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c n m u njdo chefe
Prestes assumiu a inteira re�ponsabili-
-------------------------------------------------------------------_..-'

dade política domovimento de novembro
RIO, Por um esforço de sua reportagem, póde, Eis os trechos mais significativos do depoimenfo do Que não pôde responder onde se encontrava por

hoje, O Iornal publicar, em primeira mão, os trechos mais chefe vermelho: ocasião de movimento que irrompeu nesta c apital, em 77

importantes do real depoimento de Luz Carlos Prestes, "Disse que as idéias politicas que professa têm sido de novembro último, bem como nos dias anteriores e nos

prestado ás autoridades policiais. devidan.ente externadas em publicações numerosas, entre que se seguiram, até a data de S�la prisão;
Por eles se 'lê que o chefe comunista, ao contrario as quais o manifesto de cinco de julho do ano findo, da Que se nega a declarar SI, ao chegar ao �rasil�, se

do que se propalou, não negou a sua posição prepon-] autoría do depoente, sendo, portanto, inteiramente solida- serviu de um passaporte com o nome de Antonio VIl:a.r,
derante nos movimentos revolucionarias de novembro ul- rio com o movimento revolucionaria de novembro último e fazendo-se acompanhar de uma senhora com o nome de

timo, assumindo inteiramente a responsabilidade politica todos aqueles que se relacionarem com o programa da Ali- Maria Bergner Villar;
das convulsões em que o paiz se debateu. ança Nacional Libertadora, visando a independencia do Que, n.ir enquanto, se nega a fazer qualquer decla-

Em documento de real e palpitante interresse publi- país e a emancipação de seu povo. ração, reservando-se para fazer oportunamente, relativa-

co, qu€' reproduzimos a seguir, vem fixar, de uma vez por Que é membro do Partido Comunista do Brasil e mente ao bilhete dirigido ao capitão Trifino Corrêa, como
todas, o celebre caudilho revolucionaria como o chefe su- da Aliança Nacional Libertadora, da qual é seu presiden- ainda ao salvo conduto a Harry Berger;
premo das irléas extremistas no Brasil. te de horn a. Que aS��1I ne inteiramente a responsabilidade poli-

tica dos movimentos irrompidos em novembro do ano

findo, na capital federal e no norte do paiz;
Que o depoente, com) membro do Partido Comu

nísta, está naturalmente na vanguarda de todos os lutado
res pela independencia do paiz, motivo pelo qual se en

contra presentemente prêso;
Que, oportunamente, quando cessada a sua inco

municabilidade e verificar as acusações que pesam sôbre o

depoente, cuidará de fazer a sua defesa e esclarecer a sua

situação».

A voz povo ligaçõus politicas.

Prorrogação
do estado-de-sitio

Sem quaisquerDO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

Ar�O III Florianopolis, Sabado

Redator-secretario OSLYM COSTA

1936 I NUMEf�O 46921 de Março de

O dr. Nerêu Ramos, no 1..\ GUERR�--
Ministerio da Justiça, ITALO ..ETIQPE

co \1UNtCADO N. 160 DO R. o general Baistrocchi, sub-secreta-
trata de i n te. resses adm i n is. MINISTEHIO DA DA fN1PRENSA rio do Ministerio da Guerra, dis- I RIO, 21 - Em circulas autorizados, soubemos que ten-

t tl tari ITALIANA. cutindc o orçamento desse depar- do sido assentada na reunião ministerial de ante-ontem a prorro-
ra IVOS ca ar.nenses ROMA, 20 _. o mare- temente em presença do presides- gação do sitio, o presidente da Republica, por intermedio do mi-

chal Badoglio telegrafa que te do Conselho, sr. Mussolini, de- nistro Vicente Ráo, resolvêra convidar p1ra ut.. a conferencia os mem

foi normal a atividade da clarou que, além das forças que bras da Mesa da Seção Permanente do Senado, por isso que só
avíação no front eri tréu. combatem na Ahica, a Italia pode com a aqueisc encia prévia d sse orgão representativo d) Poder Le
Um aparelho etiope, avis- mobilizar 1.25(.).000 homens "trei gislativo da Republica, pC1d._:d ser dxretada a prorrogaçãé).

tado sobre o campo de DA- nados e prontos'' para qualquer
-

Novos delegadosBAT ao leste do norte de ação que possam ordenar o Rei
GONDAR, foi destruido pe- ou o Duce. notlclats
os nossos aviões. O sr. Baistro::chi acrescentou:
Na frente da Somalia, dois "0 exerci tu italiano em colabo- Foram nomeados delegados ro-

iparelhos fizeram ações de ração com as outras forças arma-
liciais os srs, segundos tenentes da

x-; ',::.:' "

econhecimento sobre o ter- das, está disposto a conseguir a Força Pública do Estado, Leoni

:}'(f�í��� itorie ao �ort: de NECH!::L l c�mplda con�a�ração de. no:;so. di. das Cabral Herbster. para Dele

,·,%1 LI, em direção de ADIS- reito de expansao na África Orien- gado Especial de Poltria do rnu

'. �BA�A, bom b a r d e a n d o tal, mas ao mesmo tempo, pode nicipio de Tijucas;Hc�t0r Átaíde,
I .Jh�gls e os importantes de- garantir as nossas fronteiras courra r.ara Dt:kg��o. bpeu.lI de Poli:
I �osltos do centro logistlco qualquer paiz que tente violal-as. ela do mUG1ClplO de Lages; J�se
.re GaBA. Afirmou que o novo exercito Ca�los V dOS�1 .para Dde�;i.d� Es�

está preparado para "rapidas mas p�clal, de PolICIa do rnumcipro de
Ofensiva ltal lana violentas e rudes operações mili- Tlmbo.

__ , .,' , '_

tares" A
·

t fADIS·ABABA, 20- Um ris o orm RIO,20--Dcsdeváriosdias
.

d d o orador foi delirantemente
cornunica O e Harrar acu- que as autoridades policiaisaplaudido'sa unia nova ofensiva italia- R b d V' B I de Niterói procuram resol-ece emas os SIS. itor uc 1

na sobre aquela cidade e so- & C' d
.

ver um caso de an10A r em queD.
- ia., esta praça, representan-bre jujiga. O comunicado es Ignaçoes tes do conhecido anti séptico Aris, são protagonistas dois jo-

acrescenta que as tropas ita- tolorrn, produto do Laboratorio vens, menores de idade.
lianas demorarão ainda dois Em portaria de 18 do cor- Ariston, varies mata-borrões re-

Félix Mondec Junior, de 17
ou tres dias para iniciar a rente, foi designada Dulce clames. I anos e filho do capitalista Fe-
ofensiva geral naquela dire- Costa para substituir a pro- Agradecemos a oferta. lix Mondec, residente á rua

ção. fessora Emilia Ferro Costa São Sebastião, 79, em Ní-
A aviação italiana tem es- no Grupo Escolar Arquidio- te rói, e Iracema de tal, jovem

HAMBURGO O . ,
tado ultimamente em grande cesano São José, desta Ca- O d AI de 14 'anos, e residente na

. .'
2 - No decorrer do seu I�Ulilto discurso II atlvidade nesse setor, o que pita!, enquanto durar a licen- r. 11aro mes t 'áeleitoral. o chanceler HI�ler declarou: «Acd�nt�ça o

Eque acontecer, vem confim-ar a previsão ça á mesma concedida; Catáo ha �:u��a, m��e�ose��:trndonão recuaremos um cenhmetro nos nos.sos ireitos». acresc:ntou: I de um proximo ataque italla- -pela portaria de 18 do . entre ambos promessas de«Lamento os homens de ESla�o que Julgam que a colab�raçao na no. Sabe-se cue a nova oíen- corrente, foi designada Ero- conferencia ccrn o casamento,
nova _orde� européa deve ser ln.augurada com novas, hU�llh�'tões ... siva italiana' será apoiada tides Virginia Gomes para suo govêrnado r Seus pais, entretanto, seSe nao qUlz�rerp compreender ISSO, a Alemanha ficara 50. Esta em grande número de car- bstituir a professora Maria opuzeram ao casamer:to. Issoresolução é inebalavel».

ros úe assaltos, que esta- Virgínia Gomes Cardoso, na Chegou ontem do sul do Esta- bastou para que Felix raptas-
vam, ha tempos concentrados escola de Três Riachos, no do tendo seguido, pelo avião da se a sua jovem DuIcinéa e
ao norte de Gorohai. Dagga- município de Biguassú, en- Condor. para a Capital Ja Re- com ela viesse pam o Rio

..
bur será provavelmente, o pri- quanto durar a licença á mes- publica o prestigioso politico SlI- onde foram, ôntcm encon-

BE�L�M. 20-Nos Circulas bem �n�ormados otserva-se meiro objetivo italiano nes- ma concedida; lino sr. dr. Alvaro Calão. trados e prêsos.
q�e o reCODlleClmento pelo Conselho ?a Socle�ade das Nações da se avanço. -pela resolução de 16 do S. s. esteve ôntem á tarde no

,

O pai de Felix, o capita-Violação de Locamo, não causou �qUl grande Impressão. Não 0�)S" I corrente, foi designada Maria Palacio do Govêrno, têrca de lIsta Mondec, deante do beor-

!�nte o, solene �rotesto de Von Rlbb�ntrop, o �overno, do Relch O QUE A ITALIA AINDA Schappo para exercer o car- hora e meia, demorando-se em rido resolveu concordar com
)a tomara antec,pad��ent,e o seu partIdo. PodIa-se dizer, �gúra, PODE MOBILTZAR g� dt! profess�ra dé\ e5col� conft'Iencia com o ar. Altamiro JS desejos amorosos do filho
q�� o áto não modlf.cana a proposta da Alemanha voltar aSo- .ROMA, 20-Na sessão de O}I�ta de PerdIdas, no mum- Guimarães, Governador em exer-I e consentiu no seu enlace com
<lIcdade das Na&õca. ! hOJe da amara dos Deputados. CIplO de São José. cicio. llracema.

RIO, 21 - Esteve, ontem,
no gabinete do sr. Vicente Ráo,
Ministro da Justiça, o dr. Ne
rêu Ramos, governador de San
ta Catarina.
Não tendo se avistado com

o titular· da Pasta da justi
ça, o governador de Santa Ca
tarina, foi recebido pelo dr.
Amadeu Laquintinie, Diretor do
Cabinete daquêle titular, com

o qual teve prolongada confe
rencia, tratando de assuntos ad
ministrativos de seu Estado.
Antes de se retirar o governa
dor dr. Nerêu Ramos, percor
reu o novo edliicio do rniniste
rio, ainda em companhia do
dr. Laquintinie e do dr. Ruí
Prado, Secretario do sr. Minis
tro da Justiça.

"Casamo-nos
ou morremos"

Missões
Hoje, iniciam-se na Catedral

Metropolitana as santas Missões,
gue constarão de prégações feitas
pelos reverendos sacerdotes, frei
Carlos Bandeira de Melo, frei
Henrique C. Trindade e frei Ce
sario \Virth.

A Alemanha
NÃO
TE

REOUARA' AN
OS SEUS DI
REITOS

A víclação de Locarno

-- ··�.::I;.-. ,", .. � _ •• �.�. o,. ,�, •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A estação alemã OJA, onda
31 ,38ms., irradiará amanhã o pro

grozoa abaixo, [-ara a America do
Sul.
A's 23,15 corresponde à:

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7.1 5 às 1. 1 5 hs,
22.55 Anuncio OJA, (alemão,

português]. Canção popular alemã.
23.00 Radio infantil: Claus e os

Q'auchos. Uma oeça de leadas de
O. F. Heinri.h. 23.30 Musica

�)opular, Johanna e Fritz Anger
mann cantam canções populares.
23.45 Ultimas noticias (em ale-

A confere!lcia de LOi""ldres mão). 24.00 Para o crepúsculo
do Domingo.OO.JS O nosso con-

e ,....,. d certo de Domin:Jo. 1.1 5 Ultimas
L )�DR�S, -A sessão secreta �o �?nselhc da Liga

__

as
noticias (em or�!_JC"Liês). 1.30 As-

Nações, terminou as 15) O, CO,!) oçando iraadiatame-ite a reumao'._ f
P

.

'"
.

/

D'
'bl' sim azer.nos sair o Inverno. Ire-

pu ica.

E id f'
...

d d f' I ção geral: Ernst WIlhelmy. 2.15
m segUI a OI micra a a votação a moção ranco-ne \53, 1:;' d t' 2 3.0 O· - Ih r' s

O 'd d C Ih S B f
' ..

'f LoCO espor IVO., o me o c

presi ente o onse o r. ruce 01 o pnmõlro amam estar-se
d h d AI h V

d
. " coros e omens a eman a .

a favor a resolução, anunciando que a Australia dava a mesma o
'3 0(\ UI' ti ( le.

di I
. l) umas no reias em a -

seu mcon icrona: apoio.
.

.ão] 3 I 5 C t reativo
T rnao.. oncer o ree .vo,
odos os delegados votaram contra a Alemanha, com excep- ";0 Leit d ,(alem

d d h'l J d E I Lr.:J ....eitura oprogram.-,\"e.,
ção o representante o C I e que se absleve e o quac or que )0 d' d D,TA (I

-

o
O S V R' b d R

-

I cort. espe l' a J a ema- ,

não c0mpareceu. r. on ibl entrop representante o .eic 'I ,.
, )., ' -) .ntuzues .

votou contra a moção, m3S a sua opmrao não fOi tornada em consr- 1
__

D
_

deração.
, . .. l �.J unta Comer-Após a sessão dos delegados dos paizes srgnatanos do trata- t

�

•

do de Locamo, o ministro sem pasta da França sr. Paul Boncour I C!a J do Es tado
declarou aos representantes da imprensa: 11Estamos satísíeitos". ,

Ainda existem diversos pon'os sôbre os quais preferimos M és da J an e i ro de
concluir novo acôrdo, mas em conjúnto a solução é Slti5fa�oriaII., 1936

.

o ministro das Re:açõe3 E ·üeriores. d� �ral1:;a sr. Fland;? Idisse: REstamos de pleno acordo O!ll 05 pnn<::lpIos. A que3tãc:> esta,

agora sujeita á decisão dos juristas. NÓ3 não publi<.,;ar;?mos o plano I
enquanto não fôr aprovado pelos govêrno3 fran:ez e inglez.

Noticias obtidas em circulo3 franCf'Ze3 dáem quõ! fôram sub�
metidos á aprovação dos respectiv03 govêrno5 05 tres pont03 d3 acôr
do já aceitos pelos dehgad\}s das naçõ;,!5 signitarias do tratádo de
Locamo, os quais são os seguintes:

10.-Será submetida á d�ci.>ão da Côrte Permlnent.e de

JustiÇl Internacional de Haya a aleipção d'"! que o tratádo de Lo
caPlO é incompativel com o pàdo d� ilssistencia miLtar franco-sovié-

í

A GAZETA--FI@rianopoijs, 21-3-1Q36

Per ura asinistra ameaça!
iIHI._..,n -.4

Muito tenso., ambiente das negaciaçães -de 1,.Jm!!lra
dres -O pacto franca-sDvielicD e a tése franco�bel",
ga -As visllas do Fuehrer aos grandes) centros ale",
mães a Como decorreu a sessão pública do Conse�

lha da L.iga
RIO. 20 - Foi a palavra de Wilson que fez cessar. em

mil novecentos e dezoito, o ribombar dos canhões. l\Io seu discur
so quási blblico, pronunciado no Monte Vernon, á beira -do turnulc
de Washington, formulá r a o presidente americano os quatorze pontos
-os postulados para o advento de uma paz em condições de rea

cender o amor no coração dos homens. O discurso calou profunda
mente no seio das massas populares da Alemanha, impressionando,
lambem, as elites mentais e politicas da grande nação. E veiu o ar

misticio,
Em Paris, nas

.

sessões preliminares da Conferencia da Paz,
foi logo vencido o apostolo.

Prevaleceu o ponto de vista de Clemenceu-a "paz de
guerra". E nasceram, assim, as imposições do Tratado que a de
legação germânica assinou, premida por dramaticas circunstancias,
na Galeria dos Espelhos do palacio do Rei Sol.

•

Dividiu o Tratado a humanidade em vencedores e vencidos.
Era a paz em travesti de guerra dirigida. Clausulas que

aberravam de tudo, como, por exemplo, o «corredor de Dantzig>.
a ocupação da bacia do Sarre e o CéiSO da Renania.

Relativamente á:Renallia, região onde vivem quinze milhões
de alemães, entendia o marechal Foch que ela devia passar para o

domínio da França. ou, então. constituir um "Estado neutro"-um
"tampão". Essa idéa foi mais tarde, transformada. Resolveu-se que
a região seria urna zona desmilitarizada, enquanto á França assisti
ria o direito de construir a sua muralha de fortilicações. Convém
notar que a muralha em apreço não é, apenas, defensiva: Ela serve

de esteio, de cobertura para a ofensiva. A nota franco-belga insisti
na manutenç-ão da zona desmilitarizada. Escuda -se nos pactos de
Locarno, que cessaram de exist;r quando se verificou o acôrdo
fcanco-sovietico. A intransigencia franco-belga tem creado obstaculos
is negociações de Londres. E é a Russia quem anica a intransi
gencia. Por motivos raciais, entendem-s_, e muito bem, os dirigen
tes de M01\cOU com alguns elementos de govêrno francês. Se viesse
a guerra poderíamos dizl!r que ela procedia, em grande parte, de
uma cartada israelista.

Ontem reunidas, as potencias representadas no Conselho Ja
Sociedade das Nações votaram pelo reconhecimento da vÍolllção dos
pactos de Locarno pela Alemanha.

Depois da leitura da resolução, cuja gravidade a ninguem
escapa, o sr. Von RiobentroT), chefe da delegação 4lemã, protestou
contra a resolução tomada e terminou o seu protesto com as seguintes
palavras: "Acuso a Fran�a de rC'lponsavel pelo rompimento do Tra
tado de Locarno."

Como se v�, voltou a ser delicada a situação. Só mesmo um

milagre evitará a guerra!

Resalta dessas cif as quanto o govêrno cIo sr. Hitler conse

guiu restabelecer a economia da Prussia Oriental, compreendendo-se
egualmente o entusiasmo dos habitantes de Koenigsberg. os quais or

namentaram todas as casas afim de provarem seu reconhecimento ao

«Fuehrer» e chanceller.

tica.
20.-Estabelecer-se-á uma zonl deõmilitaríz.lda na Rhena

nÍa policiada por uma f0rça int:o:rnaci0ilal.
30. Os estados maiores da França e da Inglaterra serão

consultados sôbre a segurança da Françl.

Falando à naçao

LONDRES, 20-0 gov�rno pretende fazer na

dos Comuns urna declaração sôbre a poli�ica externa. Os

porém, só terão inicio na próxima sem(!na.

Câmara
debates

A triplice conferencia
de Roma

Ente Italiano Rheingan'izAudizioni Ra-
diofoniche
E. I. A. R.

LANS PARA BORDAR
BUDAPEST, 20 - Alta per�onalidade do Partido Fas

cista Italiano declarou que a triplice conferencia a realizar-se em Ro
ma reveste-se de capital importancia, pois definirá a atitude da Italia
na comunhão europeia. A Italia considera a Austria e a Hungria
fi:; centros principais da bacia do Danubio e ha de seguir-lhes a opi
nião pública no que se referir áquela região.

Dessas declarações resaIta que seria considerada de impor
tuna a part1cipa'tão de qualquer outra potencia na triplice conferen
cia de Roma, embOla se tratasse do! Estado da Pequena Entente.

não tem rival. Grailde sorti
Estação d) Roma 2RO metros mente de cores firmes.

31,13 KC. 9635

Hora do 'Rio de Janeiro 20,20 �I1ARCAS:
ALlCF., AMELlA, AURORA:,

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casas

A

Programa de transmissão ra

diofônica especialpara a

visita do Fuehrer á cida- Amelica Latina
de Koenigsberg

Sabado 2. de Março de '936.

KOENIGSBERG, 20 -O dia de ontem foi um dos maio
res que já teve Koenigsberg, a maior cidade da Alema'1ha do Nor.
te. em consequencia da visita efetuada pelo chanceler Hitler, a quem
a Prussia Oriental teve o restabelecimento de sua balallça econo-

Anuncio em italiano, espa-
nhol e português.
Marcha Real t! Giovinezza.
Noticíar;o em italiano.
Transmlssão de uma opera do I

Teatro «CarIo FeIice» de �eno
va.

Converf.asão do Prof. De Ma-

Ban�o de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San-

. ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua TrajanD n. 16

(Edificio proprio)

mica.

Nesse sentido, os jornai$ publicaram estatisticas do progres�
50 operado na região, depois da ascenção do sr. Adolf Hitler. A

renda dos impostos aumentou, com relação a 1932. de 73010. Os
depositos nas caixé\� economicas aum�ntaram numa proporção de
54.1 010. E a luta contra o desempr�go foi especialmente releval!te.
Enquanto c:ue antes da vitória do nacional-socialismo, t:m 1933, exis
tiam 140.000 desempregados, os «chomeurs» em 1936 atingem
sómente a 43.000.

Para uma população agricola, como é a da Prussia Ori
entaI, a questão da colonização interna é de uma importancia ex

tlaordina'CÍa. Assim, trinta mil hactares foram colonizados com 2.1 08 ������������

camponesês. A isso se acrescentam 280.000 novos habitantes nas

cidades, sejam cifras duplas ou triplas dos anos precedentes. Tam
bem grandes superficeis de terrenos foram conquistados. Em 1932,
foram cultivados 5.200 hactares, em 1934, 52.000. '

Tambem a industrialização da Prussia Oriental fez importan
tes progressos. Dezessete llovas usinas, com 1.525 operario:" foram

,.readas. Dentre elds. nove registraram um movimento de negocios de

sete milhões e 270.000 marcos.

SI.

Ultimas novidades pela Or-
questra Cetra.

Notici,uio em espanhol.
Noticiario em portugu�s.
Marcha Real e Giovinezza. Capital 136:700$OUO

Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOSChá das 8Plantas

(Chá da SalJde)
PR6F1HDO'05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
Cle. Aviso Previo6·!. ala.
Prazo Fixo g.(. ala.

EXPERffJIENTE E
COMPARE COM OS

SIMILARES

,
"'

z
----------_.-..---,,---�--_.'-

IH�radiaçãD
'\da Ale�1'1�"au

nha

DESPORTO
A EXCURSAO DO"VASCO!f

RIO,20-
O embarque do Vasco para o

norte está marcado para dia 22,
a bordo do "Itanagê". Primeira·
mente, os camisas pretas irão a

Recife, já que o Santos, neste mo

mento, excursiona na Baía. Em
Pernambuco, o Vasco disputará
três matches, seguindo logo após
para São Salvador. A situação
esportiva baiana, em franca eíer
vescencia, ainda dá um caráter
mais sensacional à excursão dos
cruzmaltinos,
A chefia da delegação cruzmal

tina caberà ao sr. Fraga Junior.
O técnico Hany WeHare seguirá
nas suas funções e viajarão os

cracks: Panelo, ltalia, Osvaldo,
Poroto,Oscarino, Zarzur, Gringo,
Orlan.:!o, Kuko, Luís de Carva
lho, Nena, Luna e os demais que
a direção vascaina de�ignar para
as necessioades de substituição.

Jôgo interestadual

RIO, 20--'\manhã o Flumi
ne nse enfrentará, em seu mages·
toso stadium o forte, conjunto do
Vila Nova A. C.. tri-campeão
de Minas.

'

Para bem representar as cô
res da cidade, os "cracks" do
tricolôr vvrn se preparando cari
nhosamente, tendo ontem realiza
do o último treino de conjunto.

ARQUiVA\1EN TO Ver'lceu O Flamengo
No. do arqu.375 RIO, 20-No jô�o rea!i?:ado
Data 18-1-936 aqui entre o Flamengo e o' qua�

dro dos Fuzíleiros Navais. ven
FOlaffi arquivado3. e;n �e%jo

ceu aquele pelo score de 5x I.
de hOJ'e, os seguintes documentos

L Os goals foram conquistadosda S')ciec]ade C,operati':a n
on-

R Por Eugel 2, Alfred(.l, Caldeira
Ira", de Lonlra, munici.pio do io

e Jarbas, 1 cada um.
eICJ Sul, a saber: a) os �5tatutos;

I Flamcngo-Yustrick, C. Ah,p.s
b) a ata da instalação; c), a ista

e Badú, Alemão, Fausto e Oto;nominativa dos socios.
Sá, Caldeira, Alfredo, Eugel e

No. do arqu. 376 Jarbas.
Data 18-1-936

E30XForam arq uivados, em ses!,ão

de hoje, os ;eguintes documentos
da sociedade cooperativa Trom
budo Central, município do Rio
"ia Sul, a saber: a) 01 estatutos;

b) a ata da instalaç' o; c) a iista
l10minativa dos socios.

[....

Ch d "1írl.oque e carnpeõs
Louis x Schmeling, bater-se

ão em junho próximo

NOV'\ YORK, 20-0 em

No. do arqu. 377,'
pressario Mike Jacobs, 3nunciou

Data 1B�1-936 para o próximo m�s de junho o

F arqul'vadas em sessão

I
choque entre os dois grandes pu-oram ,

I' d l'd d J L'
.

da. h' • sP-gul'lltes documentos glIstas a a�ua 1 a e: oe OUIS
v 0Je. o� v

M S h I'd (: d de coop�rativa de Pro-! e ax c me mg.a sO_le a
D J ,. f

_

d' Iduçôes de Madeiras do Vale do eSi.Je qu� u noticia .01 lVU.
-

It
: , b .. a) os estatutos' b) gada, revolUCIOnou os meIOs pugl-

• aJal, a sa cr.
'". d 'd d d d

a ata da instalação; c) a lista no" IStICOS esta CI a e, a o o va �

,

,. d 'SOCI'O' lor dos esmurradúres que se en-
!111iléhIVa os ,.

contrarlío.

No. do arqa.378 As opiniões são na malona

Data 18-1-936 favorav'!is á vitoria do ne'Sro de
F m ar.""!u:vados em sessã'} Detroit a quem os técnicos reco·
ora • ., h I

.'

'lh dde hoje. os seguintes documentos n ecem a u tlma maravl a a

I da sociedade cooperativa Agraria. nobre art�..
_

I d Cds lavradores e cria- O PU31lIsta alemao conta, �o-e onsumo o
. ..

dores d,� Lauterbach, municipio do rérn. com uma maIor expenenCla

Rio do Sul, a saber: a) os esta: do ring, aliada a uma té.:nic&

tutos; b) a ata da instalação; c) apreciaveL Basta lembrar que jà
a lista nominJ.tiva dos socios. foi detentor do cetro mundial,"

-_ da categoria maxima. �
.......

REV1STA Os técnicos e crônistas não

Fisca! de Legíslação da acreditam entretanto, numa possi.
Fazenda vel vitoria do ex-campeão.

VENDE-SE U11a coleção VENDE--SE
completa dos anós de 1930 uma maquina �e e5cr�-
a 1934, por preço de ocasi�o. �er, á rua Amta Gan-

Informações nesta redaçao. I baldl 11. 38. .

Prsão de ventre?

Purgoleíte
Granulado e comprimidos

Laboratot:os Raui Leite Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA-FLORIANUI'"'VL..l v
----------------------�------------------------------------------------------------,

A Gazetalllndica:
Advogados:
,�--------�==�==--

�ccacio:Mo·l
re I ra tem seu escrlp

tório de .advccacla á rua

Visconde de Ouro Preto

0.:70. - PhOhP� 1277.-

IC_�!��'r��stal, 110.

Rua �João Pinto, 11' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
"", LI7 horas

'I ;-;.dro da Mo.ra Forro'
Advogado

I Ífu'à"Trajano, n' 1 sobrado

l_2'elePho,ne n' �48 I
�"'":"'"" Dr. Renato=
I ==Barbosa==
I ADVOGADO

I
II

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Aterlde cha

mados para o interior,

m:::u: eem� j

Dr Aderbal R. Ida Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) IFones 1631 p, 1290 '

fliíãiõõiii:'TT7ã. �m--;s-

Médicos
-=

Dr.ArminioTavares
Especialista emmoltatlas d.
GARGANfA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Forrncõo pela faculdade ae

mealclna ela Universiaaae ao
Rio de 'lnnelro. Ex-interno,
por concurso, do Hospital ae
Pranto 50' arro e da Rssisten
cio Publica do Rio de 1anelro.

I I'orn alguns anos de pratica nos

serviços especializados no Pro
fessor Sanaon, no Rio de 10-
netro-ric Policlínica de Botafo
ga -- no Hospital de São 10ão
Batista do LIlÇJôa IZ no Hospital
l5affré--6uinllZ).
Chefe de clinica e cirur

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

I
Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone particular 1246
_--'

MAJESTIC H:O T E L
. ,,'.�

Proprietario :MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente prédio de contru
ção moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra
jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em cí
ma do 30. andar, com admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

Diarias a partir de1o$ooo
O MELHOH HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlSJ Santa Catarina'ril
, .�,�;��

.

15

e••••G•••� �••G.O�,

I Vai construir'1 I
. �

:... . ••••

O Siga o nosso oonselho: I
: MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM IESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO·

CUMENTOS PEÇA PHEÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUIORFS DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM 'ÓTIMAS CO:-JDIÇÕES PARA
NOS �ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicos

Acaba de saír do prélo
A 2a. EDiÇÃO ATUALlSADA DO

Guia da Eetada de
Santa VatarinlJc». Ricardo I

Gottsrnann �
Ex-chefe da clinic; do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

_.' .Erwin Kreuter)
,,,,. �,�

iElpeclalisla em cirurgia
ueral

alta cirurgia, ginaecologia, (dO-IIenças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

� operações de plastica

CONSULTORIO-·-Rua Tra
jano N. 1 e, das 10 ás 12 e

das ) 5 ás 16 1 [2 horas.

TELEF. 1.285
� .._�
�,-.,.,_�

RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Miguel
ãB(:>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemotrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resul.: PraçaPereira e Oli
i veira, 14-Teleph. 1353
I

Com t.&d,.·-R. joão Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas Treska Jr. & Motta

FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO
DE JANEIRO

• Rua Felipe Schmidt n. 2 •

! 1 O
0......------------•••••••

RIO

..

-���_,). ': -"'�:::c"� í'i;'fir.-� ,-�'-;;=

Editada pola LIVilARIA CENTRAL de Alberto EntreI
florianopolis - raixa Postal, 131 - Telefone.14Z0 - 5. Catarina
z � �j Endereço Teleor.: "Entres"

�, __

, .....��;;,'""",,:;�..P"1j
.,"" ......... ...,.;wo........._..... • ........ t!Qu i �.""'?i

LIVRO 'INDISPENSAVEL' A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO
,

.iA

�o ..•I.i,a abrangejos seguintes assuntos:
1'1 t\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, rep irtições, impostos etc.-Indicações nlels :

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias íerroviarias, navegação marítima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e Huvial. -l\.'ledidas.
B. OS MUNICIPIOS.

ln/armações gerais;-Repartições publicas, Associações,
Iastitutos, Hospitais, IIr pre isa etc.-Indicações uteis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
t errestres e Iluviaes. Distancias quilometrica.j

C. mO!CADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS

TRIAS E PROFISOES.
I A Capital-II Os Municipios na ordem alfabetica.

-III Anunciantes fóra do Estado.
D. INDICE DOS ANLNCIANTES.

O G· s do Estado de S. Catarina é a unica obra
neste genero que não significa lima simples comoilação
de anuncios sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador seguro do co

mercio, das industrias e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a matcria sistematicamente.

Oficina XAVIER

I
I

==D E==
AntonioXavier

Companhia Brasllelra Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza Crlstlna

AVENIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARB�ANCO»
Río de Janeiro

Minas em CRESCIUM�
E�jTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U'; PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPÁ DO ESTADO

Preço dl1 Guia com o mapa
���,��,-.�

aS-

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

$

rumem

EF, ; "6;" 9'*!-Z#ZiÇ'Pw, ;:&9-5'41&'

-PASCHÓÃl SIM-õNÉs.'A� Rheingantz
o AZ DOSLIVRARIA MODERNA

Procurem

NO SEU

Fornecedor

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

f'unilac3n em lB86

Rua Felippe Schmidt r.' 8

Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

.

"Chapéus':

Tvpographia, Estrzreotypla
enc:aderna"õo, Pautação, Tra
balhos em Alto RIZÍeuo etc,

os cigarros da época que já conquistaram a pre
ferencia do povo

1835 E
C·ARMEN

Comprando êsses cigarros os fumantes ainda pode.
rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
nos valores se 1 $000, 2$000, 5$000, 10$000,
20$000, 50$000 e 100$000.

a ii 4;; iI! $ " <.i! t " g! ",: ;

M A GA L. I .. MAG A�L I -M A G A L I

SÓ Magali - -; melhor lIIanteiga • O melhor queijo �pOIO-saboroso
Fabrioas de:

II
PRODUTOS LATICJNIOS, EM TUBARÃO IE BRAÇO

DO NORl E-·PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
DO NORTE

7

Lebarbenchon & Cia.

-Moritz &Cia.-

(Curso de especialização em

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Dentistas

Luiz Freysleben
rir urgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

Deseja consertar o
seu rádio? Procure o
sr. Bouzon, á rua Uruguai n.
39, que será plenamente 5a�
tísíeito.

Escrltorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAf RA, 56

Florianopolis

Fabrica
R. TIRADENTE5, 43

Santa Catarina

Fabrica de Balas, Cara
melos Finos e de Mas
sas Alimenticias DIVINA

Fone: 1.�88
- - ---�-_.- -- -�

-

-

End. Teleg.: A P O L O
Caixa Postal, 76

L A G U N A

'';: �.I "\." .,: . :".),
,�. � .�: f' '..;.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

SEMANALMENTE RECELE AS ULTIMAS
NOVID/·DES!

.
Fone, 1.656

'Praça 15 de Novembro, 26-'-sr;[rcdc - Fone. 1.360

PRiMEIRO E LTNICO JORNAL FI\LADO� NESTE ESTADO

Duas transmissões diar.as: pela manhã e á noite

f;[l�a:�:��·u��m�t;pm�d®r.tel �

fT.,.:,·_::·�_"':".",,� ,:.: 1
} orlo Alegre -- Dr:-À�i�niClo

Bdtini
CurHlba--Pduma Ca!!ado

.

'r' c 1 '

;'\a'!'ci.::r roo J1\VA JCFI'J,L, slgm ic a: .rancec Y(N'/;,� e

maiores heras

Caixa Postal, 43

Agencia MGde�;Jnk� d� Plr ..

bl'lcaç,ões, COITI séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a certa patente n. 112

sortel08 proprlo�, tres vGze;�
por sema la, todas �SI legun
tlêl':l, ter9u e Gext�G�!e!ri0,

Forrnids'vels

EX tração com gl�btO de crlatsl.

A máxima !hn.iS"� � hGr.e!J�i�a!lg, DOi!!, G� ser
telas �ão pre8en�1zHio§ 1)610 povo.

.\

I
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Pt. CA2t.TA Florianopolis-21-3-11)36

Pela
I� _._ _._.__ ��

, I
I

.
- "�"".",.".r.r_�';""'.!!i",.!,""";,:;,;;!"""""";",m...W,,,,,;;,;;..�r.;�.;;,.,,..,_;;a

I

1761-Nasce o irmão Joaquim-Nesta antiga Desterro
nasce o celebre Irmão Joaquim, ci.jo nome tornou-se popular e no-

tavel pela sua excessiva caridade e simplicidade. Fundou asylos e 1
,

ho,pit&e\j��!�r{��:�t:ed�:: be�:�:!��:' homem, como affirmam .. nós abate �� c �i�"lla 11 te d �� es P,·Wi.', o �� \v;g; lia d 9

lustres historiadores patricios, deu-se ás dez horas da noute.de sexta-I �- �
� rn ('.) r�(e

��i:ar:�d�a�ci!�s:��e:t:ini�ad:o:a��o�:s�07t1.SD::��t/;�:::, PJ!: sa, tenta matar esta e a a uAo chegéldr o trt� em ri�e '!a

traços biographicos, da lavra do illustrado arcypreste Joaquim Co-
J

ma para a poxm,a, .. rav.o

mcs de Oliveira Paiva, descrevendo sobre Joaqui� Francisco do Li-
C lJl 11-. 11':, a.. ·.. d,' ",�.. ,

Passos dêle saltou, voltando pc r

I T
. ,_. "": I caminhos desconl.ecidcs até 2S

vramento-c--o rrnão "o/;lquim-assim se pronuncia: «Este nome, que E!J '.' tr� 1
faz honra aos brasileiros, resume a h;storia de Um homem, cuja vida l I proximidades

de sua casa, ali se

f I h f_'
. ocultando. Havia luzes na casa.

oi um comp elo e eroico secrificio pela felicidade de seus . �eme- 1
- .

Ih
.

'I d E d d co C h I RIO 20 T
. .

f ., f')" J O' denunci d Em seu interior se encontravam

antes. A capita o sta o e .::>anta at arina se gloria d� ser
J, ragica occrrencia azia a sua arm Ia, JU gava tavio enuncia anonrna, e que SU.-\

b
.

1 d h dl- I alarmou 1! h d
'

d I pessôas alerrres, satisfeitas da vi ..

seu erço, e seus concica ã03, testcmun as e tão ao icl,::s virtudes, c. '" ,auran e o amam ecer e que o amigo prelen esse namo- =spose o enganava com aquê e que

-1 I
.

t d"d' f da. As risadas entro ouvidas 11<"-
veneram a memoria cesse ieroi, em quem uianos contemplam novo

on em, a _pa:ata e .or erra. CI a- rar e, quizesse casar-se com suacu- lôra seu melhor amigo, cerno viu-

Francisco de Assis.' Filho legitimo do sargento-mór Thomaz Francis- d,e de Pmllo Um JOvem lavra- nhada, VI uva Mal g:uida Meire-' vo de sua irmã.
lo infeliz, que lôra, fazia um

co da Costa e de D. Mafiann� hcin�ha da Vi:toria, naturaes das dor, ao. s�rpreender a es�osa em l·�s. I ,F'res!a.ndo, então: ,,,tenção aos �:ame retrospectivo de sua \'1"

ilhas �os F\'for.es, �asceu em Florianopolis (então villa do Desterro) fli.l,\1CO 1oehto I. de. adul�t'no, ne?1. II dOIS ball1ores. venhcol1 que al-;
"

O .
-

aos vinte e dois dias do mez de março de 176 r, ás dez haras da ge.Jo oe reV()H� incontida, upos J..� L� X II é� fí'id ;'",> ,go de anormal existia entre am-I "

casamento de ma urna cc.�n

noute de sexta-feira maiô!'. prestar sem VIda o homem que a rno res i li· I bos.
Arí Flores. O seu com Mar!il

t;' incidenci d d' d f
o desonrara feriu gr avemente I

..

Maria e Arí, certos de que
de ,Araujo e o grande amõ.r que

b�!a comei encia não po e eixar e azer em nossa alma ..l'

••

'.
a co,, C i t ':J.-:....

...

P f

I
•

" JJ'dI.' J
• 1

com uIVeiSOS lHOS a eop' <il adul-
� '- .� 1 -

. . .

d votára sempre a esta ar un o

a guma rmpressao, reííectin o q!l�, em quar.lo os chnstãos envo VICiaS '
_ l'

,'v" c :'
as suas rCJOçof'S rmalS SeTl3m o

1�'
. -' .

dA
., tera e a Irma oesta aue a la- E I

. h'. O' ,f(JJ,-cm�ento do mr·a cc.n t'll ile·n-

na or, commemoravam os augmtos rnystenos da palX&O do Redem- .,

-, J
•• ," ntretanto, outro era o pape I

con f'Clmen,O r:.:; (<JVW, prat;" d A A '

"

.'
-

t
.

d'" I fi I
. d' D" 1\.1

VOfeCera �m �eu an'oreo ,]loto' " C I
cav')m na PI:, pra a1ecte :íto<

o a ver em ri U'll ê.n�lgo born

p ar, nilscla um ISClpU 0, que, e aos preceitos o Ivmo /lcstre, P
. J '.

•

u,:.
.. a que se reservara a vlUva. om ,., . 1

"�.

f' I

h
.

d b
,.

- d
.. .

I
ratlcaoo o dehto o cnmmos'j n I t ' 't' dA' 'qu' l dele.

aVIa e o servar em. toda a extm:élO as uas pnnclpaes VJrtuc. cs f"v 'c' ..__
_

..
_' ,';- �' .

.' "as CO,.S aI) cs .V!.,! as, ,

e fI Oi
. e os 101 narar.. i u pa os.

E
.

...

J -.1 ..e] d" O
.

d d ' no fim, a triste realidade.
sobre :Jue Jesus Chnsto baseára o grande e maoestoso edificio dt'

ore_\GO r�·a t"c.ur, ao

.."n.ü;-Icasa de OtavlO VfnflCüU Mêr- tavlO, r0ré:", na a cU o "1 . .

d
. .

F' I d ' .

b
. -

.., te que aHlCh n30 te'p'wà"a I'd b ' . . 1 ' ,'. 1 'lO lnieHOr a casa no recesso

sua Igreja. OI eva o a pIa 3?hsmal pelo c"'pItão Manoel da 110-
' . _ "

..
J. "r I i gan a que n .élwemo �e élpm Derc" ).°r ao stj :mrli_O que o

.:/. I" I
•

h d h d
aba'ldonou o ]'-nl fUW!1,.{O P'"''

I, M
' t! T .,' I "a a.cova c.onjugaI, e!1contravarr;"

r a,sen o então paroc o esla matriz o revedmo. José Antonio Bra- I "'" '" �""
1 u' '_ éll�

i xon:ra per 1 aua e q\:e este. não
I

a ormerJ ava.. c: r.<.lla-s(?, are m:ll -

os traidores.

ga e Castro. Pass9ram-se quasi sel,"! annas sem que �allé1ss:, e ja.' o
.ogar Ig ..0rl;ckl._ I e�a Ind;�fe�::�e aos sentl,�,ler.to3. do I

alegre, mSlS bnncalhão. '"e. talvez,

suppun�lam mudo, quando, desenvolvendo .. ['.e-lhp. a artIculaçao, come- .J'_. F" ,f!,_!aro.l:(lHgC de prnCUldf acon-
• ���"'es::-.Ü"'..,t-i,-

.

I I h r I An
' .:-:::s. � ...,. ,,�., .-1 ..-.::. -\.. Ih .

- L f ! � ".-.c:::.. p
, ..... ".,.. ..� t·vo' ,.... 1. ':::" � � '-

çou tl pr�nunClar a gllmas pa aViaS, e em pouco tempo c ego'l a Ia -

�

,::-.'-:,,��',:�' ':: ':'.! I, I
se ara Irma i)ara o Dc,m, õLenco-l'

r . � ·�<t::lll c;.l. ,:_-;:;

lar perfeItamente, recuperando em alguns mezes o que perdera em te,�� "",'1{"J � ..... i 11'"1'6 lhe sentir o seu dev,r de se- Oart3 e tr'a- rY)e r.... tos·

muitos annos. Seu.s p.aes, zelmos na educaçãO. deste filho, deram-lhe �hora cilsada,. rvI�I�iHida auxi
•

géd i t��

por mestre de pnmenas leltrls, José �'Almeida: nessa aula mostrou
Na casa de n. 82 da TUá Ba- .Java os dCl� auultnos, enco" I

Enquanto isto, na casa Arí e

summa applicaçi'io e habilidade, gachando a afFeiç:'io de seu mestre
r�o do Pirahi le,'idcrn ha tem- brindo as ltv:aed::dc5 da ir- Ha trts dia3, iJto é. ante'on- Maria se despediam da cumpli-

e condiscipulos, porque jà era este tempo o tirocinio de ma" virlu- fJtl UL '1;0 Dias Pa�é,05, lavip.dor mão lem. resolveu Otavio tirar uma ce, a viuva l\ríargarida, e penetra·

des. As horas que restavam do estudo eram élPpli,-adas à inncct:f!te� e negl)(;;ante, H.:a esposa l\'h'lia prova deci"iva do Drocedimento' am do quarto do casal. Seriam,

entr�ienimentos; levantava �equenos oratarios e, entoando sag:ado, L'.ml'jo PdSG05 e lima irm;t des- Desco !-yH- da esr;sa e do amig�. Convid�n-I
çntão, 2,2 ho.,a�. Durante IO:lgo

cantIcos em seus liV>'inhu�, ahi permanecia arrebatado e esquecido do b a Y,u'/a M3�gélric!a Meire· S r1ç E::!S do An para uma partida de JO- tempo paleshaTam em voz banw.

mundo...
le_:. go de cartas, e no mesmo toma� Cêrca de 1 horô, de ôntem, Arí.

Falleceu em Marselha, em 1829, (0m 68 annos de idilde; Fr"qucnta'l'a a C2.�a do Oto.� Ha três mezes, finalmenk, Ad ram parte í:'. e!-pooa e a cunha- �egfmdo dé'c1crau a sua amante.

seus humildes despojos, que comtavam de algumas (�stampas, Iiv,i, via o b\1bciro l'rí Florf's, viuvo e Maria tornaram-se aI1!'�ntes, d�. [Imante o jqo, em palesrra voltand.o-se paia esta, disse que

nhos denotos, agnus-Dei e sua pobre roupd, tudo no anno seç;l1tnte,
(L L:1Ja irrllã de Olavio. Eram favorecid0s pela viuva MtHf,ari- com os parctiros, disse Otavio prcscntla que algo de tragico e

foi parar em Jacuacanga.
'

i:oj;(:s aioigos ha longo lerr,po e, da, que pagava com ingratidão tpr necessid"de de embarcar ri doloroso iria aconteCf:r. Não �cr{'

. Assim completou este virtuoso hra:;ilciro o grand� e heroico l·,)r 1530, llOtural era que a arú- a b')spitali(1:�{e que recEbia dr> noite, para Passa Três, onde ia ditava na viagem de Otavio. E

sacrificio de sua vida, toda dedicada ao b, m de seus irmãos,deixpn- ;ad� coni;mw."sc após a m-)rk da
I cunl:ado C:ta:'i�, �ue jámaj� de$- a negocio impcr!ônte. Ao par- n�o o6�,tante a. amante prO-:U1âr

do-n(.�, a par de tantos exemplps de vi!tude, tantos estabelecimentos ê<p05il de Ad. \Onflara da mhde;dóde fOI, ha tieipar e%a noticia, notou Otavie; dIssuadi·lo o saIr, resolveu aban

_
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pIOS e eternos monumentos que radam a cada instnnte:honra e bell- - - -- _,_v V\SH?,S que Ar! pOllCOS dws, aV;S1 o por uma que l'dana e Ad se O.Í'Mam dt" I
conar o elto e a casa do armgo.

rão a' memorI'a d Irm- J
. �f'1.���#�����'i(��� �5�� --$.!'tl'��'.�t!tl;l�["l!iI.1:�
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-Fica, assim,estabelecida a duvida do nascimento do gran-
�@ ��

de apostolo do bem, si foi a viIlte ou a vinle e dois de março de' An�t&� ,��,i'l j
1761, segundo o que acima tranfcreverr,os. Nos fazia grande O�)5e· ,� '.

. ,ç� u,..1e Se I ri$C rErve I� e &11 �! Não conseguindo por mais tem-

quio de dizer a respeilo, o illu�lrado patrício sr. dr. Hem'ique dlJ
I !� �� po r,oter o amantr;. Maria leVOU"O

Silva Fontts, digno Presic!ente do lest. Historico e Geogrélphica de
"

ll�'na em�ilic'eza de surte�cs� �Je�1)� �� até a porta e voltc'll á janela para

S. Catharina. , 11><"
ii' :IJ acompanha-lo com a vista amo-

1823-A' categoría de cidade-Pe!o governo do Im �r$ gl-I�ite pr����elro; �l� rOfa.

perio, é expedidi' uma Carta de Id, elevando a villa de N. Senhora I �� �� I Ot"'.vio, que do lagar oneli! se

do Desterro na ilha de Santa_ Catharina,à categoria de cidade. � Ha quantos anos funciona a Sociedade? �'1 ac.:hijv<l. oculto contemplava toda

1824-A revoluçao do Equador-Rebeo!a a revolu- � Quantos premios já pagou neste Estado? � a cêna de despedida dos aman-

ção den()minad� da Confederação de Equador, pelo facto da � A quem foram entregues os premios? �k tes, ao passar Ad por perto de

pre�são dos m'lJores Seara e Lamellha, que prendem o· ex-presidente �� Onde residem cs contemplados? �1 seu esconderijo, deste SaIU e com

da provincia de Pernambu-:o, Ma.lUel de Carvalho Paes de Andra- � A rua e o numero da casa � t�· o revóiver de que se armára, de"

de, que se c.pns�rvava na presidencia, apezar de haver o governo no- Onde se acham os retratos dos felizardos? 111
tonou"a ':ontra o (\mant�. àe es-

meado Fra[�isco Paes f,3alzetto para supstituil-o. Preso, mandaram-no Onde se acham os recibos d'lS premios entregues? 'pü"a, proshalldo-o sem VIda com

para o fOI te do Brum, cuja guarnição se revoltou CIl seu favor,�en- Oferece m:sistencia médica gratuit? ?
I um tiro na cabeça.

do, dentro ce poucas horas, reint� grado na pre�ídencia, Distr,ibue permios Extraordinarios ?: Maria, aos gritos, fect10u aja"
Quantos sorteios mensais?

nela e dirigiu-se ao interior da

Qual a contribui�ão?
.

ca�'-1. cnde foi perseguida por
Otavio, que arrombára a porta.
Na sala de jantar detonou duas
vezes seguidas contra a adultera,
qUé caíu ferida na pe.rna direita.

Aos gritos da irmã, acudiu Mar
garida, que tambeM fc.,i alvejada

II
pJo criminc:o, caíndo ferida no

I bra�o esquerdo.
I ;� fugis1 ao orí-

I' �inoso
Praticado o delíto, o crirnino-

f"� �r�11idavel sor'ie ia Ii lisO
abé'.�,donou a casa, fugindo pe-

r-<,� ""�".'_ 10.5 fundos para IOf!ar desccnhc-
�

�,"
�

�
w-If'

I udos, enqu,mto ao local coo1-

;;ta I Prem ;(� no va IO·f de Rs 5'".. '75$ g� pareciam diversas pessôas atraí-

; lo premios "

· '3;$ lida0 Fe'o, e"",pido, e p:lo, &"i.
� IO

"" "
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tos

I
de E�COrr? tas duaMm�lh�es.

� ,'u, '" " "
I O �1�, nW;1tmenh'd O1al\r:. I

ana as"

a
" �� '15�s e JV'ugan a Ilel!e es remo-
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• -

.
*'M Vidas para esta caplté:J, dando

• muitas Isençoes f� entrada no posto ceriliai da As-

e I sistencia, às 16 hOfas.
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de modo signiHcativo.
Domini:mdo os n=rvos , Otavio

prosseguiu na partida do jogo, ga"

Ilhofando 0(<.;:'1 os parceiros, Vm-

I do a noite. Otavio díriqiu-se à

I estação acompanhado p��r An,
-===-___

. ., ••1 que
á partida do trem ainda lhe;

����"""",",�M��JlII1ir�::L�_""!H'� dirigiu amistoso adeus.
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(Compilação de L. N2Lzareth)

DIA 20 DE MARÇO DE 1936--5. i\!�AETl!":HO

A tragédia
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i Café estaurante i"São f�f!dro" �

A UNICA que poderá responder sJtisfatoriamenÍt' a todas

E'

exigencias

APERl � IVOS
SAlGADOS

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
ços MODICOS.
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.,
.' SOBRE, A DIREÇ?íO DC' PROPRIETARIO t;

I RUA F����A�����:�T N. 1 I
••••---'--'----.------------�!G@í

com dipioma registrado no D. N. S. Publica e ,Ia Direto
ira de Higiene déste Eskdo, aceIta responsabilidade técni
ca de fallnacia ou de especialic!ades farmaceuticas.

Cal tas para FarmaceutiCC', na Redação':deste Diari(.

('O ntinús na 60. páginQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.M�A�R�C_::'�=A�CA
A EXECUÇÃO DE HAUPTMANN

TRENTON, (Nova Jersey), 20-0 guarda-chefe da prisão do Estado, major
Kimberling, fixou a execução de Hauptrnann para o dia 31 do corrente, ás 20 horas. '.

. � -,

c/I1. G�2&�-
A VOZ DO .POVO

sada da tragica ocorrencia, se

guindo para a casa da rua Ba

RIO, 20 Encontram-se nesta capital os academico� norte- rão do Piraí o 10. suplente de
americanos Richard Lun e Sidiney Root, da Universidade de Santa sub-delegado Americo de Souza,
Barbara; lmerence Brakmo, dd Universidade da San Mary e El- Do caso doloroso não podia nem

win Maley, ela Universidade de Red Lands, todas da California. quiz tomar conhecimento o sub-

Aniversaria-se hoje, a senhorita Os referidos academicos estão realizando urna execursão de delegado, sr. Adelino Dias Pas-

Osvaldina, filha do sr. Joaquim estudo pela America do Sul. &05, pai do criminoso.

Lucio de Souza, chefe das olici- Retornando aos Estados Unidos, realizarão uma série de
nas da Imprensa Oficial do Es- conferencias com exibições de filmes organizados durante i\ viagem
tado. Depois de visitarem as instituições universiterias daqui mu

seus, bibliotécas � parques da cidade. os estudantes norte-america
nos seguirão para Sao Paulo, Minas Gerais, S ..mla Catarina e

Paraná.

Nossa Vida
e ft

flHIVEFmRRI05

Festeja hoje, a sua data aniver
saria natalicia o H. Adolfo ela
sen, alto íuncicnario da firma
Hoepcke S. A. desta cidade.

Faz anos hoje o sr. tenente

Jose de Souza Lima, oficial da
Força Publica do Estado.

enzern RHOS H01E:

o sr. João Dutra Filho;
a senhorinha Maria Lopes Fer

nandes.

GEHTE HOVR

O lar do sr, Geraldino Simas,
funcio!!ari'o dos Correios e Tele
grafos, acha-se em festas com o

nascimento de um interessante me

nino que recebeu, na pia batismal,
o nome de Mario-Cezar.

CHEBRm UHS

Cap. Atvaro Rocha

Acha se nesta cidade, vindo de
Lages, o sr. cap, Alvaro Rocha.

Dep. Trindade Cruz

De Lages regressou o sr. Al
varo Trindade Cruz, deputado
estadual.

Para Barra do Pirai partiu
° delegado regional, dr. Pereira

I Gestal, que vai presidir o mque
rito em torno da tragica ocor

rencia.

O corpo de Ar] Flôres foi re-
movido para o necroterio, afim CINE ROYAL, ás 5 6,30
de ser necropsiado. e 8,30 horas, Um homem que

Maria Araujo PaESOS tem 23 amou.

anos de idade e é casada ha cin- CINE ODEON, ás 6,30 e

co anos com Otavio Passos. Sua 8,30 horas, O punhal dos
irmã Margarida tem 30 anos de Borgias.
idade. Encontram-se ambas no

Pronto Socorro, sendo liso .jeiro
o seu estado.

Virão fá Sta. Catarino
uníversitarias america·

nos

o Partído Liberal
Venceu elft

.

S. Joaquim
Terminou a apuração das eleições em São Joaquim

Na chapa para Prefeito o Fartido Liberal obteve 1.016
votos contra 904 da União. Na de vereadores o Liberal
977 e a União 893.

CONTINU'A
A VITORIA

Do Partido Constitucionalista

Dr. ficado Moreira

S. PAULO, 20-0s resultados até agora conheci
dos das eleições realizadas domingo último em todo o Es

Filho tado, são favoraveis ao Partido Constitucionalista que
obteve agora mais votos no que em 1935.

��gr�ssou hoje pelo �avio Ana, RIO, 20 - Na audiencia de ontem, do sr. Getulio Varo
da . .apital da Republica, onde

gas, o o Ministro da Justiça leu o relatorio feito pelo capitão Fe

5� encontrava, ha meses.' o, preza- linto Müler, chefe de policia do Distrito Federal, sôbre o movi" De vo Ita áco conterrâneo, H. LUIS. a� Sou- mento comunista no país. O Ministro Vicente Ráo aproveitou a

za, bacharelando, em Direito. oportunidade para conversar longamente com o chefe da Nação sô- pat r ia
Encontra-se nesta cidade o sr.

bre todas as medidas que foram e serão ainda tomadas para por

o sr, teto Aldo Fernandes, dele- termo ás atividades dos extremistas no Brasl�
.

ASSUNÇAO, 20- Anun-

gado de Policia de Jaraguá. �. B. Caixa dos r.?Ampregal'iD
eta-se que devido ao cresci- -C-.-r-I-••t-a-.----._.

!
do número de prisioneiros Iei-

'Dr. Jorge f. Souza dos no comercio
: tos durante a guerra do Cha- misteriosa

Retornou de sua viagem ao co, O govêrno do Paraguai
resolveu dividir em turmassul do Estado, o sr. dr. Jorge J. -Fundada em 25 de março de 1886 - de mi! os prisioneiros que SINGA.PURA, .19 - 0. IV dSouza, nosso apreciado colabora-

I f Ch I Ch 1 en e se. Assembléia Geral serão repatriados á Bolivia, amoso �rtl5ta ar re ap 10
•dor e Iuncionario da Defeza Ani-

.. parceladamente, C.0m os ofici- não env.ldou esforços esta m.anhã.mal neste Estado. D d d P d t d d d d b lie o� em c sr. resr en e, CO�VI o a to os os' ais os quais somam a mais no �ltJ o e o ter � cença Uma maquina a vapor
Do sul chegaram: Manoel Cor- senhores SOCIOS a comparecerem, no dia 25 do corrente I

de um milhar. especial para se consorciar com a alta e baixa pressão com

rêa, João Grecco, Olivia Martins mês, ás 17 112 horas, na séde desta Sociedade, á rua Fe-I- � �

'. atriz Paulette Goddard, sendo opi- 12 H. P.
'

e Manuel Aguiar. lipe Sc�midt. no. 8. (sobrado), afi:n de ass!stirem a posse da'S. C. ,.F II hos de nião geral 9�e aqueles do�, as Vêr e tratar á rua Felipe
nova diretoria eleita para o penodo SOCIal de 25 de mar-

M
· " tros da tela Ja se acham ligados Schmidt no. 123 com Ma-

OUTROS PRRTEm ço de 1936 a 25 de março de 1937. Inerva pelos laços matrimoniais. Paulet- noel Cardoso Jor:Para o norte seguiram hoje: Aldo de Almeida Ficou transferida para do- te foi vista hoje com uma a alian- -------.--....

Eli'l:abet Dacmann, Alfredo Cas-

����������������(l�o�.!!!!!S�e�cr�e!'!'!!ta�r�io)lmingO, 29do.cf)rr�nte, apo�- ça de platina e brilhante.
. Paquete 'Ana'tro Americo Stamm e Helena

1'11---"'-
.

se da nova diretoria da S. C. Tendo o representante da Um-
Schubert. Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre i Filhos de Minerva, que se ted Press perguotado á artista c:-

VENDE--se: Pasta 5 U L B I O L "deverla realizar amanhã, ás nematográfica Paulette Gcddard O paquete «Ana» da Empresa
uma venda no distrito de 110 horas, na caverna á rua se era verdade que ela usaria hc- Nacional de Navegação Hoepcke �

"João Pessõa", á rua (Formula do DR. BACHMANN) José Veiga. je á noite anel motrimonial, ela deixará de realizar a viagem de �

Spivach. A' venda em todas as farmacias e casas Após a posse, a nova di- respondeu "pót:e ser", não tendo, 22 do corrente, para o Rio de
Tratar com o sr. Leandro retoria oferecerá aos asso-. porém, desmentido que já se ca- Janeiro, afim de ser puchado áde perfumarias. I eh I C dda Silva, comerciante no 4 ciados uma suculenta chur- SO'J com o famoso ar ie ha- carreira a «Aracata» para lim-

Saco dos Limões. rascada, plin [Carlitoe], la e reparos de pequena monta.
..................................................�

Encontra-se nesta cidade, vin
do de joinvile, o sr. dr. José
Acacio Moreira Filho, provecto
advogado naquela cidade

Luís de Souza

,
..... (

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Jalnvil.

C�OMBATE
-

ao extremismD

RIO, 20-0 Carioca F.C.
resolveu desfilar-se da C. B. D.,
indo para as entidades Especiali-

I Quem iN--a-t-.-.-p-a--
--

zadas.

achou 'I' lieiais BENEMERlil�TA DESPOR-

Tragedia conjugal

Continuação da 50. página

-
�_-- -�-- -_ - . ---- -_ --

o inquerito
policial

Pessoa que perdeu
uma corrente de ouro

com uma medalhinha de
N. S. Aparecida, entre
á rua Fernando Macha
do e a Praça 15 de No
vembro, pede a quem
achou a fineza de en

tregar nesta redação, sen
do gratificado na impor
tancia correspondente ao

valor da mesma.

(MARCA REGISTRADA

torna· a roupa branquissima I

CARTAZES DESPORTOS
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7,30 URUGUAIO�ls FRANCE

horas, Era uma vez dois va-

lentes. PARIS, 20-Com uma assis
CINE ROYAL, ás 7,30 ho .. tencia de 20 mil espectadores,

ras, Vontade escrava. foi realizado. ��tem de tarde, no

stadium do Parque dos Principes,
CINE ODEON, ás 5, 6314 uma partida de futeból entre ali

e 8,30 horas, A chave. seleções parisiense e do Uruguai,
que terminou com um empate,

CINE REX, ás 5 e 7,30 sem que as dults equipes pudessem
horas, O imigrante e O último marcar um ponto.
chá do general Yen. A partida bi cheia de inciden-

_
tes, tendo que intervir a policia

Cartazes de amanha para impedir que os espectadores
exaltados invadissem o campo.

Por decisão de arbitro, um

dos jogadores uraguaios teve que,
abandonar o campo pouco antes

de terminar o primeiro tempo.
Negando-se os uruguaios a con

tinuar a partida, o juiz teve de re

vegar essa decisão para tranqui..
lizar os espectadores,

CINE IMPERIAL, ás 6,30
e 8,30 heras, Ctnderela a for
ça.

DESFILIOU-SE
CINE REX, ás 6,30 e 8,30

horas, Assim amam as mu

lheres.

Benevenuto dos Santos,
distribuidor de pães da pada- RIO, 20-0 conhecido in-

ria 10. de Dezembro, quei- �ustrialísta.Mario .de.Oliveira•. fi
xou-se, ás autoridades poli- lho d? e:ctmto capitalista Zeferino
ciais (ue alguns ciganos ti- deOliveira, que no ano passado do
rara� de sua carroça uns 90 ou95:000$000 ao Clube Flamen

pães, aproximadamente, pa- go para a construção do seu Es

gando-lhe a quantia de 1 $400, tado, acaba de Qferecer agora

prejudicando-lhe grandemen _
mais 100:000$000.

te.
Por ter desrespeitado BOX

uma intimação da Delegacia PORTUGAL X FRANÇA
de Policia, foi ôntem reco- E BRASIL X ESPANHA
lhido ao xadrez o individuo
Bernardo João Florindo, de
cõr branca, natural deste Es
tado, com 25 anos de idade,
casado, pescador e residente
no distrito de Lagôa.

LISBOA, 20 (.A B.)-O
pugilista português Antonio Ro
drigueso vai lutar no Coliseu com

o campeão francês de pêso: meio
pesado Olive.

Nessa mesma noite,'o pugilista
brasileiro Fino lutará em Santa
rem com uma grande esperança
do pugilismo espanhol.
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