;;c.f,nd.) ll1commw�avel na s,ala da cheha ,d>l

ressado nesse assunto, já cogitava de Dul11tS para 0 Tri- Ribc:iro. Secção de S"g'l,a:1ç'\ Po:;tica di" onde ôn'em dCV�lla ,er removu:lo

bunal, nn caso de ser ci'eado apenas um ncst':l capital. O moviment.o organizi'do naquela unidade, q!h� rbTa um ClJortel d:i Po;icia Militar.
Entre (,s non'cs lembrados figuram os dos SiSo Ada!- obedecia a orientação do I (l, tenente Paes Barreto; foi U�l imprevi�to c!1trda,]to veiu :-:-odlfic�r inteiramente a ,tra-

L erto Corrêa, deput<ldo pelo Rio Grar:de do Sul; almira!:-I descoberto pele sub-comandJ.n1e, Incumbido de apurar as O'�cliii c idiêGúllcar ainda mdis a emoção pro:!uzidi pelo áro cnml"

te Dario Paes Leme, yue pertenceram á Comis�ão de Re-, respol1saJ!dacles, no cor.Jp!ot terrorista, o tenente coronel �(Jso.
pressão ao Comunismo e d(1 general Newton Cavalcanti, João Ribeir0 instaurou rigJroso inquerito de que resuitov Pcu;:o depois da hora da realinção dos rum·rais deJmé
a�ual comandante da 7a. Região Militar, com séde em Re� a exc\m,ão de nt.;merosos s,:r;:;entos, praças e gradu:tdos. Torres Gd'/ào, o tiS [l s'n:) f.,j rdi!ado da sal" onde se encon.trn.
clfe. Desde então, os ele,nentos descont\'ntes e os extre va e aco:nr'f1h�do p II d'ji5 inve5\i6aJores ia ser lcvild� ao Instltu-

. i:1siía i qu.: a ii pcrma�ece 11 d,ss: 'l1'Jlad lmellte" vinlnm �3tlJ-1 tCl de !den.liftcf\ÇãO aL,iJ de �ér con"eni:�ntemente identlhcado,
Atacou a sentinela CI::lndo o 01,1'1) S=díCIOSO q:,l� f.:Ll-l1';l1t� fOI ab lf'ta'10 a l";um i'l.;_)U\sO J,,� desvarÍ) alucmado com o quadro de sua

,

t, mpo de s.: evitar derramlIL',:tJ de salgue e cO:1seT.l�'1- situiJçã;) d�s>:sper�j()ra, Emf\ni de Andrade ao passar pela vIlP':n_'1a
RIO, lO-Ontem, por volta das 21.30 horas, ollviram- ciL s funestas. I d} 20. :andar, á saija da sala da Secção de Segurança Politica

se tiros do lado do quartel da Policia EspecIal. E o sub -c ',nnndanL: di;'via ser, por isso 111:511:), o afad·)li os P lliciais q'Je o aC0upa;Jhavam e atirou-se no espaço, de:-
Em pouco, esclarecia-se o acontecido, pdmeiro a S2r sacrJicadc:1CJ odío v2Ln,=lho dJS qU21 x3:lcl) e:;ti.\rre�;dos qu-nti)s se encontravaOl ás 13)0 horas nas dl-

Um vulto, que não pôde ser identif!cado, aproximá-I cocceberam a trama sinisí'a,

1
versas dependencias da Poll

..

cia Centrai.
.

.

, , .

rJ�se subitarr,eme da sentinela do quar[e'! e CO'ltra ela fi� I --0- Tombanclü peSadaí'lente ao sólo, no pateo IOterno do edlhclo

zéra fogo. Ce I t,,..! I 7� {�_.,:. () n'""'s l..� '-) i�; :::.; � "-9,........ ·\ Po f'"to I da Chefatura de eollcia, Ernilnl de Andrade foi imediatamente 50"

A sentinela ,res�ondeu de;sfechando contra o
r

mi�terio- ;f2... 1 t3 g;, ::::;, I co�ri,d(l par· funcion:HÍo5 d I p;rd.ori� O:ral �e In,vestíg:ções sen,do
80 assalt�nte, seIs tiros de pistola, pondo-o !Cm wga., F.AJ�I.d'" b.� I � . '_, .c.>

r.. ,-::>. I ; :
sohcltada a pres.:nça da ASélsteaCla a vista de:e alOda SI;; encont.ar

Imediatamente 2correu a guarda, devassando as llne- ,.., '_' a ,1.,.... urn ag"'lll ..... ae pOl,e a Icom vidi).

diações.
I'

PORTO ALEGRE, 1 0--,\ poiicia var.:joü um predio ,

Apre�entava o chde de grupo 'diversas fraturas pelo corro

O vulto, entr .:llltO, logrou fugir. tla Avenida Napolitana, nu ba!r;'o dos Navegantes, cfetu- e, homvel brecha no craneo, de ond� o �angue corria eUI abund:l"-

...
:lndo a prisão de pessôas que pr�p;Havam a reaiização de cla.. 1 _ __

Revo!uçao no ExerCito LdTI corgresso vermeíhu C';t11 a partícií-:éJ(;ão d,; represen.. Ao ditr c trada, na sala di.: operaço,es, o dt'sventurado p\

RIO, 10 - Não é de hcje que as altas autoric(ldcs I .antes do interior. ! liei:!l veiu á fakc:r, �f'ndo seu cadaver removIdo para o n�crotelo

; m,iIi�a�es. e ,?l)!iciais susreltavam da existencia de W-:1 f:'co" "Foram deti?os quat,.rze adeptos e apreendido gran-I do ""tituto Medi<:,o _Le��!l onde �everá �er a�topsl��O: .

de lrJadwçaocomumsta em uma d3S umdades da Ia. !', ce copia de !natl'nal e dr; O,!eJlrlS de propaganda C0111U- Deserçaú oe Lu!!; Carlos r testes
M., sem que desde logo pUdeS!3em localiza-lo para sua ex· nista. RIO 10-Ontrm, na Auàitor:a do Depart:lmcnto
tinção. Entre os deter�tos, que �()ram recolhidos á Casa de J0 Fesróal' \.!o Excrcito, devcri� ser instalado o Conselho

A,:, sindicancias levadas a efeito demow,traram que Correção, figura o acackmku de engenharia JOh'lS0'1 Plal:-, Especial, sorteado pelo auditor para Cünhecer do proces-
a preparação do mOV�t'lento fazia-se no f'eic da tropa da ta.. I �o de d;selção dlJ (x-capitão LLÍs Carlos Prestes

..

la._Brigada de Inh�ntaria. ÍLli1cionando aí o nucLo da agi- Informa a polida que r:-:uitos não fc_ram prê?os por I l\ã.o t. nd? compdr,ecid(\ nenhum dus juíz<;;!:) de�3'�

taçao a ser deflagrada. tC':'cm d:sconflado elo r-lOv:mento que havla nas Imedia- Conselho, o auditor Bor.alu\'a da Cunha convocoU nova

. _Procedeu�se" ef t�o. a rit;oroso inqueritc, resultando a çõ::s do prédio, r('sul'vendo afrtstar-se, reuniãu para ú dia 23 do correnk.
,

pnsao de v::mos mfenores, sargentos e cabos, pertencentes A policia deu outra bar da i:1um prédiu da ::lveilid,} S��O jl1izes desse Conseln() os s�gllmtes oficiai�:
ao 2' R. l., e, a E�cola de Avia�ão, que �üral1l �:1ca!Tlinha Bagé, onde prendeu Otavio J(n� da Costa, expulsJ do Co� i COI one:s Alcides de 1\1endonça Lima, Filho, José Vic�nte
d�s pelo M�msteno da Guerra a DelegaCia dt Ordem Pú- legio l/\,;ltar. por d::D1onstrar idéas comunistas. Houve tró- i dç Ar;-iUjo e Sii va e tenentes-CJrOllt:lS Hob:.:rto Malhelros
bhca e Social. ca de tiros, saindo fcriào um agente. I c J\'�sé Vale Candido Rond:)l1.

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

"'U<::'Jj '-.q."! '".1".lr�·iA {".".. -'uv.,..... ...� #

Proorletario e Diretor ResponsaVt::!
--------------------_._--_._._-_.- -------_,-------_

I NUMEHO 561Ar�o lil Floriancpolis, Sexta-feira 1 O de Iu.ho :\: 1 �r'6
._----------------'-------- - -->------------- -----------
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A' CEG'.CA d .. seis dias de M h f II;. r
Corno se gabe a agua entra

jornada Je Buenos Aires, quasi eu $on' o' am1.1ar e� p�rte consi�eravel na co' st:·
na intercessão das fronteiras do

I tuição
do organismo humano.

Brasil, Paraguai e Republica Ar· E', pois, necessário restituir-
t-ntina, acham se as cataratas da Tenho, ás vezes, um sonho estranho acar.ciante lhe a quantidade de agua ,alimi-
lguassú rivalizando em magnihcen- De ignorada mulher que eu "amo e 'que me aln�. nada quotidianamente, e que au

eis com as do Niagar:;l e as do Não é sempre a mesma, nem sua semelhante, menta com o ex:::esso de transpi-
Zambeze, tão celebradas. Mas me entende, me atrãe. me sed.iz e m � cha na. ração. Em regra geral, a sêde
A catadupa superior cai de I revela a necessidade que o orza-

urna a!tura de 61) metros, e de, Po�que me entende, o meu coração, que a proclama, nismo tem de agua. Deve-se be-
pois o no precipita-se numa serie Deixa para ela só, para a minha dõce amante, ber todas as vezes que se tem

de prodigiosas cataratas pelos dois De ser um enigma; e esta fébre que me infla na sêde, entre as refeições. Não duo

t:entenario de I;dos?� urna ilhota. Logo abaixo Só tem repouso em seu carinho soluçante. .ante ? r:fei�ào .e na plenitude Foram nomeados, por át(l go
"I""'" I �

desta ilhota ha um novo salto de do periodo digesti VOo Ha du�s ,vernamental, os srs, major Fer--
�a;jOS �,omes 23 metros.Ô espetacu]o é um d03 �'crá loura, morena, ou ruiva? Eu o ignoro. teorias preconizando a absorpção nando Machado Vieira, Mario
RIO, 8 - A Acadcma mais imponentes do mundo intei- � eu nome? Sei apenas que é suave e sono :o de �ebldlS qu?ntes ou g�la�a, CIndido da Silva, João Rosa
,'1.-;J,eíra d: Letras vai co- roo Para se avaliar a importancia ( imo O dos amantes que se perJem na Vida. no hm da refeição. 05"par!i�':lrloS jur.ior , Carlos Büchele Junior e

,,)TJl)rar também O centena- desta catarata pelo confronto com de uma o de o�tra te:n .,gu.al. Manoel BoaVf�ntura Feijó, para,
de í"."F10S GOi1les. as duas a que nos referimos,basta Tem das estatuas o Ser2i10 e fixo olhar. 'nente razão, pOIS que .0 •

[rio m- sob a presidencia do primeiro,
r"!J dLl 11 do corrente rea- dizer que as duas cataratas do E a sua vóz calnn e grave le.nbra u.na querida cnso (Q no o calor ligeiramente constituírem a Comissão Froviso-

I, at á uma sessão -pública Niagara, a dos Estados Unidos e Vóz que deixasse, para sempre, de cantar. ?,cf'n!t:.ado exercem uma igu�1 i�-I ria d� Estatistica, encarregada
cxtraordinar!a em hornena- a da Ferradura,têm respectivarnen- ttuencra sobre as funç�es cllgesh-I da execução do serviço de esta-

f.'c:r. ao glorioso compositor te 47 e 44 metros de altura, e Mario Vilalva vaso Isso ilcontcce,poreol, dentro ! tistica geral do Estado.
r.atricio. 326 e 907 metros de largo; a [e certos limites, pos se a qllan- _ '"

-

..

--

.. -.-----
f 'm': 'lf" '$'" 'S......:';:E '_............""""'......... rl"

Pararão, além do presi- catarata Vitoria do Zambeze tem três rrIhas e meia de exlensão.A I UMA DAS mais curiosas VI- cidade absorvida lôr excessiva, �'!J="'��--"""""'_''''''''''''�
"'

"""'..._...,.,.._-""..,..,.�
L' nte, sr. Lrude": f) Freire, 109, m-tros de alto, e de largura, I energii, desta extraord. inaria cata- rimas da ascensão ao poder de princip ilmente de bebida geladd, � ALTINO DE OLIVEIRA �

Af
"

I R 17 '0 O d I 1 14 Ih d H' I f'
'

I f
. . ,'W e SENHORA r6l1

c s srs. "onso \...-e so e ,0- j metros. ta, a o guassu
I
rata a, r a por mi ões e Cd- lt cr, LI um fam)so speaka do po e IJrovocar e'eltos contri\rIOS, �� �

l: igo Otavio. tem a, altura de 69 metros com valos. posto. nacional de T. S. F., em

I' difj,cu.ltand).
o tra�alho diges, ivo I, � participam aos seus pa- (�l

·.<c;��Se�$�� ��-- O(tO.��� Be�hm, o qual se gabava de re- O nablto de serVlf sCJrveks a SG- i �� rentes e as pessôas de �
��) � ceber milhares de cartas de amor "

bremesa de um jantar é correta- I � suas rela9ões e amiza· �
� '-'2, �,� f'

.

I'·......
. ti de o nascimento de seu "11

1; nte! de se i11SCreVí:r em;4 ��ovf��:�a�:�a :::d���1 �ue l�f��e�:bid:�:r::oijc��rr�ãoress:.�I�� J� gID�.AFONSÜ HENRI· �
��

. ,fi
o qual ele sabia tirar o melhor par-

de ígnurar que o alcool é um � Flpoíis. 5 de julho de 1936. �
,)� �r,i11� emp�aeZia de surleios, per- @ tido. toxico para o tubo digestivo, ( �t,�"""'�" .............r....... �,.-�--.,���ij
�

.• , ·

gunte p.'hneiro = : "nI1��::� :atu�:�m,n!e :;;�:;j; :�.ado, o, rin.. O ,j,tema nervo- ê��i�h;z�íd���1
,�'� G speaker gãn:lava. •
-� � Ha quantos anos funciona a Sociedade? � 'Principiou por Sf!r contratadv EM FRANÇA, foi recebidé! Praça General Olorla n·34

;i� Quantos premias já pagou neste Estado? G por 1.500 marcos por mês, mns com o maior desagra20, pela opi-
�! A quem foram entregues os premios? � foi elevado essa importancia, pri- nÍão púb1i<.:a, a se'ltença conde-

'''il:f Onde residem os contemplados ? � G":.e.iro a 2.000 e depois a 2.500 nando apenas a cinco anos de
I A rua e o numero da casa? • marcos por Ir ê;, de fórma que, cadeia uma mê'gera gu � matou

I O:1de se acham os re[ratns dos relízardos ? G semple, num «crescendo» de \0- lentamtnte uma criancinha de
Onde se acham os recibos dos premios entregues � racldade, chegou aos 4.500 mar- três anor, seu filho. A horrivel
Oferece assistencia médica gratuit(l, ? cos mensais, 01 seja) q'Jalquer criatura. não contente com, du
Distribue premios Extraordinlrios? c0isa como 35 COlltos e picos ... rante mêses, inflingir mios trato: PREÇOS:
Ouantos sorteios mensais?' Calcula-se que, em seis ano�,'

.

t' U 1\

70�'OOO""

h
a cnança. �egou ,nf's a, uma

nOl'1
ma ptssoa �

Qual a contribuição? gan ou uma fortunazinha de dois te, e, depOIS de a megulhar f'm Duas pessôas 100$000mIl e trezentos e tantos contos. . . f
.

t b
.

agua rJ.l, sen ou-a, secar, so ff' I C 'd b d dHa-de concordar·se que o se- d'dOI oml a a un ante e agra' ave!um ra Ia ar. pequeno evou .

f' 1 d
.

nhor Braun, que assim se chéama 1\ d' ao mais mo pa a a.r.
tres las a morrer...

P G I Oeste funcionaria exigente, não ti- A sentença impressionou pela raça. enna lor'" 11·34
nha razão nem para �e queixar sua extre:na b�nevúlencia e, a F LORIANOPOLIS
da garganta que Deus lhe déra, 'foDosito, 1\Jguns J'ornais francese -------

�:." nem
._) I

.

d r:'
t d

,- � podia e deviat er o seu lug::::r.• oa comp acencla . o ...:.s a, o, defenderam a idéa de fazer jul-
seu' p tr- S' t

-

para
Se a; m d cae, as advogadas, asa ao. o em razao

gar por mu!h:!res os cnmes co-
.

d H'tl" prCJL:ssoras, as colatoradoras ese queixar e I er... metidos contra as crianças. Não
, ha duvida que é essa uma das amparo de tantas ..bras de jlJ3tj·

ça e de cnridade slJcia! se têmO VERÃO em <limas como conquistas qu::- o fem:n;smo de-
most. ado tanto á altura dos seus

o nosso, provoca a incontir.encia veria ejforrar-se por alce.nçar. d,. everes, por que não aceitar bem
das bebidas refrigerantes. Bebe- Tanto no julgamento de crimef Iha mu er-juiz?
se a toda a hora. dessa natureza como nos tribunai,

E' i,so prejudicial á saúde? para julgar menores, a Imu'he
I A União Benefice!lt� dClS
e Festa de Bom Jesus de Chauffers de Santa Catarina 80'

!t licita. o comparecimento dos seus

� Iguápe as�ociados á sua séde soúal, á .q".
ti rua Saldanha Marinho, n. 2 ,�
� O navio motor São Paulo fará o transporte de no dia IOdo corrente, ás ) 9
• romeiros para a tradicional festa de 19uáp�, saÍn- horas dd noite, afim d;!' serA i� II do de Itajaí a 30 de Julho. I procedida a eleição da :'lava

.,
Os interessados deverão reservar, q Janto Jn-

II
Dirdoria. para o período admi'

J! tes, as Silas passagens. tlistrahvo de 1936-1937.
� Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí. Modesto GaIvão

�,� � lo. Secretário

1������:�;.�e�'�t�_�'I�-�-���b��''�.��,�!�;�;�-"J

A. GAZETA Flori:lnopolis-10-7-1936
, .� ão poderão voar
soore �iS ilhas
britá-i i cas

8 - o sub- I

S( rera..o ri!) Nlimsterio do
/.r, sr. Philíp Sasson, intor
ri LJ n""" ,,),' seus interpe-• $.1.I..: -v, ,� .• '\ l..... '" <I "-'

Ia ,!",. ;;;1"'" o' (Y ; vêrno brí-- .�.), "1 ..... '" b' II\".. J

tâníco está em entendimento
c 11 a Atenanha- sobre o

ANO I

(' ') da pas:::agern ele «Hin·

(,'crlburg» e do «Graf Zep
pelll!1" sobre o territorio in
I les dizendo que «de acôr
(o COll1 (I entendimento an

.Jo-alemão, os dois dirigi
veis germantcos evitarão de

passar por cima Lia Grã Bre
tanha, salvo se o mau tem

po torne isso absolutamente
necessario» .

, ,

I I
A UNICA que poderá responder satisfatoria E ente a todas exigencias

E'

Furm8davel sorteio

UTUO PREDIAL
, "EDITO

Ia o JUL.I-IO

,

,»."', Prdrnio
lo. Prernos "

lo

Rs. 5:175$
30$
10$

no vJ J('
"" "

" " " " "

E rnuitas ísenções

Inscrevei-vos!
;9),1.
�

•

crianças, possuindoElegantes e lindarrtente padronadas roupas pcu d

e abundante stock
Atrigos para honlens na casa A CAPITAL, nas duas esqu�nas da

2

Congregação
do Bom Con

selhó
No proximo domingo 05 as

sociados da, Congregação do Bom
Conselho realizarão, na Capela
do Ginasio Catarinense, durante
a missa rezada em intenção á
alma do congregado Roberto
\loreira, ás 6 horas) a SUa co

rnunhãn mensal.

Uomissãa de
Es"iatisiica

Especiali:;ta em fornecimentos
de comida a domicilias.

Pre_;os, os mais baixos.
Absdu!a higiene-Gêneros de

I a. qualidadç-Cosinha iguai cu

sUferior as melh.nes da capital.

OONVITE

variadisimos

rua Conse!helro Mafra com a TI aj:lno

OSCAR CARDOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



B'Uir,enau - .JoinvHle S��O Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção �-je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar 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 laoeí: Jd 1'JRoupas feitas e janellas, tinta Macbinarios em geral para a lavoura: a' ados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. .

Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, (viotorei
. Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos K

'

Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: iXIS,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes )!cos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, af.lc.

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e p'tarmaccuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEft

� Charutos «DANNEMANN. Bebid1S nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

� Empreza Nacional de Naveg9ção "Hoepc�(e"�-vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �� Fabrica de Pontas "Rite r�aria" - Fabrica de Gelo ;'Rita rv1aria" - Estaleiro 'Arataca"
�

.�VAVA'\&P'.D���������!���������������j�����[lGl�����VA.V�VAq!&4t.

I

1
• Bortelos prilJprlOI, Ir&8 vezes �

0.. por semana, tDdas ZiS segam· �.., •..,;,• das, ter;:a. e 3Elxtas·ie�ras, �;;$
• •
• Extração com globol de cr'st81. ��

�.� A ••,áX I. (')� Usula honestidade, nois, OI 80r· �
I �'__ ..

tel.' '.lU .pr
•• ::C!�d�_��. �.y.. J �� �.

�·������G8.------·-'----= - �.==-=- " '-- ����G����@3:3
". ® Cozinha
s'

�
�������.�� _- �,_. ·��J�

.. �(.'!;;:ifi'J;@:���.���'� �.[fi;.'l, - -!iiW OBRE A DIREÇJIO DC PROPRIETARIO � Agentel••c"rrelp"'.ndentesYl6 _15)j� !8�� ?6·tiS r�' __ ��i �.� �� �.1i� ����-' �I tJ.� �,��\' (;;'i:zy
� V �

O "r�i� • RUA FELIPE SCH�v1iDT N. 1 G � I O

:Companhia "AIUança da atiDa"! lenw FLORIANOf'OW eet<1 C::::b:_e::.-,ca ����orÁ.
� �.a&ilililiW0UZ2 .. M_WSZi!P'"lDí·�U'!'1S f... ;!i�� �'r".;.> ��!,i(!))����íS'���r.�����������.t FUNDADA EM �a70 (�h�\ ;����Y���q)!n!j;�Itt������.���.� �� ii ;1I.i construir? iiSeguros Terrestes e Maritirnos !! e ....,._�,tm .._ �
� ��... i�••
fI,.'1 Incocn.A.tpeITsAtarVRe.ElmA.LelznAteDoa PRIMEIRA d\J Brs31 :i �.� �Si,6a c> nesso c(')nsel���J!I - 9.000:000$000 I

,.,,�
�

RESERV;. s ..V1ÀIS DE 4 J .OOO:GCO$OOO �
MAr"DE FAZER UM PRO,TE'TO COl\ D

RECEIT p. EM 1935 19.792:553;f,358 1. '<
J '

.

PROPRIEDADES IlVíOVEIS 14,161 :966$549 ESPECIFICAçõES E COM ESSES O\.
R P c CUMEN10S PFÇA PREÇO A DOUS oiES ON, ABjLIDADES ASSUMiDAS EM 1935 2.717.044:063$157 I TRES CONSTRUTORFS DE CO\�FIANÇASINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::5521970 _'i,

onfle a execuCf;O de seu p�ile!:tes: Sub·Agenh:m f.al �zguladores de t,V:"f ir:17! 'lZm tcrJ'.:e os Estéi.':os :l'á um bom arq u itéto.
� -

t:D ',Brasil, no Uruguai I nas �r!!'l1J j!1aí� praças eslr ':G';dn'[,,:,� loinvile-Xavic;r Schellk
�l.�q'A �t'�';:.

'F' I E-;TM/OS EM ÚTI' 1\8 CONDIÇOES PA1A LLageS-Hossar:�h Nevt!ll
,...gen es em lonanopo is: aguna-Fr:X\ChCO Chagas Ma�'NOS LLNCARREGAR DESSE � E�VIÇ) Cbac,2

: Campos Lobo 8, #2ía" �:R' Preços rnodic''),s Mafra-POí:JIJilio Cla_o
'i'.... ��. Nova Trei"lte'-Jcão José Areh:t� Rua Ccnselh�iro fviafra, 35 (sobr'�dt,) C ... '!X2 Fo', t.>lL 19 l.M_:·I�:, """'''. • OrIeans-Ed.;.),.,r �\"_.ato'.·.(� Tic.. LEFON'l:_BN.,!.'J··./'('1.'», 'END. T_. ·'LEi,',',. ·,,·1,( ;:',/T. IAlvÇA �� � rf'<\,'" ilér.� J·r & Mott� p

"

1.

J.j" "
"

� . I,:� ",7J �·V<�l.
.

� orto Uni2:,-· f�,;;m mio M;f,...� .
-

.n Ese r ító roSi em 1_ <3g i.k , .:.; 1(;. :t '" J ",_J ",7

FOR' PO: Et� }:��I�'g'lDJ\DE' I �!� 1�s�'."Ii:,: ,,�:;;.":'�d,,�
S fi �ti

• • fjI),J-o.:', �:. Francis,co.GuarsI.:Y GoerreSa
!

.

ub-Agentes el"'lil Blufl,,)f;.?!r18U e Lages .:; Rua Felipe Schmiüt n. 2 @ S�?JoaqUlm João Palma
� 9 @ 1 i- TIJ�cas-OIiVàld Ram..
•• •••�••-----::=.-._-----����,������ �.���G�=::::.:::--.:::::::-::::-_:_---_-::------,�•••ij$i Tuoarão--k�'__

Filiaes em:

•••oo---------.--'-----"�H�l>W�
�.
At t b ,

.. �
� en oe . em. �.0,� ��
I

íS_��

�.�.

�. �
� ��
o AgencBa r�1hmdetl�:l�1Htir d� Pas- M�i
$
blicações, com séde em São Paulo: ri·é autorizada e fiscalizada pelo Governo I
Federal e possue a carta patente n. '112 II

��
I

Forrnidavels

r:-1)"_M"[':II''''''-''I'''''F'U�IWMíW:IIS:::::lL.lmll'''A''''P'F''S> �R:'�!;�N�
� , Redator-Secretario:

.. � ., Oslyn Costa

Clinica e pro- Especialista Ndo 3erá del)olrJiJo o ori�in(Jl
publicado Ç,u não.

tese geral em moi .: sttas O conosito expre3'O em arti.

I"
da bôca da bôca ro de collaboraçã», mesmo soli-

..,o"'"SUL'''"ORIO·. E t '" d
A citada, não implica em respon-".L..... • x l'ac:�.,o St'lll or

sabilidade ou endô3so por paile
RUA P. COUTINHO 88 ..

,
CONSUI/J'OUIO: . da Redação,

Jl ;::":::�::�EZi�==!J AN�ssinatura�4� " ..

� SEMESTRe 2�
fRIMESTRE 12
MES ..
NUM. AVULSO '$ ..

ATRAZADO $300
A COI respondendo, bem come
os valores relativos aos dIi
nuncios e assinaturas, de�
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaUado.

Rldação, Admnlltraçlo
a Oficinal

RUA CONS. MAFRA. 51

Fone. 1.656

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguã+Jaime \Vendhauselt
Anitapolis-Anibal P3éll
l\ngelina-Armando �chmitlt
Biguassú--Heitor ( \í!i'OS
Blumenau- Martir,ian:) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedi·o To�
Cruzeiro-O:"valdo Perefa
Curitibanos-- Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorab Alves

Caminha

"I .:

Especialidades ern: APERI � IVOS E
SAL GADOS

Fornece COMiDA r; COl\t\ICIUO A PRE-
-- fi

ÇOS1MODICOS.

( (

"
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'IY_1,,,,
.

"
. .,..�-,

..:\/} t\ lE. r -\ +Florlanopoj! S

\ � Dr. Renato=
I c' �·b<);3a==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 �;(sob.)

IFone, 1325-At�r.de. cha-

\mados para o mtenor,

�
-----------����������������

IIDr. ��e���a R. Casa de Di�ersões
J\dvogad Fam i liatesRuaC)[u. Mlfra,:10 (sob.)

Fon es 1631 p.

1290_1 Vispora Imparial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES

�VIéd icos FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES
CAPITAIS

1
'

�Dr. R icaí d o I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

': (�ottsm annl pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Yiapora Imperial país, nele

Ex chele da :;)inicfÃ do Hospi '

encontrareis grandes vantagens, conforto, honesti-
,�; -:{('. NtimbeTf.;. (Professor dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
,'J',� �::i�ar��e�eSrofessor I Nos altos da Farmacia -Popular.] á ,praçaj5Ide NovembroI �,. 'eG�i':i;�,,�a �;r! c!rurg!a

gCir{,í :r'iiãj;jliiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií__ _--------__
t.:.-

Epilepticos

azeta

Ad\iogad(os
1 Accacio Mo-\
I",,,,\,: �-",':l •

� í."� '.t)f, tn'q seu escnp-

tÓ1 io de advogaua á rua

I Vis conoe de Ouro Preto

n. 70. - i>h'J1:p, i 277 ..-

l_caiX 1 Postal, 110.

I '.ITr. Pedro dE) Mgura Ferro \
I
1
I Rlld. Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

Advogado

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

I operações _d!' plastica

'CONSULTORIO-�,f{ua Tra
I
..mo N. 1 e- das 1 O ás I 2 e

',das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285,

I RESIDENCIA- Rua "Este-

II
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especIalização em
.

molestias de senhoras)
At�nde na Maternidade
até ás 8 1}2 da manhã
e á tarde-Consulforio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

Clin;ca Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
das 15 horas em diante

RECEBE DEPOSITOS
PA6RHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoêj. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

PA'CHOAa- SIMO.E S. A'llLIVRARIA MODERNA

funGaaa I!rD 1S88 IRua Felippe Schmidt n' 8
l'abca postal 229 Trl. auto 1004 ,����������������������������������������7i
Codigo Ribeiro End. Te1,. II

SIMONE �
Executa analises para eluci- Tvpographla. e�tereotypla �I:dação ddillgnosticos eneaOerna"ZSo, Pautl!ção. Tra.

_________
balhos Ele Alto RellZUo de.

Rheingantz
__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii";;;;"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Precisam-se
º- A Z=-",C=---l�Q$ De .cosinheiras, arrumadei-

Ensino gratuitamente o

Ch' ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e ipfalivel para apeu s locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de Iamilias. Pro-
Cartas para o dr. Buchmann. P rocuem curem a Agência de Empre-

Caixa PostaL 1658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
Rio de Janeiro - Brasil ,.w""�_ beiro Mafra, .

n, 31 - Teleíone
Dante Viva-por Giovani Papini � ::1 Fornecedor _1?61.� .,_.__

�
_

Terras Devolutas-por Ruy Cirne Lima i'����� �����Historia Pop. do Rio G. do Sul+-por Alcides Lima3,

�As Pantéras-por Lois Wilton �

A t AtI'Cancioneiro da Revolução de 1835-porPo�:�:�, � ençao . .Fontes compendiadas de [l.eg, Soc.arasil-por Djal- i ,�, " .. • Q �
ma Rio Branco

I
I

� \ � ,�'.i-t,,!4,,é� LJ

SEM��ALME�1����%i�� AS ULTIMAS

I
� Transferiu-se para á rua Tiradentes

N. a, a casa

I������·, " A Preferida":
�."

onde continuará a atender a su_a dist;nta :treguezia
publico a,'r; ""eral ...

A PREFERIDA
.

I �·..;·:.:,·"'�:�fj>.· ...:�,:-·,tr�"J'f;}

esiá:iâzendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos;: e ;uma'"

verdadeira liquijação, em Jodos os artigos, em calçados:para)homens,Vende-se ou arrenda-se, por' longo 'prazo, em Floria-
� senhoras e crianças.nopolis.�o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE-

�� A Casa A prefeVErRliFdIQU.EM SO'�IQUE �PECHINCHAI'�· ..i;

ILA. Tambem se faz idenlico negobio com o ESTRELA •

HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.
MobiliaTio completamente novo, instalações san�tá-

"'\1rias etc.,� � �
APROVEITEM ! [J]

Q motivo da venda é [ter o proprietario de se leti- [J ��
rar para tratameoto de sua saúde. Para informações diri- � FIUA TI FIADENTE611N • a ��jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24. � (AO O Dt. DIRETORIA DOS CORREIOS" E JTELEGRAFOS) . fi �Florianopolis. � 1.".Ii

!----------------_.--------.�� ���.

Indica: Banco de
Crédtto Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soc. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 18
(Edificio proprio]

Nos altos da CO:1ftítaria Chiquinho.
..

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. .

ITorneio «mosca», Interessante e sensaClOna

jôgo esportivo. .

De hora e em hora saboroso café grátis. '

Os jôgos são executados por graciosas senho-

��r�inh__a�s.�j��������������=����$�.�,. Solii.rios
!

I Senhoras � senhores de lodasI
'. condiçõe; e de todas id� do kC�Brasil! Lesejem padroeiros do'··

II casamento?Peçam informações, em�envelo
r.e fechado remetendo 700 _ reis

em sêlos postais. Deseja-s! i.dade
e preterições. A máxima diser�

ção e todo o sigilo compromete
se a Asula 95

Rua Duque de Ca"ias 51 [l,
Joinvile, Est, Sta. Catarina.

Palacio de Diversões
-

Familiares
ooinú o

,Rheillgantz��������

Lf\NS P \Rl\ BORDAR ,;

não tln rival. Gil'tlil;J, 9Jrtl
mente de cores firmei.

.Java .Jornal
Praça 15 de Novembro, 26--30brado -. Fone. 1.360

PRIME'R(� E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões díarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.des vendas �

ma iores lucros

MARCAS:

ALlCF-,'lAM ELIA, AU RORA
MARIA, MARINA,�

I MARGARIDA

I i A'lverlda nas ' bôas
casas

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

Consultas diariameule das

4 horas em dianie

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

1m =.I!l�, ..
"

Consultoria: Rua João
Pinfo n: 13

IFONE-t595
Rr.,iclência: Rua Visconde

de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABOf{ATORIO DE
ANAliSES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OIIVFIRA

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Oficina XAVIER
==D E==

AlltonioXavier
LAVA'- TINGE E REFORMA CHAPE'U'; ;.PARA

.

HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua CGnlllhelro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Dr.Arminio,Tavares I
�p"Jclallsta emmolestls.

deiGAPGANTA- NARIZ - ou
'::�! )S- CABEÇA--PESCOCJb',

, ssôas dl(Fc-rrncõo pela E'aruI1G. .....
, _,

ú"

mec/rina ela UniuersiOaOe De
Rio Oe 1aneiro. Ex-interno,
por .oncurao, 00 Hospital O.

I Pro .to 50e orro e 00 Assisten
'ria !ublira 00 Rio Oe 1aneiro.
,

rorr alguns anos Oe pratira nos

[se- clços eepeclcüzuõoe no Pro

I f".."sar 5anson, no Rio De 1a·
'r,'liro--na Polirlinira de Bolafa·
�a -- no Hospitnl de 5ão 10ão
ciatista 00 Lagõa e 110 Hospital
'5affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

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

Gabinete adaptadoJ para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopol:is. '}
RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone part:cular 12.16

T'''�''''' .�

éh;{;" d� Laboratorio (ia

DiretOli{, de Higiene do
Estado.

Curso d� r:s�'f'eialilação em

"3actroriologia no Lab. de
Saude P{lhlíca do Rio de

janeiro

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratcuos Raul Leite Rio

I
I

I

. .� .. -" � -' '-'-_

Ultimas edições da
LIVRARIA ·00 GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO' ENTRES

•

...

O'timo emprego
de capital

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ú'�d,�E,TA Florianópolis ,--I 0-7-1936

F l� � c o S:

Está finalizando o p�·azo cstabsecido
pensa de [ola, mensalidades atrazacas etc.

pelo Funcionários dis-Clube dos para

Fazei vossa in::::cição �

C)n"'JO sccio-"r�ua Conselheiro Mafra N' 2.'

;::.;;;--
- --==;;.!!&;;;;;i!JS';;;•• -;;;;;"""';;,;;__íiVi;U.tmmmD-�'..;;;...�;;n;;_Z_mtn;;;;;;';; ",-=;;';-���$;'��:';"'i:.:e-:GII.:;:i(!!f.:-Li�R��-r,r.l..""_"'�;';J.. :.lo.�i!..u.�..��:", :;;w......,..,....M JIOLN!se • I lt'!i'!1i!r.naJ k-::;;'�;:.;;�""".2'ZIS""F'FF!'a ffi* 'lT".",...,...�--=as �e

• .,..,...

Exercicios na- Aes � �YI·�'{l� �'l1 I��'j;-, �F �M'·
I /� V!CSr:..:S r:�;:::.�;- �,l '8 r-ecorc� S A v1ões str.a�

�aTs alemã.�S .0;11 a�'6:"" a �,uri&l u3l� n- a Aq;;cmt.rl03 nur��6n�::is tosferico
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o «Lira Tenis Clube»

Recebemos do Comando do realiza amanhã uma grandio-
14 BC., rq iartelr do em Floriano- sa excursão esportiva á vi

po!iõ, o gt'nt!l cartão: sinha cidade de Itajaí, aten

",) Cmt. e oficiais do 14 B. dendo a um gentil convite

C. convidam a V. Ex. para as- do invicto «Clube' Marcilio

si-tirem ao concerto que a Banda Dias», com o qual disputará
Militar deste corpo fará em ho- no domingo um torneio de

menagem ao insigne composito tenis amistoso.

patricia Carlos Gomes, no pró- A embaixada do querido
ximo dia 11 no Teatr o Alvaro clube da colina vai presidida
de Carvalho, á·, 18 horas, dat I pelo secretário geral do Lira,
em que se comemora o centenário sr. Orlando Fernandes, que
de seu nascimento. n nesta função representa o

o sr. Aderbal Jogé. filho do presidente, sr. Vitor Busch.
-Venha cá ... Vamos nos ex- Ao procurar a causa do baru- sr. José Santo6 da Silva; Retreta E' grande o entusiasmo

.. :.-l) ,p ;r> ']''Yl� ,\Ui er >-� car. Oc!,ois faça o (jue quizer. .. lho que ouvira, d. Dorandina, ao 1\ senhorinha Aurelia Mt·lo, Ii- que rema entre os amado-
m (Íu�,; la "r;il�,rHH� um. VeI ando,a mulher se foi colo- abrir a porta, ainda lobrigou un. � lha do H. Descoúides Melo; res do elegante esporte da

,,- f:.,a�,it!nal sob t �dos o' car jusra.nente por trás do estu- vulto ao pé da escada. que cxcla-l a exms sra d. Julia Coelho Damos a seguir o progra1mba
da

raqueta de ambas as cidades
.
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retreta a ser executado pe a an-
'" <I

,.0 Iv:dicr;r!a, b?rbar ... e a,)?' '�ar:te, enquanto seu eSFOlO fazia mava:

I
Souza, esposa do sr. João Sou- para essa competição, que

d de d I I "I d d Jd de musica da Força publica,se-itir a gravi: a e de ta procedi- - «j'y atei-te, esgraça al ... » za; terá um cunho de elevada
• t na noite de tIdo corrente, no

, ,
S l' ·.:;1:.r d·, tL�('(;:a Icj menoto. 1 1

Prat'cado o delito, o seu a)utor, a exma. sra, o, Yolanda Boi-
.ardim« 01ivelfa Belo», das 19 camaradagem esportiva. que

, •., pt 1 ,_).C ,; f', ,�'),"'r' SI), r:om c. _epois de trocarem argumas em mangas de camisa, descalço e teux l1usso, esposa do sr. tencnt. l'á se tornou tradicional entre
1 horas em diante.

':,1_':>- ;lbf>ri(j ac ""lelO, a viti (a jJa(,iVra. o estudante fez menção e.npunhan io ainda a faca assassi- Egid o Russo; os dois clubes.
ti uL.i I, sem Io.ças, evaindo e de sacar de uma arma. Enraiveci- na, apresentou-se á policia. o sr. João Matia:; Gustenho A embaixada do Lira, que
err: <argue, cai por fim com r.s lo, o marido ultrajado arrancou Ao ser fotografado, com um [en; 1. Parte parte desta cidade amanhã,
i)jlpebras cerradas para sempre. 1c um punhal e investiu contra sorriso f,)rçado, o assassino disse: a s:;ntori"ha Ediná Brito, 50- sábado, ás 14 horas, é com-

--« .Vlatej�t'.'!, desgraçarl,,J ..
» ,v1ilton que, fugindo, deixou SUê "Terão um ótimo retrato". brinha do prol. Clementino Bri� Hi 10 Nacional por Francisco posta dos seguintes elemen-

[,ng'.orjou�se sôbre o cadaver iner- companbei a.Neese rapido momen- A policia está empenhatla no to, guarda-mór da Aifandega; Mal10el da S;lva tos:
i> da desvenlurada esposa o ma- ,P, João vibrou repetidos golpes propósito de e.icontrar o estudao- o sr. Valdemar Silveira; Siofo:',ia da Opera Guarani Presidente: Orlando Fer-
f\do ultrajado. contra sua mulher que, lavada em I te Milton Coelho de Lima,o cau- o sr, Irineu Pavan, ccmpetente por (�arlos 00 nes, nandes.
})':o Rosa da Sd\a conhecêr: sangu J procurou penetrar ns p�n· sador da trag�dia de ontem. nnpressor de oh.as d·} Imprensa I Barca!'ola-j;:m e dueto da

I Diretor-esportivo: Clovis
taria Francisca no logar Pcnga são em que residia seu sedutor.

�! I Olicial. Op\�la Uuanm .. ;)or Cad0s Go-I· Viégas.ré, mU!l�cjpio da La; a. OuvinJo desusado baruiho ni'
I ISta I a d_a .

a

I ' '"

mes"
,

Ulretor·tél:nÍCO: Mr. Nt'atC'.
t-\ 30 de Janeiro, no rnesll'lc escada do predio,a dona da casa co:-nlssao dls- .

Amversarlou-se ontem,,:> sr. FantasIa II Guaram .. iJor Car- Sec!etario: Nilo Noceti.
J.)Carem que se conheceram, eb levantou�se do leito e foi va o tf-ital de St':',,!Flodoardo Nobí2ga, OfICIal dtil)S Gome�. O'Ld,r: Dr Ricarte de f
V�C'l.'av(\m. lue s�ldera. .

Antonio IG,.L.i��te,.ld" sr. �lr'l�ecretari0 l:tvocasion� e Final do 30, Freitas,
. ,_

..

fv12.,ia Francisca havia sido CalOa ao lado do corre-mão

I
!nstalou-s:!, ontem, ás 16 horas, I

da Fazen",a e AgncuJura. t

'C
da �p{'ra.

C I Gomes,
C O:1ist;lS espOnIVos: A :lO�

1

'd d d"
, , ,

, , Uar(lOl !)or aIos I' V I I Cc!CaGa por seu pumo e nom' a esca a, JazIa a vItima Imersa com � rresença ?oS sr,s, OllVlo I Fez anos ontem, a exma. 5ra
"r -'

1 élSC,O?Ce os e Os ym ...o�ta
,,' i:'f("b Reze'nde, Um belo dia, num lençol, de sangue.

_

Januano d� AmorIm, dIgno pr::- d. Heliete Outra Simone, digna 2. Parte
1 emsl�s,: Ne,ate, An.a'ldlo,

": resolveu transferir sua leSl� Alarmada, a dona da pen,ao feito mUnicipal, João Alcantaró consorte do estimado conterrâneo l,e31, ,VIVI, Dlva, Mimosa,
:, n:ia Dara esta caoit�L e com bradou por w.::orro em altas vo� da Cunha, presidente Jo Conselho sr. Edmur.dJ S;mone, membru El�a, �eve?, Antonio, Boa
I. H':)_' o novel ca;alsmho. I z:'!s. Municipal, Eduardo Santos e João da câmara de vereadúres da ca-

Hin(j «A' Mocidade Acade- ba:d, S!dnel e Moraes.
r\ jL chegando, Alfredo Pinto : Abraham. vereadores, a comissão pit".I. !Dica» .. por' Carlos Gomes. Além disto, um grande gru-

- 'Z ' \. ti mou-se propr;et:'!rio J 1.1 r'OS �je distrital de Santo Antonio. Ave Maria di! Opera Gt:ara- po de familias dos associa-
,., ,,' �(: Riachuel ',CJ'1! eie foram Ana; ices Foram eleitos os m. Durva' faz anos hoje l'\ senhorinha ní..pOl Culos Gomes. dos do Lira, acompanhará a'

. li �"i r"l I-;'ranci�cL' e seu ma- r Pires da Cunha e Antonio Fer- Aurelia de M�lo, aluna do Jnsti- Fosca-DusttÍno e Ror.oanza caravaiJa esportiva.
do, .10,,0 Rosa. reira Macerlo, para,respectivamen" tuto de Educação. por Carl05 uomes. 03 onibus contratado� pa-
Q,.• a,'; quot.;dia:1;:uI1cnle, apare�

O Tt souro do Estado pagará te, exercerem os cargos de presi� Salvator Rosa (pou-perri) ra .' e,:;ta excursão partirão
_,:) !-Io':.! o :��tlldiiÍJte Milton nos dias 13 e 28 do corrente, dente .e secrétario da referida co� CHE6Am UHS por Carlos Gomes. ama lhã, ás 14 horas, do

'...dho d, Lm,a, de 19 &nos rnais em ordem alfabetica, os juros de missão. Paulo Dutra «Ba' Miramar», a praçâ 15
cJU menos que alí ia < studar com apolices e bonus da dlvida pú- Ficou marcada para o dia li, O centenario de de Novembro.
"., :)fll colega, o Tte. Vebre. blica do Estado, rdativos ao

a instlilação da comissão distrital Retornou á esta capital, o jo- Carlos G om es na
�\. (h�venturada vitima era com� primeiro semestre de 1936. d L A

vem Paulo Dutra, geren�e de 11 A I B BOXe agoa. p.. •

'\n�Fm,cnte assediada pelo estu� Escola Pro- C.�RTA_ZES
Gazeia. A AÇo Integr:Jiôta i3rasileiIa Morreu em conse-

-'�ntc. Diante da insistencia com
prepara-se para amanhã, em sua quenc',a .da luta

'd M' F flll" � F DO DI L\ Encontra-se, ha dias, entre nós
1ue er1a persegfUl a, _ana ran-. ISSDonaL e'f

N IMD�r:>IAL'
t

chegado de Curl't'l'ba, onde cU',�a séJ.!, á rU3 João Pinto no. 32, BUENOS AlRES, 8-Infor.ci�ca "vou o ato- ao conhecimen�
_ .'"

CI � ,t.!:"\ ,ás 7,10 �
-

• d t E h
. homenagear a0 insign.:: musicista mam de Posadas que em conse-

lo do marido, o qual, sabedor do mIn � n ai hons, Fronteira do amôr. com es aque ngen ;.na, o JO�
C I G I Ivem Flavio Ferrari, filho do sr. patricio. a,r os. ornes pe a. p!iSSa� quencia de golpes recebidos du�'

'jue se passavi'l, por dU83 vezes CINE REX, ás 7, 30 ho- d d
d Teodoro FerraiÍ, do com6rcio 10- gem o primeIrO centenano e rante um match de box. faleceu

;)lOC:lfOU o S� utor em sua resi- Para fazerem parte da banca raso O misterio do quarto es- J seu nascimento. ontem naquela cidade o pugilistadencl3, no Hotel Odeon, não o, examinadora do COnCUf&O para a curo.
ca.

I Para c,ste fim organizou um campeão parag:JaioVirgilio Zarza.
F'nc<?:ltrando. '. cadeira de flôres e chapéus da CINE ROYAL, ás 7, 30 ho. fALêrtmEtiT05 I ?em ,capw�hadü programa e� que I da categúria dos pews le"ies.

Ue uma tercClra fella João Ro,' Escol.� Profl'sc,ional Fem',nl'na fo-
Ias, Abaf.ando a banca. 1 t b m u a o ao a O S- _.

I' Faleceu ;:Ja cidade de Natal, mc,ulU am e !TI "raç argentlno ese, contra quem
"',� cid, onto,u-,,,, com l\iilton e fez,- -,. am no".[leadas a r'rofessora Co'ra C I G» ,

Z b f
.

d 'dU • Rio Grande do Norte o sr.
ar os omes que sera pronun� arza se ateu, 'Jl eh o .

•
' t. .:I\-;nte de que o. seu procedl� Batalha da Silveira, �olnl'ngas CINE O"EON, a's 7 e '8, 3C) "d I pl'ni Alb rt Zim

d I
1J Morais Barbo�a, funcionatio do: Cla a pe o I ano e o .-':lH';)tt.; era ! !:>uco ,'gnü e que não Brüllgemann e Julia Porto, bem horas, A tortura da Fé. Te,ouro Nacional, tio da �xma,'

mer e uma paks�(a sobre a f��' vende-se uma bem montada
-j

,
- \ 'úflg'lSSe, para c i'ítm complI- com� o nrofessor Barreiros Fiiho, sra. d. Maria Umbelina de Sou-l gura e o?r�s do Imortal composl- ALFAIATARIAa,nu dis�li-ca;0e;;.. !{ ..,nte de P()rtuguês do Instituto POde rao es-

Z'l. f'sposa do sr. Vicente .souza, tor br,asllelro. to de «João P.esosô». EstreIto.
_

O J�vem e:;t�dai1te prCITleteu de Educação para examinador CO I he r res j- nosso colega de imprensa. ASSIm, pede-nos a Chefia Prf'ço dt: ocas!ão.
.

na� malS persegu�r a esp,osa de da materia, cuja cadeio. rege na- denc ias Provincial, convidemos todos os Nesta redação prestam-se aos

Joao Ro�a m�s nao cumprlU. pot, quele Instituto. ml5SA integrali�tas e todos os não filia� inti. ressados melhores inform(lçõe�.
com maIs amdUldade continou no ASSUNÇAo, 8-0 govêrno Na próxima segunda-feira será dos, a compareceram á S'la séde,
seu i:;tento. • Vende-se umamaquina de es- provisorio da Republica autorizcu 7

�

h amanhã, ás 20 horas.
On'em a' 't J - R d E b I celebra:::Li, á:; ,3) oras, na

H , , ;nOl e, oao osa T t t d - t·' A'
,

d
crever. ra ar nes a re açao o ou or U$e lO la a, ex-magl�� Catedral Metropolitana, missa deesconfiado do procedimento de I d N I Ftmoo a ação, e o genesa e� sctimo dia, em intenção á alma

suü eSl!0sa rewlveu segui�la com lix Estigarribia, a escolherem o lo� V d'

t' d fi ,111 ,A!II!t.A'i. ..J1 . do sr. comte. José iegas e
o III mto e con rmar sU�lpeltas, �nS&.· lU toG ge cal que desejam para residir den�
J;_,,:u viu sua mulher palestrando tro do territorio nacional.

Amorim.

com Milton Coelho de Lima na Educação E' muito provavel que o gene-
porta de uma pensão f�miliar on� ral Estigarribici passe a residir na

de Milton residia, Acercando�se Realiza-se am.:nhã, n,.:: Insti- estancia de sua familia, situada no VENDE.-SE. no distrito de
'o ca�aJ, João Rosa interpelou�os tuto de Edutação uma festa em departamento de Concepcion. João Pessôa, uma ótima casa

a respeito das intenções de ambos. to,nenagem a Carlos Gomes, Quanto ao ex-presidente Euse� de moradía á rua Nestor, n. Pelo a. des. -Presidente do I renovação das eleições nos distr:-

SurpTeendida lV1ar;a Franciora tendo sido organizad u I b' A' I d't I fi 42 Tribunal Regional de Justiça
I
tos de Santo Amaro, (P.d!y'ç 1);. ,. , '- • .. o m pro- 10 Ia a, acre J a·se que e e· .

(p�lr(_C,�.• ·.·.·.��a,fu�i"r7.'eI1mdJa0s ..

seu marido gr�ma composto de n'usicas do)' xará residencia em San Bernardí� Tratar com o proprietario Adão Eleitoral, foi desigGaà\J o dia 19 Hercilio Luz, i\raranguá);Capão
. �- - - insigne mae�tro, no. Alves, na mesma. do couente, para se proceder â Alto, (Lages),

�. :;l'�'Y�ii#\!!\OMf*" P!ji!4M" *Em E'W'i@fi&- ••IIIIM__IlliEIi1I-.C!I'*IlGI:i8iiW_*_' I&llFtttt_iIiiI.A. •
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• �����. con�erva. O teCido da roupa potque lava facílmente e corn rapidez
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Tte. Ladislau Fichqr

Homenagem I DESPORTOS
..,

a Carlas'TENIS
GUines

� ....

,�. ,',

Vida Social
f1 'iIVBR59:�;O::;
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FLOI1L\NOPOLIS, Sexta-feira ) O de Julho de 1936

CAFE' BOM SO' NO
�AVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoaf

..

t -

r
e . ;'�!�;;,��

�·iJ

Regista-se hoje o amversano

uatalicio do estimaco patncio e

brioso militar sr. tenente-contador
Ladislau Ficher, servindo III uni
-lade federal de Florianvpolis.

,
'

I A OES
ÇAOA"
rasga a punhal

coração da
o

Faz anos hoje a exma. sra.

d. Maria Simas Fragoso, espo
sa do sr. Eloidio Fragoso Filho,
Iuncionario da AlfDndcgil, desta
cidade.

enzern AH05 H01E:

8 -Mai, uma

Vendc-se um piano Boisseiot.
Tratar e vêr á Avenida Rio

Branco, no. 191.

Eleições rell0vadas

(MARCA REGSITRADA)

o Sabão

"Virgem Especialiàaà e"
dje Welzel Bt Cia. •• Jolinvile

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




