
-�
,

. ;

•

ca
r �, ;-,

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

=====:..:::====::::�_':_"""-,::-::::-.c----:-'<-",,-j_:�-,�(..--
.:,

I
.... _-

",,'''':'_'' "�:=� -:;��II

I
----�--_._---,

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

---_----
------

Suspensas, por r'·IOvE�r)�([� cJias,
em todo o terr'it,orio na(�ional� as

garatltias cons�titucionaes
mantidas �)xpr'"essarneliJce

, dect-eto f.:>residencial que acaba
de ser publicado.-/�dota,das �s mais ra�

dicais rnedídas de, excepção
preside�� �as�:����iC� /;�dff�o��r:����:�;': assinado pelo I fCl���"J? ,é�

,

"Decreto no. 712, de 21 de março de 1936. >:{;,,'/'

Declara, pel i prazo de 90 dias, equiparada ao Es- �1O(""e"":'L"üJl:!
tado de Guerra, a comoção intestina grave, em todo o ter- f5.�"''$r:tP-�' "'-,
ritorio nacíonnl.

O presidente Cá. Republicá dos Estados Unidos do
Brasil, autorizado pelo artigo 20. do Decreto Legislativo no.

8, de 21 de dezembro de 1935, e nos termos do artigo 20. Proprietaric e Diretor Hesponsavel JAIRO CALLADO
do Decreto no. 532, de 24 de dezembro dr, mesmo ano:

Atendendo a que, novas diligencias e investigações ANO
revelaram grave recrudescimento das atividades subversi-

----

vas das instituições políticas c sociais;
Atendendo a flue se tornaram indispensaveis as

mais enérgicas medidas de prevenção e repressão;
Atendendo a que é dever fundamental do Estado

defender, a par das instituições, os princípios da autorida
de e da ordem social;

Resolve: f) O (E• .

d E t d d G 1 ADIS ABADA, 23- Se- r semanas encontre-se um acõr- S. AUL, 24- ) « -stado de São PaLIo acentua queArt. 10.-E equipara a r.o s a o e .uerra, peio hcundo noticias de fonte etío- do capaz de satisfazer as Dão são lr2'1'luiji�adoras as noticias, c eg;,das do Rio sôbre as ma-

prazo de 90 dias e em todo o territorio nacional, a co- o

b B
..

d r df pe, 19 aviões italianos ataca- duas partes. ao ras comunistas no rasil, pois, segun o afirmaram o ministro a

moção intestina grave articulada em diversos pontos co
J I f d Pld 1 1 1 d

f I J d d b rarn, ôntem de manhã, a ci- ustiça e o crie e c
.

(l icia as i igencias últimernente realiza as trou-
país, desde novembro de 1935, com a ina i a e <; su ver- -------

I' I. dade de JiJ:jQ:3, lançando du-

F
..

I I
xcram á uz tátos novos e reve aram a persistencia com que os ini-

ter as instituições politicas e sociais; � >

.

t'" d d. -ante hora e meia mais de cem . 8 .�.',,''''
.

� \'a ' mig,o,s o regime e as instituições prosseguem em seus criminosos
Art. 20.--Durante O perto-to a que se refere c arti- V� � 'fi

go anterior, ficarão mantidas, em toda a sua plenitude, as bombas incendiarias e explo I projetos.

garantias constantes dos ns. 1, 5, 6, 7, 10: 13, 15, 17, 18, sivas,
f'J 9, 20, 28, 30,32, 34, 35, 36 e 37, do artigo I 13 da Cons- Outras noticias a rrrnam

títuição da Republica, fica-ido suspensas, nos termos do �u� t�m��I� a cidade de �ar:
artigo 161, as demais garantias especií.cadas no citado ar- � ar f,O! �oJcto �e um grande
tizo 113 e bem assim as estabelecidas, explícita ou implici- oomo�raclo aereo ficando

tamente no artigo 175 e em outros artigos da mesma Cons_ldestrtJldas_ numeros�s casas,

titulção. s., fi: ;est�ça� lra�S�!:sso�� d,� Esta definitiva.nente marcada
Art. 3u.-0 ministro de Estado da Justiça e Nego- i"OtlC,as, Ita!l�na, j��,al��� em

para 3 de de Abril proximo vin

cios Interiores superintenderá a execução das medidas de- AS�\a�a� esta
i., � ....ons�:n:n�o douro a realização do grandiow

correntes das disposições anteriores, expedindo para êsse aos ,e.:.tt angeu o� resldl:nt,:,s festival artistico em homenagem
fim, as instruções que se tornarem necessarias. em cldad�e,saab,;xl�S, por mela ao querido e distinto maestro ca-

Art. 4�.·-0 presente decreto, entrará em vigor ime- de mensagens diarias, q�,e tariner se snr. Alvaro Ccrcoróca Em sua reunião de ôntem o Trt-
diatamente e seu texto será comunicado por via telegrafica lbandonem. �s I�es.mas PC:_I- de SOUla. bunal Regtonal de Iust.ça Eleitoral
aos governadores dos Estados e' interventor íederal do .iue os aviocs ltall�nos vao Ao que fomos informados cons- deste Estd» resolveu retífica! a sua

Territorio do Acre. bombardeá-las proxunarncn talá essa festa da execução de decisão dl sabáío último, em que id-
. te I d' gando um recurso ex-ofícto consíde-

Art. 5o.-f<evogam-se as disposições em contráno. c, um se éto programa e musicas
rou válida a seccão de Cerra Negro, . '

_

RiQ de Janeiro, 21 de março de 1936".
O ,,'los melhores autores nacionris e di t 't d L

'

ADIS ABABA 23 gra I
ts rr o e 19;:s.

Uma nota do Mi n isterio ds >
.'

.

--:
te- ",;1: estranjeiros, destacando-se, entre AssIm, foí an�!Iada. ôntem a secdo

Q d � bombardeIO de OnL_n1 UJ
I A'�S a b".l" ccmnosiçã1 do ho' aprovada .sabádo.

'

J ustíça bl.re Jijigla, .wde os a�iõd2s it�'l' �1:;l.g,;ado"'intiiulada "Li Voce Essa decisão p:,stedor do Tribunal
lanos a�çaram mais e,m' deli'Arte", trech,) de um", in ;pira- alterou a situação dos partidos que

RIO 24 - justificando a medida de extrema gra·· bombas e o prologo do ala,
dura sensibiJid1de e qu., es,a'n:y;

pleiteiam as eleições em Lages.
vidade .que �ca?a .:ie,se,r posta em ex�cução, o ministro que italiano que será lendo

t '. J"l'a'
Com aCdlec1sRão de sabad�'do telel��u-d J t d t b t t <.:er 'os, ml'hOS agrJ.\.h . �e o sr. e 50 amDs, can 1 J. o \Oe-

a_ US Iça IS ri UIU a Imprensa.a segUIn e no a: ,co:1tra 06aden. Ainda ha a registrar no pro' ral a prefeito. mas com a de�ózrJ.'
,«�pezar das sevcra,s.rredldas acauteladoras d� or- A Italia pretende a3S1m

rama (l corrlJQsição «Am:zad,�», \ÇãO
de ôntem, este foi derrotado.

ctem pubhca postas em pratica pela govêrno, e:n Virtude nrtar as comunicações entre � ", ,_.. f)'ln farecida ao (por enquanto) dando ellsejo a q(a:' ROMA, 23-Parece que o

do estado de sitio, verificou ,se grave recrudescimento das J ijiga e B,�rb_;ra. �Ie�o pHa <'"X,) �','s,
o

� "

t'ítlnfasse o sr. Hendqlte Ramos Jor•• �r. Mussobi procuraI á ainda le-
ati vidades extremistas, articuladas com o movimento sub- distinto maestro, .lvaro _o,Iza por ondidato do Partido Repl1h1ícallo -' d L

seu v Jho a'ni�p e discípulo Se- Liberal.
'

var :l guestao � ocar.n\). paraversivo de novembro de 1935. ADIS ABABA, 23-Acun ..

b
' V

�

.

o CilSO das salções anti Itallanas,
Assim sendo, viu-se o govêrno forçado a lançar cia-se de fonte etíop� que uma JS�A.) 'dI: �ra: .' r.' liza- p

_ ,I Afirma-s� que sua colaboração
mão de medidas mais energicas, decretando o es�ado de tsquadrilha de aviõ:;s itali1- gdU,L �1I1b()OI' pdS, :' l�"" em

.

vom liaçao seria dada no caso de serem le-
guerra, de confor:I1idad� com a emenda I1Ll'n;;;"O u:n á llOS bombardeou ôntem Quo- ção .;�3'�, de °d espe �cu o

u

fi ,'"
vantadas as sanções impostas a

C t't'
_

d R bl' t d t'
- QU(' nos ,era a ') apreCIar o 4 e

I 1 d I I' A'
" .

ons I Ulçao a cp:.! Ica e nos ermos a all onzaçao ram, e imediatarlente, lança- II 'd t: d' _ ; boA Em reso ução governam�llta e ta Ia. te agor,� fOI ratlhcado o

Ih f· ') d L "I t' t 2 d R la e tinO em au Iça0 Qé' a
.., A· d

.

que e con erlu o I' iJ er egls a IVO, no ar . 0. a e- do nUlTIr.!rosas bombas de' 2.J do corrente mes, ff)l pnmo- texto as quatro potencias, po�
8 d 21 d d b d 1935 Ide seléta musica.solução no. e e ezem ro e , resa va a fIO gaz ypcrite e fazendo muitas

_

vi,do o dr. Nebr:rto de Mirand" parte da Italia. Asúm O documen-
art. 20. do deereto no. 532, de 24 do mesmo mês e ano. vI:t·lmas. 'll\�

---�------- Ra..,..os, Promoh,r Público da to üão pôde ser alJ,resentado pe-�1\ ftm�a�oes
"

O estado de guerra importa na 'suspensão das - "" 'liiii7 T conarca de Silo José, de �a. en- rante o Conselho da Liga àas Na-
garantias constitucionais não mantidas expressamente no ESPERA-SE Ui\!\ ACORDO tranei,., para a de São Francisco, ções, pois e necessario o reconhe-
decreto que acaba de ser publicado. Tal suspensão, en, Foram nome'\dos Acelino Sou- de 3a. entrancia. cimento dos quatro gr;yêrnos.
tretmto, sàmente produz efeito, de ac:ôrdo com o art. 161 LONDRES, 23 -O Canse- ZJ e Braulio de Souza Lima,
da Constituição, naquilo que diréta ou indirétam�nte pos- lho da Liga reuniu-se hoje, para exercert�m, respeclivamete,
sa prejudicar a segurança nacional. Dentro desse limite, afim de considerar as possi· 05 cargos de 1o. e 20., sUflen
O govêrno agir� com a maior energia, alheio a quaisq11cr bilidades de paz entre a Ita- tes d0 Juiz Substituto da 3". Cir

contemplações que I�ão sejam as atinentes à necessidade lia e a Abíssinia. cunscrição Judiciaria, na comarca

fundamental de defeza da órdem e das instituições. Para Diz-se que a c:Jmissão dos de São Francisco,
essa missão,· o govêrno está plenamente apartlhado, C0n- 13 poderá agora resolver a -,Por resolução de 23 do C0r

tando com o apoio de todas as forças nacionais, civis e qllcstão, pois já ha bases su- rerte mês f,_.i nomeado o dr.
milítares. ficirntes para um entendi, Amilcar Laurindo Ribas para

Rio de Janeiro, 23 de março de 1936. m :nto entre os dois países exercer o cargo de Promotor Pú-
O ministro da Justiça e Negocios Interiore3-VI- mais interessados. blico da comarca de Chapecó,

CE�TE RA'O». Espera-se que nestas tres de la. entrancia,

não
no

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

politicas.Semvoz

Re cator-se cretar!o CSLYM COSTA
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j� GUERR
ITAl I9El�IOPE

o comunismo
1'10 BF�/�SIL

Wb44!M'"

Cinco comunlstas pr-êsos
em homenagem ao

Maestro Jl., I v a r o

Souza
TEREZI�H,\, 24--Foram prêsos em Parnaíba cinco cc

munistes e transportados para esta capital, onde vão ser processados,
-------------------------------

Colitica &
Politicas Exonerado

procu ra I igar a ques
tão de Locarno ao
caso das sanções

Retificação Foi exonerado Cornelio DeI
vars Varela do cargo cte arijunto
do Promo!()r Público da comarca

de CU! itibanos e nomeado, em

substituição, I-lê'raclidcs Vieira
Borges.

u$so�ini

F�ecolhido à
Penítenciaria,

Crise de tnoe·
da divisionaria

Foi apr�sentado ontem na De

!�,gacia, devidamente escoltado por

praças da Força Pública, vindo
d�� Jaraguâ, José Marcelino Mül
I" 5, que por deteimiuação do snr.

dr. delegado auxiliar foi removi
do para a Penitenciaria do Esta�
do.

RIO, 23 - Apr()ximad�iTleL
te trinta Estahelecit.aentos de�1 a
cap(bl publicam anuncios dos jr r�

mis of,,'rectndo agio a queo l� e�
fOI ne�a trocos,

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jaqueta ragla" e enaaéc de Cabelos ITRI T DESPORTO
��������������������-..._ _I&'" III Houve uma época em que os

spert Ieltes de Ir. icot cabelos eram um mdice de formo- Ponto Danublo BOX
sura. Vieram as tesouras desa-
oiedadas e deitaram abaixo esse O d" 3

• .

3 NUMASxLlCINIO
r O 'reIto- de mel<t,
'mdo ornamento da mulher, dei- tricot, 3 de meia, 3 tricot. Terá realização, dentro em

Jaqueta guir um fio direito o trabalho, io- timetros], Crochetemos 18 carre>
xando aparecer a nuca raspada Do avesso-carreira toda de breve, o propalado encontro entre

mando-o em cada ponto de cro- ras sem augrnentar. As 6 ultimi 5 e cragu!ada muitas vezes. tricoto os boxeurs conterrâneos Numas
A jaqueta deve ser cinza com chet. Em consequencia, tomemos destas 18 carreiras serão croch. -

Muitas mulheres ex.stem que Do direito - 3 tricot laçada, 3 Cardoso, o campeão da Cidade,
largos sulcos, possue, uma peque- 2 novelos de lã: uma para croché- t;;;d�s sem que o fio siga atrás. para pouparem alguns niqueis dão junto Íaçada, 3 tricot laçada, 3 e Licinio Fonseca, que se efetua-

b b F sua cabeleira a mãos inhabeis e
na gola dupla pespontada, no in- tar e outra para reco rir o tra a- armemos o passe, retomando. ,j:mtos. rá no Tea.ro Alvaro de Carva-
terior da qual e colocada uma lho. Nota importante: faz-se o lO fio que segue em cada ponto de conharn-na aROS �\..doores sbtemasd �L� Do avesso-carreira toda de ·lho.O,; concurrentes preparam-se,

d I di d h O 2
'

f on Íulacão. apl amente pro uz- '

id d
'

dimousseline, 05 botões e o cinto avesso o ponto pé! o rreito o croc et. urante carreiras aça-:r "-I
tncot. com cui a o, em treinamento la-

são de couro verde terminando trabalho. mcs 1 augrnento em todos 15 ��', aS5ll�, a p�rda �a_ cor _natu.ral
.

Do direito tJda igual á 1 a. C31- ri'), para a pugna.
Por pespontes brncos. Execução-Comecem05 o cha- pontos. Na 3a. cimeira façamos la e mais �ra "e, e tao nao hca

I
reira.

MATERIAL:- 350 gramas péo pelo centro do fundo e faça- J augmento em todos 20 pontos;
outro remédio senão re corer a A RENDA PROVAVEL

de lã cáblié de 4 fios cinza es- moi-o num só pedaço. Façam03 no 4a. carreira, I augrnento em tilltl�ras. Ademais, a moda do i Ponto de colunas NE\V-YORK, 22-Segundo
curo e 2 agulhas ns. I (2 211 J cadeia de 4 malhas. PiCl.uemos todos 25 pontos; na 5a, carreira, platinado e do alourado destro-I

it b I' b
.

o empresario Mike Jacobe,a renda
mlimetros de diametro). na 1 a. malha para formar um I augmento e'1� todos 30 ,inotos. i Ç�:ld' rr:�l a ca e e��a_ omt� ,com I 1 a. carreira -4 meia [acada, 3 do combate Joe Louis-Max

Pontos ernptegados-r-! o. Pon' circulo e chochetemos picando 2 Crochetem,)s ainda 7 carreiras sem'
me roeres �ompo"l�oes qurrmcas, juntos laçada, 4 de meia laçada,,.., �� d I t :li � Scheroeling ultrspassani a um mi-

d I ( vezes em cada malha para a 1 a,

I
augmentar. Durante 4 outra" car- trazen o as Jovens comp e amente 3 't t 'l

'

te e nervura arga corpo, man- . . �
.

d I juntos, ermmanco a 'arrelia lhão de dólares.
rr.,as) 4 pontos pelo direito, 4 carreira. Façamos em seguida os reiras que crochetarernos egualmen- sugesnona as pe 05 seus aparen- 4 d

'

s;

tes atrativos, por e mela.

�o .tos pelo avesso, 20. Ponto de augrnentos progressivos para obter
I
te, sem augmentar, coloquemos 1 2a. carreira-4 tricot Íaçada , N:=. ta9ãoI '1 d J I

. (' f' d b Ih E' preciso, D,ois, não tirar do I d I d
'-"

n ervura fina (gola) 1 ponto pelo CIiCUIO raso e cennrnetros 110 mo e arame no tra ai o. 3 juntos aça a, 4 tricct aça a,

d d C L 4 I
,-, d I cabelo o seu tom natural.

direito, I ponto pelo avesso. e iametro. rochetemos car- c açamos ain a carreira sem tri- 3 junto�, terminando a carreira 100 METROS EM UM
Frente-Comecemos pelei base reiras sem augmentar, e 16 car- cotar. por 4 tricot de 6 em 6 cerrei- MINUTO

d) la<io. Montemos 64 malhas. reiras alterando I carreira com 1 I Esta ultima carreira será ligada ras faz-se 2 carteiras de tricot,
Numa extremidade juntemos J augmento em todos 20 pontos, I sôbre a beira do chapéo e formará PUDIM SABOROSO -Des- RIO, 22-Prosseguem anima-

ponto a Iodas 8 carreiras. A 34 carreira sem augmento, Neste mo- um debrum. Circundemos a copa casca-se um pão de vespera, das as provas de natação, realiza-
centimetros de altura diminuamos menta, devemos ter a entrada da de 3 carreiras de cordão, feito corta-se em fatias, embebe. das na piscina do Fluminense.
1 oonto em todas 3 carreiras do cabeça desejada (no caso 54 cen- com fios de lã Angorà vermelho. se em leite frio com um pau

En l:e I t a I ia n o Os srs. João Havellange e Ed-
lado dos aumentos (cava). Sirnul- :0 d,' assucar. Batem-se 7 AUdiz!or>;j Ra- gar Arp estabeleceram novos re-

tanearnente, a 42 centimetros de
-

ovos inteiros com 250 grs diefon iChe cordes.

altos, formemos o pescoço, dimi-

VoceA sabe
de assucar, I garrafa de leite, E. I. A. R. O dfspordtista Vilar fez 100

nuindo a principio 1 O pontos, de- _

um pouco de baunilha; pas- metros ue na o livre, em um ml�

pois 1 ponto Em todas 3 carrei- sa-se este creme por uma pe· E'liação da Roma 2fW mitraS! nuto.

raso Cantinuemos as diminuições neira fina e COlll a metadl.' 31,13 KC. 9635
dos d('is lados até esgotar os pon- que dele regam-se as fatias de I [J d iDo d T ' 21) <")0

I Futeból
d .&.

-

N f
A

l' t
llora o �\IO e Janezrn l',�

tos. Segunda meta e eguaJ, for- pél:J. uma Of!:la Isa, un a-
O BOTAFOGO NOmando :4 C&3RS. da com m.ant:lga e forrada Programa de transr::iS3ão ra- Mf.'XICOCostas-Comecemos pelo ba$e Jean j\'111ir b,0!J �eu cãoz!oiL, de papel, dlspoe-se uma Câ- dioí6nica especial para a

.....

Iv1ontcrr.os 105 ponto,,; �;gêmo'; Scci:ly em sua ultima viag-:::m d, mada de cerejas, pedaços de Ame! ica Lati/l:Z Sob a epigrafe "Espeta�ulo 'ou
as explicações dz" frente. Quando recreio à Inglukrra e, ao voltar, abacaxi, amendôas picadas, Futeból"? emite lEI Nacional" da
ró resta,em 28 pontos no pesco- teve um sério aborrecimento com tamaras, etc., e,lI seguida I Terça-feira. 2'1 d< Março de 1936 ci,jade do Mexico, o seguinte con-

ço, diminuamol-os. os jOflJalist,éi qt.:e a fora'tI rece�t'r, I de p.ão, outra de frutas, etc., Anuncio em italia 10, espa-
ceito sobre o padrão do jogo do

Mangas-Comecemos pela ba-, porque os reporteres não quenam termInando com uma camada nho! e português. Campeão Carioca, no dia imedia-
se. Montemos 50 pontos, Trico- por nada neste mund0, que (j de pão, despejando-se o res- Marcha Real e Gio-Jine.zza. to á sua estreia contra o nAstu�
lemos 12 centímetros em linha ciiozinho aparecesse nas fobgra- to do crême p:Jr cima; leva- Noticíar;o em italia'lo. rias".
leta. Depois J'untemos 1 ponto de bs qUe dela tiraram no di, dt" se a cosinhar em banho-ma· T d d -O fU',ebo'I, OU'VI'ml)S sem',"erans'n:ssão e um 1 o;,:-era o "

C'.ada lado a todaf 5 carreiras. A Nova York. ria d '

b ih
**' «Teatro Real da Oflem:. d= lzer, e uma pugna, uma atall:1

48 centimetros de alto, diminua * R e�portiva. I�.>o, que entri! nós é
d " N L BOLO MAR' IA LUIZA-- orna.

mos sempre 1 ponto em to as ) at eviíle, diretor geral de Num�ro de surpresa de Roma, normalmente obscrva:!o,no Brasil,
carreiras de cada lado- A 70 produção dos estudil)'j da I<e!Ju- 6 ovos batidos como para pão r.

h I
' não é uma real1.'dade. J)ela- pc-�anções em espano o mterpre- " .

ccnt;ml'iros de ,.1\0, diminuamcs bic Pitures, na CalifornÍa, encal- de ló, 2 colheres bem chda� d M Id R quenas amostras quP' nos deram osta as P;y ati e eyi1a. -

todl);; 05 'p.onio:,. Fi1ç:.;nos no ai� regou o diretor Lewis D. Collins de manteiga, 2 chicaras de N'" 1 I nossos hóspedes, parf'C'" que, paraotlCIJrIO em espanno_. - v

to eh man�Ei I pmce de 3 centi- d" direção da prodtlção musica! assucar, 1 chícara de leite, 3 N'" A eles, o futeból é sobretudo, um es-
_1 f d.-l! 1 (\ "L l' I' k E " bem cllel'as de f"I'I'nlla de tI'I'.

otlclano em portugues.mdro, (lê piO un luaae e U cen� augI'mg flS Yê:;, que será ,<

Marcha Real e Giovinezza. petaculo.
timetros de cumprimento. filmada logo que L�·in� e Collins go, 1 colher de fermento in- O goal suprt'ma ambição d'!

Gola -Montemos 110 pontos, escolham deb;]itiYam�nte os ;:;rtis-I glês, Batem-se as claras, jun- toda equipe, não é buscado tão
Tric0ternos elIl ponto de nervura tas que tomarão part� neste novo tam-se éiS gemas, o assucar, rJ AlI (/'tAE (lUO10 A fervorosamente, com tanto interês-
fina, dmlinuindc.. de cF.l.da lado, e e �untuoso filrnt- musical da Repu-I a manteiga, a farinha e por '.t \'!tIU •• se, pelos plaiers bnsileiros.
a í carreÍra de intervalo, I O ve� b:;c. ultimo o fermcnt0. Estende-se BOROO I Abraçam-se á pelota, cerno se
ZIS, 1 ponto e 2 vezes 2 pontos. ti<

*
* a massa em taboleiros unta- estivessem por ela enamorados e

i\'etomemos inversamente a expli- Está em filmagem no estudío dos e polvilhados de farinha _. -

PORTO ALEGRE, 22- nao parecem smao que a querem
cnrão. Enfiemos no gola a mous- da Universal A Filha de enrá- de trigo. Depois de assado, . .

't t:r A lancha GauciJa, de propne-
acanclar por mUi o empo, e, por-selioe. Demos-lhe fórma com um cuia, sob a direrão de Edward I corta-se em quadrados e gIa- t t b dos àide d0 Arsenal d::: Guerra quan-
ao o, se o serva ·lue, quan o a

ferro, façamos os pespontos a ma- Sutherland. ç1-se C1)m chocolate ou com
d d 'd d d T atiraram contra o arco Inimigo,

t I B I L
'

d h glace bl'anca o regressava a CI a e e a-
f ..quwa e mon emo -a ao pe:scoço. e a ugosl esempen a o pa- .

.,

d'
. . o azem com pezar contranados

A�sentemos !iS costuras. CAFE! BOM SO" NO pel de Drácula e Jane Wyatt faz guari, mcen lOu-se mesperadamen- d f d',

'd d d - d e se a astar essa «pequena •

..JAVA o papel de filha dele. DELICIAS - 4 claras, 4 te nas prOXirrll. a es a t.staçl\o e
'h ' .

B t I
rIson a e saltitante, tanto como o

Chapéo .de Sport Praça 15 de Novembro chicaras de assucar, 4 ditas a;e oS"d t f' d malabl1fista Leonidas, comu com

Antont:o Paschoal I
de polvilho, essencia de Ii- aCI en e o; provoca o por .

d C Ih L'
um curto circuito no motor. A

o SISU o arva o elte, e como

-E' um chapéo bem "chic" de ---- TEODORINHA--- 6 ovos, mão. M�stur,l-se � a�assa':e b r I d toda essa simpatica rapaziada
I b

.

d f Proprl"edades de o mesmo peso de I'nantel'ga, I bem ..
Feitos os blSC.Oltos vao.

elD arcação roi tota mente e�trui- bras;lel·ra. �/tr:copa a ta e a a ama a na rente

I f- t b I I da pelo fogo. Na embarcação si-
• ...v_

e levantada atrás. O triplo cordão algumas verduras de farinha de arroz e de él.S- ao ornoA em a o elros po VI�
I A Cheio.:!e beleza, magnifica em

d A Ih sucar. Batem-se as gema.\ Ihados,' forno brando. nistrava viajava o coron� rge- d' I' Ié e ngorà verGle o.
-

miro D,,)rneles, diretor do Arse-
sua a muave SInse eza, e-n 5ua

Materia\-lOO aramas de lã Os '.8epargos são excelentes com o assucar, depois de bem "dificil facilidad�", o futebol do13

BOLO DE AMO:::> 4 nal de Guerra que escapou mila-
merino vermelha, 10 gramas de para os nns. batidas .juntam-se a mantei- �-- ovos, Botafogo faz com qne o espectador1 O Ih d b t grosamente em companhia do mQ-
Angorá e I aaulha de crochet n, A cenoura contém ferro pu- aa e a farinha, batenuo-s = co er,es e assucar, a e- se olvide, tnmbem, momentanea�ó to-

b t 3 Ih torista.12. roo sempre. Põem-se as claras se e.,n; Jun am-se co eres mente, do goal.
Ponto empregado-O chapéo é O tomate é magnifi-:o para o batidas como para suspiro e

I d� manteIga, 10 d_: araruta, QuizeralLos todos que o Botafo�
ÍnteÍramente feito em ponto de fígado. mexe-se um pouco. I mIst�ra-se bem e poem-se em go continuasse assim, passando a

meia-laçada urdida. Façamos 1 A cebola contém enxofre. Despeja-se em taboleiros; fo!mmhas untadas com mar.-

Vende ..se
pelota com aquela suavidade com

cadeia I a. carreira: 1 meia-Ia- A beterraba purifica o san' fôrno quente. Depois descas- telga.
...

"aquela classe impressionante e

çada sobre cada uma das malhas gue. cam-se cêrca de 100 grs. de unica.»
da cadeia. 2a. carreira e todas A couv8-flôr contém enxofre. amendôas, torra-se um pou- QUEBRA-QUEBRA - 2 Uma maquin1 a vap,or Essa impreJsão se firma ainda
as carr�iras seguintes: 1 meia'-la-' A alface é exelente para cs co e soca-se; cobre-se ° doce pratos de polvilho, 1 de as- alta e baixa pressão, com maiS, ao censidcJ:ar que li unica
çada sôbre cada uma das malhas nervos. com as claras batidas como sl.1car, 1 de banha derretida, 12 H. P. falha que conseguimos assinalar no
da carreira [Jrecedentc, tomando O aipo é recomendavel aos para suspiro, espalhando por 3 ovos, sal e herva doce, o Vêr e tr:3.tar á rua Felipe Botafogo, em campos mexicanos,
os 2 fios da malha. A particulari- reumatÍcos� cima as amendoas; corta-se quanto baste. Junta-se tudo Schmidt no. 123, com Ma-I foí a falta de decisão ao atirar ao
dade deste ponto é de fazer se- A lentilha contém ferro. em losangos. e amassa-se bem. noel Cardoso Jor. arco,

A GAZETA--F'lorianopolis, 24 -3-1 Q36
---------------------------------------------�---

a RNO --

POR MADAME MARIE

,

, .
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A GAZETA

1

�

A�e:1{í!,i'ss Su:r·A9t;ní�9 e RiEQI.laIcre8 de 61 vnü;�� �'r;,;

���fitasU, i';6 Uri);{iud e U',tí; ptint[pús praçes e�tí';>s-(�{';lH:�.

J1 gé ri te s e rr\ F I o [ f ri C ;: o li� :

Campos L4Ôbo·:-,.&
c .,

J

. f":;·:';�l·'" ._>- C :. -=7_-':i-' r ".

Rua" Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) CainÇ.� Fcs1cd, 'in
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRArICO ALLfAhÇA

Escritórios em ltaial

Agenci� Mode��'!ia d� Pu�
bl�caç .:es� com séde em Sào Paulo,
é autorzada e fiscalizada pelo Gov€�rno
Federa! e possue a carta patente n" 11�2

Caixa Postal, 43 �l.ORIAl\'CPOi._IS

'Praça 15 de:NOI'( n.bro, 26---srtrcc7o - For;e. 1.360

PRIMETRO E UNIC") ]I' k,JfL FI.LP,DG� NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã c á noite

Anunciar�no JAVA JC fr<AI, sigdica: GwrJdec ycr.das f

me iorc s lucros

Assinaturas
G:NO 44$000
SElvlESTRE 24$000
rPlMESTRE 12$000
N\ES 4$000
l'IUlv1. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A correspcndencia, bem como
JS valores relativos aos an

nuucios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente JZ!ira C��!�do.

Re��!ilí!tli, .Admrii�traÇ+ão
� OH©hlS3 �

OI

RUA CONS. ,,'AFRA, Si
Fone, J .656

A[:i�i!i(l@"·�Gnsspond8ntes
l orto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba--Petrarca Cal!ado

NO ESTADO D( SANTA
CATARINA:

L\ raranguá -Jaime Wendhausen
Al1ltapolis- Aníbal Paes
Angelína=-Armando Schmidt
Biguassú- - Heitor Campos
8!umenau- �Aartiniano Hilar:o
Bom Retiro-Joaquim Simões
Cêinoinhas- Pedro Terres

Cruzeiro - Osvaldo Pereira
Curiíibanos-Enedino Hosa

, Cresci -'ma - Dinorah Alvi S
Caminha

Itajaf-Evilásio Heusi
Iojnvile-Xavier Schenk

J

Lagcs-- Hossanah Neves
Lal7una-Francisco Ch"f)''''s r,.'�'.� V'o'-'" l'f�t..

chado
Mafra-Pcmpilio Claudio
Nova Trento-Jo�() Jn::é Arche
OrJeans-Edgar Matos

I
Porto União- Hem inio Miles

I !5�o do ?lil;- Aristides Melo
õao Jose-Joóé Cesta Vaz

I' s. Francisco-Guarecy Goerresen
<;:� T r

J... ao Joaqmm- oão Palma

I Tijuca�S-Osval�o amos

Tub�raO-JoaqulmFaraco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Gazeta Indca:

Dr. Ricardo � "-'.

��� Gottsmann I! Proprietario MIGUEL DAUX

Accac -,O IM i'R\_ J Ex-chde �.a clinics do Hospi I Estabelecido com excelente predi» de contru-
� VI I tal de Nurnberg, (Professor ção moderna em cimento armado. Agua encanada

· l Ilndórg Burkhardt e Professor em todos os quartos com janelas para as ruas Tra-
re i ra tem seu escrlp- Erwin Kreuter) jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci-

, • ! . ..!. _Espaclallsla em: olrurgla
ma do 3). andar, com admiravel vista para o mar

�i::O,�:�l�:C:::: :r:�: I, alta :i,:;.,U;i:::Cologia, (do"
I
:e Ci�::TAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

. �e?ças.clas se�horas) e partos, Diarías a partir de1o$ooo
n. 70. - Phone: 1277. --

. II cirurgia do_ sistema ner.voso e

10M E LHO t..J H OTE L R T' 4
, i

�
operaçoes .de plastlca

I'
n ,. raJa.no, _,._

hCaixa Pos�at, 110. � �TaE!-0RIANOPOLlS Santa C�tarma t�1

6 I CONSULTORIO··-Rua Tra-II "- � ..,�� U28%i'%-, i ..

'''''�''''.,.,.'''''--_.......-

jano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Hua João Pinto, fi" 18

(sobrado)

Das t O ás 12 e das 14 ás
17 horas

i ,�-;;:;:""'"dB Moura Ferro'
i

� Advogado

I�; ílüa Trajano, rr 1 sobrado

I' Telephone rr 1548

-e&.-<I9Io��MIÇj5'i? ??G?Cm

�·�=tí;::S-Renato·=
li ==Barbosa::=
.i ADVOGADO

,

I

I Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater,de cha

mados para o interior.

Dr. Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cun'S. Mafra, 10 (sob.) IFones 1631 tl 1290
, ;o�Ii�IlIiiiiõiiiõiiiJiliõiiiiiiiiii�-

r\�édicos
...�.. - :z=.......,==... '

(iDr.ArminioTavares
I!EIP�i:lilUsta emm!lleltlas de

!GARGANrA-NARIZ -OU,VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
I (Porrncêo pela E'aculôade de

jmedlcina (\0 Universidade do
Rio de 'Janeiro. Ex-interno,
ipor concurso, do Hospital de
:Prlilnto Soe orro e da A59isten
cio Publica do Ri!) ae 1aneiro.
.I'om alguns anos de pratica n09

;serviços especializados no Pro
Jes50r Sanson, no Rio de 10-
[netro ..na Policlinica de Botafo
:90 •• no Hospltcl de São 1oão
iBatista do LOÇJôa e no Hospital

I130ffré--c:;uinle).Chefe de clinica e cirur
/gia de ouvidos, garganta, I
[nariz, cabeça e pescoço

Ilda 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.
f RESIDENCIA Hotel La

�Porta-Pane part.cular 1246
,

f,J
•••••O•••� �

TELEF. 1.285. •
RESIDENCIA-Rua Este- • Vai construir? !

ves Junior N. 26
i ••D: ;••�

TELEF. 1.131 I. S· II •
_

�
•__a liga O nosso oonse no:

IfI Dr. Miguel. MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM GiII
B b id ESPECIFICAÇOES E COM ESSES 00-

! l:>a a
CUMENTOS PEÇA PI<EÇO A DOUS OU

Clínlca Geral -- Vias Urinarias TRES CONSTRUrORFS DE CONFIANÇA
Hemorrhoidas: - Tratam�nto

1 \lC.TI operação e sem dôr

Reud,» Praça Pereira e OIi,
j vera, I 4-Teleph. 1353
I

Corttiít•. -·R. joão Pint::>, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás I 8 horas

MA.JESTIC H O T E L
Acaba de saír do prélo

A 2a. EDIÇÃO ATUALlSADA DO

Guia do Estado de
Santa Oaierina

Edltadal pala LIVRARIA CENTRAL de Alberto EntreI
E'lorlanopolis - Caixa Postal, 131 • Telefone. 1420 • 5. ratarinCl

Endzreço Telecr.: "Entres"
q ·'9 • -.��

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE I'-JFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO
.,,,,,;.�,'<I�

O � .i.iIC:llabrange:os seguintes assuntos:
'\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repntições, impostos etc.-Indicações uleis :

Serviço postal e telegrafico. Horario! e preps de passagens
das companhias Ierroviarias, navegação marítima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fltlvial.-Vledidas.
B. OS MUNICIPII)S.

Informações gerais�-Repaliições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-Indicações useis: Meio,
de transporte. Planos e tabelõs de transportes marítimos,
terrestres e fI iviaes. Distancias quilometrica.

.

C. IND:CADOR {IERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS-
TRIAS E PROFISOES. 1

I A C1pital-I1 Os Municipios na ordem � allabe.ica.
-III Anunciantes fóra do Estado.

D. INDICE DOS ANLNCIANTES.
O G 3 do Estado de S. Catarina é a unica obra

neste género que não significa uma simples comoilação
de anuncios sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador seguro do co

mercio, das inciustrias e da vida em ger rl de todo O Es
tedo, c );)rdenand0 a matéria sistematicamente.

Companhia Brasllelra Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza Cristina

AVE.NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO�
Río de ..Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

I �r.

I Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

Confie' a execução de seu projéto
'á um bom arquitéto.

���
ESTAMOS EM 16TIMt\S CONDI;OES PARA
NOS iENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicos

Treska Jr. &
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO

DE JÀNEIRO
-

Rua Felipe Schmldt n. 2

Motta
RIO

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

Pre,o d3 Guia eam o mapa '-_-'�<-'��'e$�

Caetano
Costa Jor.• •

1 •
e••••••------------•••••••

Oficina XAVIER
@& i; M ;Ar. &*,**'+';;&4 aeh •

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

==D E==
AntonioXavier

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

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

PASCHOAL SIMONE S. A.
I Rheingantz

LIVRARIA MODERNA
o AZ DOS

'Chapéus'

(Curso de especialização em

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

funaaaa IZm t886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

Caixa postallZ9 Tel. auto 10D4

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE Procurem

NO SEU

Fornecedor

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade
MedIco do Hospital

Tvpographla, EsterlZotypia
Imcadernarêlo, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

rumern

Deseja consertar o Comprando êsses cigarros os fumantes ainda pode-
seu rádio? Procure o

rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
sr. Bouzon, á rua Uruguai n.

nos valores se 1$000, 2$000, 5$000, 10$000,
39 � q lie será pIenamente sa - ;;:'iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii2_0_$0_0_0_,_5_o..$_00_Oiiiiiiiiiie_1_0_0_$_00_o_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tisfeito.

['.)en tista's

Luiz Freysleben
Cir urgião Dentista

- RUA DEOD0RO, 30 -

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

1835 E
CARMEN

-Moritz &Cia.-
Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAF RA, 56

Florianopolis

Fabrica
R. TIRADEN fE'3, 43

Santa Catarina

Fabrica de Balas, Cara
r-nelos Finos e de Mas
sas Alimenticias DIVINA

Fone: 1.�8S

MAGAL.I .. MAG AIlI_1 -M A Co) A L I
------------------------��

SÓ Magali - a melhor manteiga. O melhor que jo �pOIO-saboroso
Fabricas de:

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO IE BRAÇO Lebarbenchon & Cia.DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
DO NORTE

7

End. Teleg. A P O L O
Caixa Postal, 75

L A G UNA

I

.. '

.. I.

� r. :;_.},lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CA2..1:TA Florianopolis-24-3-1936

Miscelânea ["Les emls de l'Unlon Delegaçâ«?"':
UM INGlEZ CHAMADO n desportiva�ats, atualmente com 60 anos

S·
,

t" , ,de. id��e, é conhe.cido C,0':10 OV Ie Ique l Realizando-se, nos dias desta
O individuo de mais prodígio-

semana, em [oinvile, onde se en-

1726-Foi elevada á categoria de Villa-Pelo dr.An- sa memória que existe no -0- contra aquartelado o 13 8. c.,
tonio Alves Lanhes Peixoto, então Ouvidor da povoação de N.Se· mundo. Essa sua qualidade A policia frustrou as ati- as provas desportivas para a es

nhora do De�terro, é elevada a categoria de Villa. despertou a curiosidade de 4

d colha dos atlétas que irepresenta-
1840-0 rio Camboriú e sua CapeI/a-Aos morado- médicos norte - americanos, "idades comunistas o rão a Guarnição Federal de San

res da margem direita do rio Camboriú foi 'permettido, pela lei pro- que resolveram associar-se e.
.- t R d J II ta Catarina, no próximo Cam-

vincial n. 129, desta data, a edificação de sua Capella, que recebeu comprar-lhe a cabeça, para .Jorna 1& a enau g-
pecnato de Atlétismo da 5a. Re-

camo padroeira N.Senhora do Bom Successo.-Actualmente Cam- estudá-la após sua morte. venal e de sua espa- gião Miiítar, seguiu hoje, para
boriú é villa e município. «A povoação do seu territorio começou Porém, sucedeu qíle êsses

aquela cidade do norte catarinen-
em 1758, com a localisação de alguns colonos de Porto Bello, pri- médicos n.orrerarn e o britã- sa Arlette se, a equipe do 14 B. c., que
meiros povoadores da Colonia Ericeira. Faz parte da comarca de nico, então, julgando-se de-

deverá participar do certame palasobrigado de seu comprornis- .

1· f d·d I I· tltajahy. .. d RIO, 22-0 Jorna ista fran- essas que oram apreen I lIS. o se ecicnamen o.
.A lei 129, de 23 de março de 1840, autonzou o então SO anterior, ven eu novamen-

R d J I Ante-ontem. jouvena], burlando I Os ccncurrentes seguiram !C'b
te a cabeça por 10.000 li- cês, enau ouvenar, e sua mu-

Jpresidente da Provin:ia general Soares de Andréa a perrnittir aos

bras, á Sociedade de Inves- lher, Arlete Jouvenal ern��rcaram a vigilancia da policia, foi jantar, o comando do SI. tenente aguaré
moradores do rio Camboriú, do districto da freguezia de Porto Bello

ti a ões Clentiíica s de 1 on- para Europa, a bordo do Com te. com um, amigo em u� resta.uran-
I Teixeira, brioso oficial do 14B.C

a construcção de urna capella filial, com a invocação de N. S. de> dg ç . a

'I Biancamano", sendo constantemen- te da cidade, mas Ici detido e

Bom Successo. Lei n, 292, de 26 de Abril de 1849, elevou o ar- res.
1 te vigiados pela policia. I levado á Chefatura) onde passou

raial de. Cambonú, que pertencia a Porto BeJ!o, á freguezia, com a TODO VIA]ANTE ql:e pas-I Jouvel1u.1 e sua �sposa f�'lem parte I sua última noite no Rio.
mesma mvocação.» sa por Sarawack, capital do I da asse ciação internacionel les I

O rrunicipio de Camboriú tem clima ameno e saudavel.tem sultanato do mesmo nome e amis de I' Union Soviétique
-----------

elevada po�ulaçã().e grande exp?rtação.. �e pr�ductos de �ua lavo�- situada na. ilha de. �ornéu, no I e pretendiam levar a efeito a �is- A Ift.-.ra, COlr.O sejam fannha de mandioca, [eijão, milho e madeiras de di-
, mar da China meridional, tem, I são em que fracassaram as ladies nOV'ai 'iii

versas qualidades. Constituiu-se em município autonomo no anuo de si lhe é dado avistar-se COI11 Carncrcn e Hastinas.e

d ,-..., d1890. O sultão do lugar, uma sur- A policia percebeu suas inten- O SE':hO a e ..

1881-Brusque elevada a Municipio-E' sanccionada presa-enorme, puis que êle ções por U1Ila entrevista, que de- SIVO
li lei provincial .0. 920, que eleva a mun;�tpio a então fregues!a de é um homem de traços niti- ram ao jornal Ei Uruguai de
Bru:lqul�. O municipio deste nome teve ongem com o estabelecimen- damente de branco. Montevidéu. Assim, quando o co- ° Diario Ojicial da

,

União

I ROMA, 23- O Marechalto do primeiro nucleo colonial, serviço esse e.x�cutado cm 1860 'pe�G E maior se tornará a sua l laborador do Louvre e do Le de .12 �o corr�::k. publicou a Badoglio telegrafa .que no diaentãc engenheiro Barão de Schueburg, presidindo a então provincia surpresa quando souber que [ournal, chegou a Porto Ale- l:el n. L?2 SOL';� a 3rrecad;�� 121 do corrente, _um nosso
o conselheiro dr. Francisco de Araujo Brusque. Os !;e1JS primeiros êsse homem que governa so- gre em avião, já a policia local çao do selo adesivo. Essa Lu

1 aparelho tendo avistado umcolonos foram originarios de Baden e do Rbeno. f.m 1869 vier.am ore cêrca de meio milhão de tinha ordens de envia-lo prêso a entretanto, segundo declarou a outro ctlope, tipo Fokker, suos colonos inglezes que retiraram-se após algum tempo. A colonisa- malaios, árabes e chinêses, esta capital. DirctOlia das Rendas Internas à bre O campo de DABAT oçâo italiana começou 11 chegar em 1874, tendo-se localisado pelos se chama Charles Viner Bro-I Aqui chegado, Jouvenal foi Delegacia Fiscal neste E�tado. atacou e o desfruiu. _ Emdiversos pontos,
de unovimcnto e d I

.
okes C que é um anglo-saxão levado a Chefatura de Policia, �Ó entrará em execução depois quatro dias fcram assim des-Brusque pelo seu gran e movimento e ucsenvo vimento corn- puríssimo, provavelmente um londe de.::larou que vínÀa ao Bra- de regulamentada, permanecend,), truiuos quatro aparelhos ini-mercial foi elevada 005 FOVOS de comarca pela lei n. 16, de 23 de grande aventureiro. sil corno tuTÍsla e que estaya e3pe· em vigor é.té a sua r('�uJamenta- migos.NOVeml)[o. O nome da eotão colonia era Principe D. Pedro, em ---_._ .. ------

rando 2. esposa para !;cguir para ção, o regulanJento bSlxado com No dia 22 do corrente osh0menagem porem, ao iniciador da sua fundaçii.o, lhe foi dada (l G �<'i liza ria Na os São Paulo. o dct:reto n. 17.538, de IOde nossos aviões bombardearam
nome de Brusque. ��@9tjal de A;, autOlidades não permitiram novembro de 1926, de VeZ que C destruiram a DABAT dois

"""'_'_p e B = ....� que o casai fizesse áS excursõn o dee. n. 24.50 I, de 29 de ju-. depositas de munições.������������
riOue111 -n E �� i�Cação planejadas, obrigando-o a não nho foi proTl0gado mais uma vez I

Contir.úa, até as linhas mais
Bal1�o de II h � :� g.Cf1,V �S 1it>J saÍr do HOdield Gloriab, on?�1 f:st?- pelo decrc t0 n. 668 de 29 de avançadas, a sistemação 10-

! �C � 1I!lI i! 'I: �,. � ...- .�-;. r' .. "L " vam hospe a os, 50 a Vlgl ancla fevereiro último. gistica nos teaitoriús ocupa-C réd i to Po.. C!ii V &:S '" : iH! 1.1, ! �!. U ÍJ\ F I

A
·

I I�
� .. - t • �

ES'CO LAR desagc.ntles da Ordem )0 iticl'l
.----.

dos
F.. lt· d t bPular e grl'" Pessoa que pnccu ii e oCla.
ai u! Ima aapon eso re

uma corrente de ouro i� Pa'(J. conhecimento dos in· O jürnalista protestou e escre·

SI" t.I'Il TACCAZE' do cúmprimen�cola de San.. t com uma medalhinha ele ri'.· tercssados, aviso que esião veu a dois amigos, aconselhando- e ari� . to de 110 metros.I 1\T C' A
. , t os a I',a-o virem ao Brasil, cartas II. 1 A C d MI·I·ta Catharina !'1. o, pareCl0a, en re em hmcio!lamcnto as escolas DllnlmO ,o n?sso oman o. l-

I 1 á rua fernando Macha- rara ad�lltc s da CNE, desde tar de � ZElLlQUE, <,.1em do

I de e a Praça 1S de No- i 2 cl-e janeiro do corrente an(l.
E' . M' Taccaze, apresentaram-se até

. vembro, pede a quem � A n�atricula será c.ontínua f I -I eIi -
• RI.O, 23� �!� pron:o no 11- 'hoje, para fazer áto de sub-

� 1 r f d !.. -

't '4- IirrauftaçaO msteno do lraba,ho o ante-pro· mi<;,são os chefes notaveis� li
ac 10U a tlnt'zJa _e ('n·

�Iâ Itn�tCnçao, f\:�mt plc,amenle _IG Ale � a
iéto de regulamento da lei n. ISS

e o� cle.'ro dt> 53 \.Iocalidade<;,rêgar I1\:'S a rec açao, sen I � gra LlI a, sera ('I a pelas pro- RI 6!1 II !li 'i; • � 14 d·
.

d'
\. _, ,

do gratificado na impor- Ir i fessoras regentes, todos os

h
.

ue
. ,e Janelr� _0 cd'rentel a�o das regiões adjacentes, entn.

tal1cl·a cClríespondente ao ,i i d' 'i· � .

d n a que institue coml'soes e sa ar o gando as armas-I� as li eiS, no .1Orano as

au-,
' .

d
.. , .

1 valor àa mesma. til d 11' 21 h . mInlmO para to u o kmtoflo na- No fronf da Somalia a"
I as, as � as t orê.s. .

I L
.

b· d I j�;;;;;;a;miiiãi=o;;;;a;;;;;;&&Iim=o;.�.....cm.....==__õiCi-�
I E l C 'h· M 1< I A estação alemã DJA undrt ClOna. ogo que SEJa alxa o o aviação efetuou "obre GIG�"pinha iac í 0-- Hatei LSC? a

If
O;ZS�I ell}O da re,

31 38rns irradiruá amanhã' o pr�-I regulamenlo o ministro Agamenon GICA O bombard�io em gru-.I � na aja IhaçOnICa r em e , .,'

M Ih- d' ,
' -

O !,·:ELHOR DA PRAÇA Trabalho", á rua Saldanha gr9tna abaixo, foaca a America do
.

aga
_

aes expe sra a5 néc�ssanas po, destruindo as bases 10-
DF ]OINVIIJF M:' : h . Sul. mstiUçoes, dentro de 60 diaS, de gisticas e os armazens de- - <lrln o, " d •. I t'.. ----

. Escala F/ordoardo Cabral, A's 23, 15 COrTf'�ponde às acor];, §co�n .

o que e'LlpUt
o ar_I. depositas.RFViSTA

na néde da Escola Pública á 3,1.5 }\s. no Rro de Janeiro e gdv . �mco pa:a _a IJrmaçao

'fiscal de Leglel29ãG d� AI· t L
'

7 15 às 1 15 hs as pnmeITa::. comlssoes.
rua mlran e amego; , _' ..F2:18!ida Escola Padre Schiller, na 22.)5 AnunCIO DJA, (alemão,

RI· t�.. iiiõiiMiiiãiiRi__õMiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;';;iiiiõiíiii;;;;;:;;;a;ã;;;;;a'"
VENDE-SE u·na coleçãG Escola ParoquIal Santa Cata- espanhol). Canção popular alem_ã. 'I te I ri�......�n z

completa dos anos de 1930·rina á rua Silva J�1rdlm(Tó- 23.00 Orquestra de camilraRIs-
O g8111 FlôresDr. Pedro de Moura �erro

a 1934, por preço de ocasião. ca);' tenpart. 0Bbraks de 'T'S'afj:ini, Spchuf- LANS PARA BORDARAdvogado
d Esco/a Mariu Luiza Dias, bert e . ruc n:r, o !sta:.. ro:

T"Rua Trdjano n. 1 (sobrado) Informações nesta re ação.
na Escola Publica á rua Karl 'V. Baltz, vIOla. 23.4) Ulh- FAVORAVr:L A PRORRO- não tem rlvGI. Giêi.l1de lortl-G.O.-==----·---------O�O.
MajJr Costa (Canudi;lhos). mas .noticias (em alem,ão): 24.00 GAçAO DO ESTADO-DE- mente de ccre8 f�rmc9.: C f' Re�. t� li rante: NOTA:-Apelanjo para o RadIO da Juventude �ltlena�a: A SITIO

�..•.'. a e � a e povo de minha terra, e mui- codncurr1enCla OdoOs300ficIMos da
Juvedn-�I.t!,,· e i t(l especialmente para a nn- tu e a emã,,' ostra ca.a POÇOS DE CAlDAS,21«I)ii "5a-o Q ..

, -!Ir .... " IV'l gerncãu conio com a um, do que e capaz! 1.15 Ulh·
O I T:;'IA

.

áIr'"�U 'lIWJ •

'c '>, '.

( h IiI I 30
_. gcnera lares velU

I afirn1é1ção
do seu bOiil nome, mas notsc!as em eSilan .0:;.. tarde da Fazenda das Pedras

contiib�dndo com a simplçs Obras de Frenz Schubert IICanto
P h d h

" qua'liia de 1 $000 para auxi· de CisEte", Hans Eggert, barítono; padrad oços'Gac adn °H-set Ias-"
. ,

dI]' pe a o no ran e o e . A' venda nas bôasliar a manutenção das Esco Quartdo c coroas em a-menor
I t di'

-

r'9 2 15 E d AI h n erroga O pe a Imprensar las Cruzada em Sallta Ca-Iop. L. •• co a, eman a.
se era favoraveI ou não á, hrina e por esse meio de 12.30 Concerto recn:atlvo. A or- -

ct ·t·
"

.

b I' d· prorrogaçao O SIlO, O go-
, gl nerosiddde e de ci ViEmo qucstra. e� mense e arlistas toca

vernador gaúcho declarou
combateremos co;.} vt2rd2dei· sob, a dIfeça? .de Josef Ba�ay.33·00 que era de fáto favoravel a E;NC&:--9E1'0 patrl·otl·SlTIO o analfabctt·s· Ultimas notlclas(qn alemao).. 15 ··d' t

.

t V .' ,L
•• • essa meal a, so por nn a I uma venda no a:stnto de

mo que ainda predomIna em- Muslci\ h�eJra,
I dias. A Slla opinião é a de "]oão Pessõa", á ruaavuitado número em nosso 4.30 L�Ilura do pr.ogr�a(i' d�·' ,que dentro deste prazo o g+ Spivétch.querido Estado. Todos quan- esp.) Caixa �o correIO.

I
espe I a

l vêrno I�quidará com os últi- Tratar com o sr. Leandrotos dese�arem Sl� inscrever I DJA (a em"o, espanho ). !
mos casos creados peJo ex- da Silv::1, comerciante r O

I����������������������-- como SOCIOS da Cruzada de- tremismo em nosso país. Saco dos Limões.I verão se inscrever com o

abaixo-assinado iÍ rua Alves �.I����������
Ide Brito,70. Chádas8Plar.tas

Avante, bons brasileiros!
Florianopolis, 2·-2-1936.
Pn:f. Beatriz de Souza

Brito.
Diari( . Vice-presidepte e Superin·

3 tendente do Ensino da CNE
!.iiiiii!iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii__iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� i em Santa Catarina. �iíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii�

Pela nossa histor'a

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 23 DE MARÇO DE 1936-S. n LlX

A GUERA
ltálo ..etiope

COMUNICADO N. 162 DO
R. MINISl ERIO DA IM·

PRENSA ITA
LIANA

(Soe. Coop. Rcsp, Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprin)

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

r?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
c[e Li,nitada S'!. ala.
cle. Aviso Previ06·I. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

�JlAACAS:

ALlCf:, AMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

Especialidades
_..�����

APERI: lVOS E
SAl.GADOS

em:

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
���� Ç03 MODICOS.

casas

:I Cozinha SUBRE A DIREÇ)\O De PROPRIETARIO :
I RUA FELIPE SCH:v1IDT N. 1 �

FLORIANOf'OLIS •
G•••------------------�GG.

Fármaceutico
Prsão de ventre?

(Chá da Saüde)

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratofios Raui Leite

com diploma registradono D. N. S. Publica,� da Di:et�
ira de Higiene dtfte Eskdo, aceita respons�blhdade lecn,

C8 de falmacia ou de e�pecialir1ades fannaceutscas.
Celtas para Farmaceutico, na Redação deste

EXPERlj/\ENTE E
COMPARE COM OS

SIMILARES
Rio

,..o;... -=-'�. -."- • .:..' . ,_ . \�. -=-.:.

.

'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�-�-�.�-�������������.�-�������������������IOrepresentant.rUSSDdeixa�transpa.
'recer as esforças de seu governo para

Lygia Cerquei.1 lançar a Europa numa nova guerra
ra Dias

A piamsta Lygia Cerqueira
Dias, jovem ainda, é, um futu
ro muito promissor na arte que

abraçou e que não poucas di fi -

culdades encerra. Tem alcançado
brilhante sucesso em concertos rea

lizadcs n.� mais cultas capitais
do Brasil, o que é a garantia se

gura do seu extraordinário valor
artístico.

As criticas são verdadeiramen
te entusiasticas. E' dotada, a

virtuose, de line sensibilidade, ar- LONDRES, 23-Nos meios

tistica o que lhe assegura ver-
oficiais desta capital espera-se

dadeira consagração por parte de que o govêrno alemão continue

todos que a ouvem. Possue uma
na sua politica conciliatoria, lazen

Faleceu em Rio do Sul, ante- técnica segura l;mpida e brilhãn- do novas propostas sabre os pon

ontem, a exma. sra. d. Maria de te. Tem uma perfeita escola, pois tos rejeitados pela conferencia de
Lourdes de Oliveira �:hedid, es- seu' curso foi feito pelo eficiente !...ondres.

posa do sr. Antonio ChediJ, ne- programa do Instituto Musical Acredita-se que o govêrno de

Encontra-se de passagem por gociante em Mafra, e fillVi do sr. do Rio de Janeiro e depois de Berli.n ("r;t suas' novas propostas
esta cidade, de onde embarcará I major Flordoardo de Oliveira. tê-lo concluído, a jovem pianista empreg�ra elementos moderadores.

para à Capital da Republica, o fez o curso de aperfeiçoamento Refutara� entretanto, a propost.a
sr. coronel Amaro Bittencourt, para concertista com a pianista rus-] �a �reaçao de uma zona desmi-

comandante do 2' R. S., aquarte- CARTAZES sa Luba d' Alexandrovska. litarizada aolongo da fronteira.

lado na cidade de Lages. DO D IA «Senhora concienciosa de uma

Chegado de São Paulo, acha- CINE IMPERIAL, ás 7,30 admiravel técnica, ' ...ygia Cerquei-
d I hor S 4 HnoAS PARA MA ra Dias interpreta os mestres da

se entre nós o r. Or ando C. a , JI' �-

M d j TAR musica de fórma impecave].>eira., um os sacias da im- .

f b
.

de ti 1T I
- CINE R- "YAL a's 7 30 <Lygia Cerqueira Dias )'á co-

portante a nca e tmta v U cüo, v"

horas, UM HOtv1ENl QUE AMOU lheu os aplausos mais entusias-

CINE REX, 5, 7 e horas, ticos das mais cultas plateia do

ASSIM AMAM AS MULHE- país e os louvores dos criticos

RES. mais abalizados».
CINE ODEON, ás 7,30

VENDE--SEhOlas, O PUNIIAL DOS BOR- uma maquina de e,.;;cre-
OIAS. ver á rua Anita Gari-,

, ,

baldi n. 38.

Se B. Caixa dos eml!regalll Prepa_ralPse a
dos no comercIo aviação alernã

fl�'VEft5AH105 OUTR05 PARTEm

Para o norte seguiram: lolan
ca Sena, Daví Silva, Lotte Klauss,
Juvenilha B. Machado, dr. Nei
Leprevcst, Elpidio Fragoso Junior
e Domingos João Taborda.

Vitor Gevaerd Seguiu para Jaraguá o sr. ter.

Americo Silveira d'Avila, delega-
Festeja hoje a passagem do do de Herval.

seu aniversario natalicie, o sr.

Vitor Gevaerd, prefeito municipal
da prospera edilidade de Brusque.
f;� zern ANOS HU1E:

Viajou para Joinvile o sr. cap.
Orlando Ramagem, distinto ofi
cial do 14 B. C,

Aurelina Cardei' Regress: u a Joínvilc, onde é

do Tesouro do advogado, acompanhado de sua

exma. esposa, o sr. dr. Acacio

Marina Lomer Moreira Fll!lo.

sr. '\ntonio

a senhorinha
ro, datilografa
Estado;

a exma. sra. d.
Meira, esposa do
Meira;

a senhorinha Nivea Cunha,
filha do sr. Euclides Cunha.

Para Jaraguá seguiu hoje o sr.

dr. Alvaro Albuquerque, lnspe
toe de Deleglcia Regional do Mi
nisterio do Trabalho, em nossa

capital.5EtiTE tiOVA

Acha-se de parabens o lar do
sr. Arnaldo Sant'AD3 e de sua

Acompanhado de sua exrna.

esposa viajou para Joillvile o sr.

ten. Alvaro de Veiga Lima, brio
so oficial do 14 B. C.

exma. esposa, com o nascimento
de um menino que tomou o nome

de Enio.

eacenrneuro

Está em festas o lar do sr.

Moacir Orige, professor da Esco
la da 3a. Bateria, com o nasci
mento de uma menina que rece

beu o nome de Maria Francisca
Ter'!za.

CH'::6Am Uti5

Cel . .flmaro Biitencourt

Do norte, em onibus da Auto
Viação Catarinense, chegaram on

!e� o� seguintes passageiros: João
Gomes, Zulmiro Bussi, Carlos Pro
haska, Manoel Anselmo, Francis
co Treska e José Pereira Lima.

-Fundada em 25 de março de 1886-

Assembléja Geral
De ordem de sr. Presidente, convido a todos os

senhores socios a comparecerem, no dia 25 do corrente
mês, ás 19 112 horas, na séde desta SociEdade, á rua Fe
lipe Schmidt no. 8 (sobrado), afim de assistirem a posse da
nova diretoria eleita para o periodo social de 25 de mar ..

ço de 1936 a 25 de março de 1937.

Aldo de .fllmeida
(lo. Secretario)

II p��a a beleza e saúde de-s-e�s dentes, use sem�r-e-;;

I Pas��mula�D�BA�)I O L

A' venda em todas as farmacias e casas

I
de perfumarias.1__

- 5 .U
H

os nomes de conhecidos financistas .

03 nomes do srs. Gottfned Ge
der, Von Papen, Von Ribbentr,)p
também não foram esquecido i. Q

ex-governador da Alrica Oriental
dr. Schnee tamb ern é canrl.dato.

LONDRES 23�Comentando! escolhido o numero necessario de
o discm so do ministro Edcn no ac8,rdo com os lugares a serem

Conselho da Liga das Nações, o preer:chidos.

I "Daíly 1\ lail" escreve que até ago· Todas as pessôas maiores de 20
- ra não existe fáto algum que I anos poderio votar sem distinção
obrigue a Inghterra a assumir uma

I
de sexo. Para ser candidato ao

ati'ude material em lace do trata- Rc!ich,tag é exigida idade minima
do de Locamo. O Jornal londrino I de 36 anos. Nota-se que todos os Está desgos ...

I passa a criticar em seguida o dis-] homens de confiança do sr. Hí- toso

I curso do representante soviético der [oram postos na lista, especi-
,Litvinoff, que deixava transpare- almente aqueles que ocupam já MOSCOU, 23-0 jorm]

I cer os esforços que envida o go- agora cargos importantes em qual- oficial «Ísvestia> expressa prolun
vêrno de Moscou para lançar à quer dos ministerios ou dentro do do desgosto ao comentar as pro

Europa numa guem.\. O publico partido nacionalsocialista. Eatre postas feitas pelas quatro potencias
da Inglaterra-c-prossegue o jornal os candidatos acham-se também I na Conferencia de Londres. -

--recebeu como ur.i golpe no ros-

to a ousadia do representante do
bolchevismo e d1 desordem, quan
do concitou as potencias civiliza
das a manterem os tratados e ho
ratem suas assinaturas.

Em todo case, esse desagrada
veJ incidente serviu para eviden
ciar a necessidade de um estudo
mais atento do pácto [ranco-so
viético".

o sentímente nacional,
o p"va brasileiro .quer o

ensina católico

RIO; 23 - o sr. Francisco Campos, secretario da
Educação e Saúde Pública do Dístrlto Federai, informando

A POLITICA CONCILIATO-I sobre o movimento de reação espiritual da nossa juven-
RIA DA ALEMANHA tude contra o internacionalis.no materialista, disse que,

em 110.000 crianças matriculadas nas escolas primarias
desta capital, 83.000 pediram ensino católico.

Na escola secundaria do Instituto de Educação on

de estão matriculados 1.300 moças e rapazes, cêrca de
1050 pediram ensino católico. Esses "número, acrescentou
o sr. Francisco de Campos, significam um verdadeiro
plebicito, traduzindo o sentimento nacional.

Ontem, cêrca das 23 horas,
foi le, ado ao conhecimento da
Policia Central de que uma íami-

lia composta de quatro pessôas,
Maria Conceição da Silva, viuva
de côr parda, com 55 anos, -.�
três filhos PedIa, Firmina e PaI.

r"

mira, residentes á rua Camboriu,
n. 61, apresentavam sináis de
envenenamento.

Tomadas as providencias prllls
autoridades policiais, que imedia
tamente compareceralll ao local,
constatou o medico legist", tratar

se de pti'lcipio de elwenamento

produzido por camarão.

lVledicadas as vitimas, com

presteza, encofltram',;1! livres d,�
pengo.

Uma f a In i 11 a

candída-
envenenada com camarão

Os
tos para
eleições

:Reich

as

do

BERLIM, 23-.0$ jornais de
A ,

dontem estampamem estaque, na

primeira pagina, a lista dos can

didatos para as eleições do Rt'i
ch. Esta lista foi organizada peJo
pa�tido nacional-socialista e entre

EDITAL

Junta Comer
ciai do Estadoos primeiros nomes encontram-se

os dos SlS. Rudolf Hess, deputa
do Frick, ministros Goeringe Goeb·
bels. Apos estes nome�, a lista
obedece a ordem alfahetica. ACfl!
dita-se que o numero de eleitos
&erá de 600 denlr� os quais será

De ac.drdll com o artigo. 24
da Lei Federal .�. 187, que dis
põe sôbre ali duplicatas e vendas
merc.antis, «tOào5 os comerciante�

BERLIM, 23 _ O ataque (com qualquer capital) são abri
simulado, levado a efeito r.ontra gados a ter escriturar os livros:

) . Diario e Copiador de Cartas».
um campo ue aVlação por esqua- Fu I ,m -I nad 01drilhas da frota aérea alemã, e Chama, para esse fim, e de 0:-

que faz parte tlo programa de dem do sr. Presidente desta Jun-
instrução e manobras 'organizado I BLUMENAU, 23-0nlem a

ta C:>mercial. a atenção do! srs.

d
.

I d'fi d I comerciantes não só desta cidade,
p�ra a .m� ema aVlação a �mfi, tar e ven c?u-se um esen ace

fOI asslstido por uma f'lUltldã:l devéras contnstador � que reper-
senão tambem dos do interior do Desastre de

cal.:ulada em 250.000 pessoas, cutiu profundamente no espirito Estado. au tomove I
. .

b b' 'bl' Os aludidos livros, destl\ pra- B' U L'LN
.

que se COmprimla no s'.! ur 10 pu lCO. ...... .VU:. AU, 23--Na tua

de Staaken, nesta capital. Rodolfo luglat,filho do sr. José ça, pagarão sêlo por verba na São Paulo verificou-se,ante-ontem,
Entr� as esquadrilhas que to- Iuglat, que se achava trabalhando Alfandegct e serão rubri�ados pe- violento encontro entre um auto

maram parte no eXErcício havia como aprendiz na oficina mecani- lo Deputado da Junta Comercial moVeI do sr. José Gall, resident�r'
d f "" d M II d e os do inserior na Coletoria Fe-

uma com o nome o amoso az ca, a casa oe mann, qua.l o em Itajaí e o caminhão de pro-
da aviação alemã, na grande trabal1ava com um perfurador ele- deral e rubricado.pelos Drs. fui· priedade do sr. Gilow, ficando

M f d P R' h h
. les de Direito das Comarcas ou

gUtrra) a re o v on II: t oten. trico, n� ocasião de descer do gra�emente feridas tres pessXls: ,)'
A man::;bla foi efetuada com auto em concerto mal tocou 80 ptla Junta Comercia

sr. José Gall com inumeros feri-
os aeroplanos na velocidade me' chão cimentado, recebeu violento Fpolis. 23-3-936

mentos, o filho deste que fraturou
dia de 450 quilometras por hora. choque, que abateu o pesado João Tolenti:lO lar. a perna em tres logares e o aJu-
A impre,;são colhida pelos téc- aparelho sobre sua fonte, caíndo dante do caminhão que caÍO.J sem

n:cos foi exelente. fulminado. Secretario sentidos.
..............................................
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