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- Tanlbern fc» prêso o d�jputado
federal paranaense cír. Otavio Silveira, implica

rnovimer1to extr�sr1'1ista ele novembro.
Tanto este como o ser�)r:3dor Abel Cherrnont e
os deputados federais Domingos
,àbguar' E3as ..tos, es'1:�ãc.) ir)c(')��nunicaveis�

Esses parlame ntares
eerrespendenctas de carater

RIO 26

do no

Velasco e

suas

o rnínistro
• I·d,a .Justiça -ex ou-

carà

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

RIQ, 25-0 sr. Daquintine, secretario do f-:1inisterio da

Justiça, esteve, hoje, no gabinete do presidente do Senado, comuni-
cando ao senador ValJomir-:> Magalhães (jU� o ministro Vicente Rào t.� '- f,fO" :�,�
responderia hoje mesmo á informação solicitada sôbre a prisão do
senador Abel Chermont, e dos deputados Dcrningos Velasco, Otavio I Proprietaric G

Silveira e Abguar Bastos. ArK'
Estiverem, tambern, conlerenciando com o sr. Valdomíro

Magalhães, diversos senadores e o deputado Batista Luzardo.

Sem quaisque, ligações politicas.
Dlretcr Respcr.savel ":A!f,O Ct.LU\.DO Rec'ator-secretario os L\ M COSTA

--------------
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Reinicia hoje, sua brilhante Pelo avião Condor, de carreira
colaboração 1é:',!e jornal o nosso cheg0'J hoje a esta capital, pro-Al\ DA NÃO rOI DESCCBERTO o PARADEI- d>tinto e raleutoso conterrâneo sr , chedente de Porto Alegre o d

proV íde:lc i B

6_1
EO DO GOVERNADOR SR AQUILE,S Ll5f30A Sebastião VJein, destacado mu- i Hercilio Domingues.·

sr. r.

1
sisista e aoreciado jorn.vlista, que

RIO 25 O FI· t Mull I f de oolici d D' RIO, 25-0 sr. Valdorrúv'ldH ré'·accJ' so'vrc a denuncia
no inicio d::t nublicacão prestou Na-o se respon-,

- s srs. I mau er, Clle e e po ICla o ,S
'1 ,_ '.h �: _ '. " n,,' "I. ..'

1
' ,�>l

.

F d I V· t R' "I d J t' IJ - G Il'Á,�Ç1",hdtf, peslJICbv da LGml� aprescnt...da COh_'iJ. o gOVCl'JaOOf o c. ncurso de sua f,.jauranl' ne-
bal'tnto e era; icen e ao, IDlnIS,rO a JS lça,e o genera oao 0- "r' I co' "1 l' 1

u
o

<:. l'
sa I Iza. .

d G
.

di d bi são l '. r ":1 rt..; ((I .-. nsc:c, r �. r S04-�"_ i Clt,}. o �I"I erqt3.
.,

mes mimstro a uerra, tiveram iversos cnten imentc s, cem man- I I
La.

Odo �edidas que serão naturalmente executadas durante a situação que �:I���a��: I\Ibrau;;à(J, o sego: .. i e � �lUE li P!� <;:>Sb,dJe A GAZET:\ sentemd
-

tDil'b!I'cCa',omemand.,°di'tGalerpaul'bdll'�adFOornçl)atravessamos. u se JU 1 ')505 com o retorno e � �.

�,/\ Assembléia Legid,üivá. (,V Itálo-etione .scbaótião Vieira ás Id,_s jornalis- Diario Oficiai, declara que não
munica a v. ex" que a corms.ão • ticas, onde, sob o pseudonimo se respon ahiliza por dividas con-

encarregada de investiga: os fites de Sarapiãc, deliciou, por mui-Ilraidás por praçrs da corporacão,r 'l' d AsMAEA, 25-A ofensivareferentes a oenuncia aprcs-nta a lo tempo, os nossos leitores, com I sem que as mesmas apresentemque d A il ·L' na frente de 0ga3en progride, r . r- f dcentra o governa or qUI es 15-
a sua secção cstil/Jaços, c exce- trança orueci a por oficiais.

bô d I f d d segundo noticias recebidas aqui,oa, ten o te egra a o ao enun- lenhes crónicas de arte.
,- �--

ciado onde estivesse, afim de O;J as qu.is acrescentam que a cida- Imposto deG 0- vi-lo. recebeu do telegrafo c: se- de ti':! Sassabaneh jà foi ocupada ... -I
«uinte aviso: <Ácha-se retido "os- pelas tropas far,cistas.

D
m ri &II IIsirias e

:0 �elegrama 4.935, do dia 21, ROMA, 25--Na fr,onte cl �,'es �stre n��fiis�o-eRIC) 25 � d Dl' d O d P I't' S J'
.

id A 'I r 'bA Eritréa uma coluna italiana a van-
t -m� II � I"" ii lU lrl..o;;p S

, '-,.gentes a eegé\Cla e r em o,l-ae O-!,lfIg1 o ao sr. qUles L.lS-U),

cia} prenderam, hr;je, o capitão Pompeu A�ioli, cunhado do govêr'l porque o pahcio d; govêrno d,,- çou e OCllpOU KClÍta, Sêm er:con-

de·
- Termina a 31 de3te o pnzo

nadar Juraci Mag;jlhães. clarou achar-se () dedinatario no traf resistcncia digna rie mençãé) av I açao lJara o pagameuto sem multa, na
mterior do E,tado. Transmilido sezun.:lo informa o boletim oficial Coletoria Estadual, do Impos\o d�

1 164 t d RIO, 25--- O aviador Apel, Ind'ust"I'as e f)r()fisc;o- I'"o despacho a Ccro,üà, Pt'dreiras, Cl� guerra n, t acreSCeI! :H, o ' -, cs re a[Jvo ao
, '. I' t' que foi ferido no desa,1i e d.> on- prl' 'el'ro sem t d tBarra e COida. o referido de,,::nl- cpe as lropa, ,d 13nas Ivera'n e.l- ,,- n. es re o corren e ar.o.

tario não foi encontrado, FeIldo tu,iiJstica �ecepção pc la pupJlaçãu tem, na R<::slingfl d� Murambaia,
d h '_I d' n t1','a e qu'" n-u;'n- ("1 -rcl'ro' tem apresr;nhdo mCJ:loras emseu
escon eCl,:]\) o <eu para _'Ira; 0:1- ''', "j l_L' '--u, OI ' '

, '

d f E d' 'lbJ'SSl'ni'os �prn-rlll' "llJ-"� CPI�i r. vo- estndo d � saude, d::-ools oJue lhe
-ia mal" po amo" 'z· x')e I "- (. <" D, c_ u� -,�

I IU " '-:' � ,L. " :"'

11<
_'

•

,n" r,-n. foi feita u'na trdnsfu�ão de sJn-1te». A aprecl,1-Ção .d,e v. eXC13" �nlal,JO,.s" pai a o o- 1 V ço >lO '- .. r

A b CIto It I ano gue, no H03pital Pedro Ernesto, S. PAULO, 25-E' o seauI'n-apresenta a ssell; �ej essa grave i:\: • "

. ,

"

situa'(ão em que se el,contra o Es- O; VO:)6 ae r.�cr,nh�el'nen\() fel- onde se :!ncontra inlernaclJ. te o resultado da apuração d�
lado, com o governador CUJO pa-

lI), ,)elo:> aviões Itahanc.s fc-am Huj� ás 11) horas) realizar- pL'ito, conhecida ate agora:
,deiro é ignorado. (a) Tarqui'1in CI'l' nU'iJo� hoje in lon�o de todo se-á o enterro do jovem Euval- Pa:tido Constitucionalista, 18,239;
F Ih 'd () fi 'nt, sen�o feito novo a!a,-'ue do Az,.�vedo M,dOS, que pere�eu Partido Republicano Pauli,ta, .....

. .•
'I 0, p:e! ·elte». '1

dRIO, 25-0ntem, quando da Inauguração do semço radIO- ,� �) c')ntn J,jica, qU.indo furam I no ac� entt', s lIn}o (J feretro do 14,858; Integrali,tas, 2,207; Cé-
f�níco entre �st.a capita.l eSão Salvad�r, durante a palestra q�e man-i' Citado p.or. e.ditai o J�_�,.lidüs varios dihcios mibu:s, Hospital da Mannha, pa,a o ces,ligação por São Paulo, 1.041 p.

tiveram os mlDlstros 1\1 'rques dos Rtls e Agamenon Magalháes com
e '1 � (� ..

, ,. !\
q l!

: Ies d-pos:t '3 e cam;nhõc:s, míterio da Ordem do Carmo, I Partido Socialista Brasileiro, 41 J.
J 'M 'h L' C I

'

d' d d gov ri ., ,i). v.. g'" O J Ad'os srs. uracl agaLà�s e ITa avo cantl, os OIS governa ores .J
• � J·u.ll� Jro�J cerca' ê cme', M,� IS OE TRES QU 1_nordeste solicitaram t''':lsmitissem ao presidente da Republica seus LIsboa

- horas, não sofrendo perJas ii Irota LOS DE OUROcumprimentos pelas medidas adotadas para a defesa das instItuições, S. Ll'IZ DO MARANHAO, ilé-ea it"llilna. pOR O IAassim como o apoio d.ls seus Estados para li efetivação de todas �5-Em virtude ,de encont:c.He D]IBUTI, 25-/\5 uhim'\s no'

as providencias que o govêrno federal resolver pôr em prática. ausente desta ci1pJtal o sr. j-\qUl lic:;1S s0bre o bomb"rdnio de Ji
les Lisbôa, governador do Eo a iica, asseauram aue o r3S Nassibu
J "b' , I I

J '" •

PARLAMENTA (10, a comissão /;cum I?a, pt, J

escapou da morte por mi!agrr, Com
voto da Assemb.ela Leglstlva de efeito, este chefe miEtn se ;1fastou

por alguns momentos dil cidade
pura encontrar-se com \Vehi Pas

! 1 '-' 1
lna, qUflil'JO 03 av;ocs lthj1ano,.

bombardearam Jijica {' desfruiram
completamente o Péllacio do ra",

A princcza Maria José está

spndoesperaJaem A;;1ll3ra da V,.s�TA ESOOLASo ma'B, para trabalhar como en-

fermeira num hosoital mílitar da' HOSPITA liS
quela cidade.

"

1.
RIO, 25-A�o�,par;ha 10 dos governíldores de Ser-A rainha da ltaha se dcspp.( 1- glp2 e de Santa Ca (anna, o sr. Ped(o Ernesto visitou hofá de:! sua TJvfa no porto de Na-, jCJ as escolas e hospitais que está mandando con�truirpojes, I nesta capital.

RIO, 25--Esteve reunida, ôntern, demoradamente, 11 Cc.rnis-
I

são Executiva da Câmara tratando, ao que pudemos colher, do mo

do a ser empregado para a convocação,

..

rDEngues
Do-

Assentar'\do

"O F�adica!"

RIO, 2j-Ainda ôntem não circulou "O Radical",
está com a sua circulação suspensa.

Pr'êso um cunhado do
vêrn ador da Baía

Prlsoe's e� Minas

Os últimos
resultados

BELO HORIZONTE, 25-As autorid3des policiai;: d'7s
cobriram, no bairo do I-Lrt\) Flowtal, grande quantidade de boletins
wbversiHls, pro..:edentes do Rio de Janeiro.

Foram prê�a� diversas pessôas.

BAI'A E t::>ERNAMBUCO
S:)L1DARAM-SE COM O GOVÊRNO FEDEHAL

RIO, 25-A comissão executiva da Camâra reuniu-se hOJe
á tarde no palacio Tiradentes.

° sr. Euvaldo Lodi adiantou que o rmmstro Vicente Ráo
de\'erá enviar amanhã ao Senado as informações pedid'is sobr� a pri De acCrdo cum a Lei Fed -

são de par1amentares, o que não foi feito cem maior urgencia por- I ral D. 187, no seu aüigo 24, to
que o ministro da Justiça deseja prestar mais JflalhadaR idormações dos os r.orneiciarües ,ão obliZ1-
sobre as atividades comunistas de cada um dos deputados e senadof dos a ter c fsc;iturar os livics
detidos. Copiador de C6I�as e Oiario,
A cópia das informações será rerr.etida pelo sr. Euvaldú Lúdi ao c(\- Chamamos a atenção dos c·-

},hfcimento da Lomissão executiva da Carr:âra. Só depois di>so é qu,� m:rciantes em geral para o eJ:
a e ·missão realizarà nova feuniã�, â�;m de a�rec.iar convenientemente! tai que a esse rcsptíto ','ái publi-
a 4Jlatéria, em face das pre ro�ahvas do Leg:slatlvo. i \..ado r:m outro local.

MAN r\ US, �j - Os remlt:1d\)3 da mineraçãodo Rio Brunco, tem sIdo os mais satisléttnrios passiveis,
gaflmpelf03 retlfadu da mina, mai3 de tre, quilos àe
,lia.

de ouro

tendo osAS ATIVIDADES EXTREMISTAS DOS
RES PRESOS ouro por

Com os co·

Rlerciantes
o governador'
Ner-êtJ Ramos

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E. I. A. R. FCedter:-çao DIA 25 DE MARÇO DE 1 936-ANNUNCIAÇÃO DE N.�����x���oo����
Estação d) Roma 2110 matros a arlnense SENHORA

Floríanopolís, de ha muito, Lobos possue um tempera- 31,13 KC. 9635 de DesprArto 1803-A Igreja da Ordem Terceira, nesta capital-:
não tem tido a aportunidade mento exquesito, todo seu, Hora do 1?_io de [aneiro 20,20 Nesta antiga cidade do D�sterr(). faz-se. solennemente, o iaoçamento
de opreciar artista de ele- todo diferente do que a que Em sessão realizada ô 20 do da primeira pedra [undam-nta] ..1a Igreja Ordem Terceira de São
vado quilate de Lygia Cer- se póde chamar trivial. Programa de transmissão ra- corrente, a diretoria da Fden- Francisco de Assis. Foi um dos seus principaes fundadores o capl·
queira Dias-a pianista eme- E é essa uma grande ver- diotônica especialpara a . çã» Catarinense de D�sp(lrt0 re- tão Anastacio Silveira de Souza.
rita que nos deliciou, ontem, dade. Ele, o artista da pena Amei ica Latina solveu: a) credenciar () capitão- Segundo dados historicos que pO%U1mOS, consta nos livros
com a sua anunciada audi- que escreve paginas admira-I.... tenente Maxim0 Mutinelli, como de termos da mesma Ordem Terceira, o reJistro seguinte:
ção nos salões do elegante veis da-nos com efusão, nas Quinta-feira 26 de

.. Março de 1936
representante da entidade junto «Em :v1arço de 1803, foi collocada no meio da parede d�-

Lira Tenis Club. suas musicas, pedaços lin- Anuncío em italiano, espa- C. B. D.; b) que o torneio inicial traz da Capella-mór da nova capella (da mesma Igreja) a primeira
Lygia é um ten-peramento dos desse Brasll imenso. nhol e português. do campeonato de futeb6l se rea- pedra, que em procissão solenne tinha sido conduzida pelo GC'verna-

de verdadeira artista. Ha, na Ha nos trechos que com- Marcha Real e Giocinezza. lizará a 3 d� msio: c) que os dor, pelo ir-não Ministro, pelo irmão ex-Ministro, Revedmo. Padre
virtuose que ora se apresen- põe urna cousa toda inexpli- Noticíaro em italiano. c1ubs que desejarem tomar por- Agostinho José Mandes d03 Reis e pelo Commiss irio, e levou o se.

ta á nossa Florianopolis cul- caveI, lJma sugestão nova Concerto de musica variada e te no campeonato deverão requc- g iinte letreiro:
ta, qualidades II otaveis q ile . como a nos dizer da grande musica regional. rer inscrição até 3 abril, impre- Capella da Veneravel Ordsm �erceira do nosso Seraphico
a distinguem e a elevam 110 za do c:ue é nosso e da ri- Conversações de Aquiles Cam- terivelmente, pois não serão torna- Patriar:hil S. Francisco. fuudada nesta vilLl de Nossa Senhora do
conceito e na apreciação dos queza do que é brasileiro. panile, a pouco voltado da Ame- d 1$ em consideração os requeri- Desterro, da ilha d� Santa Catharina, com licença de Sua Alteza
que têm a felicidade de ou tPOI�C�b:C!e'rl desse grande

I rica do Sul. mentes nesse sentido apresentados Real, o Príncipe Regente N.S.,sendo Gé>vernador d�sta Ilha o Illmo.
vi-Ia. au or e lnlCla..la com a cas- Sobre o têrna: «Como descobri depois da referida data. Sr. Coronel Joaguim Xwíer Cura-lo, Comrnissario da Veneravel Or-

Sãojessas qualidades: téc catear de sons produzidos novamente a America.» dem Terceira, o muito Revedmo. Frei Manoel de Santo Eliz;ario e

nica adniravel, e.xtraordina- por -crõmatica- e «escalas» Concerto pelo barítono Carlos I
iii

F C Silva, e Mini�tro, o irmã') IlImo. Sr. Coronel José da Gaml Loba
rio podêr rítmico e grandeza céleres e bem dedilhadas, Plr\tania. ris •• Coelho. Fundada' em 25 de março d.:! 1803.»
da alma nas musicas que Em Passa-passa gavião-« Noticiario em espanhol, d «A Ordem Terceira de S. Francisco, foi instituida na cida-Foi eleita e empossa a aexecuta. a artista nos leva a passear Noticiario em português. nova diretoria do Iris Futeból de do Desterro, em dez de Janeiro de 1744. e seu primeiro Com-
Para Lygla não ha dedos pelos tempos idos da inían- Marcha. Real e Giovinezza. Clube que ficou, assim cons-

missario foi Frei Alexandre de Santa Cruz, que chegou a 25 do
fracos (como nos chamamos cia. O Escntor AQU!�.ES C.A '1' tituida: mesmo mel, por cornrnissão do Reved.Provincial da Provincia Fran·
aos quartos e quintos dedos) Quanta saudade! PANILE não precisa �ais 0'" Presidente Mauricio S;>al- ciscana, da Immaculada (onc�içii0 di Senhora, Frei Francisco das
pois a sua execução é irnpe- A Sertaneja, de Itiberê !

apres.entação para 05 p'lbl,lcos sul-
ding de Souza; 1 o. vice-pro- Chagas. A primeira eleição dos ofh.iaes da Veneravel Ordem, foi

cavel e as notas que imprime Bela pagina a que Lygía a nencanos qu; acabam ce hos- sirlente Ernesto Richter; 2). proclamada no púlpito da primitiva Igreja Matriz, em 17 de Setern
com o anular e o mínimo Dias dà o podêr fanlastico p�d�l-o. e se5U1n� de perto sua vice José da Cruz [unlor; 10. bro de 1745. pelo referido Cornmiss-rio, a saber: Ministro,o Gover-
têm a mesma beleza, a rnes- da sua interpretação. E' ou- > 1 d d t d con nador Pedro de Araujo Ribeiro; Primeiro Definidor-secretario, capi-i.UV;( i e e escn or e e I

-

secretario Raul Tito da Sil va'ma elegancia, como as que tro trecho em que é tudo Ierencista, apreciando suas qua 2 t
.

N I Gon- tão Luiz Manoel Rodriglles de Araujo; Vigario do Culto e Syudi-
são ferídas com os demais Brasil, em que tudo rescen- lídad�s de humorismo. )1' secrel anot e so.n Jo-ao· co, o almoxarife, Bernarrb José d.l Costa;SegunJo Jefinidor e M�s�

ct d f 4 d ça ves; o. esourelro
d N

. . .

d M I R d
.

ddedos as suas mãos mara- e o per umE' agreSte as Carl1panile chegou, na verda- B t' L d S'l' 2 tes()u-I tre. e OVIÇOS,-O commlssano e mostra3- anoe o ngues e
'Ih I b'I

. a ISla a I � a e J..
A' A d d S h' A' J Z dVi osas. pagas rasl eiraS. le, a impôr uma carat�ristica ab- .

A ld F rtk rauJo; n a or e ac nstão- ntoOlll orge uzarte; mestre e

O
.

t
.

d E t' t r�lro rr.o O O lmp. N' R' M' p' lU d 1885 f' duvano-Ia ex ama os ! a ar IS a nos suger2 a solutamente pessoal ao humorismo l OVIÇOS- lta ana mto.» -1"0 anno ç ,OI nomea' o

Lygia é admiravel. E e mais beleza da paisagem patricia modern�, afirmando sua e5p::cial commissario-visitador, o coné'go Joaquim Eloy de Mede;ros e na sua
ainda: é uma promessa de quando executa trt:ch'Js co- individualidade, sendo qu� seus escritor d� comedias, porém seus vaga, o padre Francisco Topp, t'nti'ío vigario d1. parochia,.endo ôin.
brilhantissimo futuro. mo A Sertaneja. livro. são traduzirlo� em toda, as r(J:nances ma:s cOflhecidos são: da eleito Minisho, o irmão, coronel Jacintho Pinto da Luz que, ha-
A artista está ainda no li- Enctrrando a audição Ly- linguas d;l mundo. Re�ator e co' «VIas o que é qUe este nmôr?»'- vendo fallecido, foi substituido pdc coronel André Wendhôusçn e

mar da vid1 e, desse modo, gia dá-nos Chopin, na balada laborador de qua&i todo� 05 prin' «S.! a lua traz sorte» - "Rapa- ,'ste, pelo irmão, capitão João Pedrl?! de Ol;veira Carvalho, em cuja
no limiar da arte em que ora (em sól menor) e na Polo- cipais jornais iti}.lianos é tamb�m,zes, nã:> eXrl.geremos". administração, em 1910. foi restaurada a igreja, passando por com.
se ínicia! naisc. Formida'!eis e dignas pleta reforma Em 1924 é nOVdmente eleito Ministro, o irmão coro.

Digamos algo, embora li- da nossa gran1� admiração Prisão de ventre? nel André W�ndhausen. Em 1927 foi eleito Ministro, o irmão Pe-
geiramente, do programa que foram estas riquissimas pa- �ro Zommei, que effectúa gralldés melhoramento na parte interna
executou. ginas do mestre insigne. Pu rgo Ie II te da Igreja. Actualmente a sua Mesa Administrativa está assim cons'i·
Lygia, ao iniciar, demons- Rêpsodia HUllgarô. nume- tuida: Commissoric, Frei Evaristo Schürmann; Ministro João PedlO

trou, desde logo, o seu po- ro 2, d':! Liszt, foi a chave Granulado e comprimidos de Oliveira Carvalho, que. eleito vice-ministro, assllme o c.ugo Df)

dêr extraordinari.o d� atrati· de ouro com que l}gia fe-
Laboratorios Raui Leite Rio impedimento do ministro Pedro Zommer; Thesoureiro, Frei Evaristo

vos sôbre os seus ouvintes. chou a encantadora audição Schürmann, no impedimerlto do irmão eleito, Gwtavo da Costo Pe-
A sua figura linda e mo- Essas tres musicas finais

I reira; Secretario-JoãO Theotonio do Livramento Cuvalho, no lm-

desta de quasi menina tem o foram a próva mais convin-
PIREM-IOS MENSA IS pedimenlo do irmão ele!to-José Luiz Gonzaga de Guuvêa; mestr�condão de enlevar-nos num cente de ql!c a jovem pianis- • de noviços-Miguel Nocetti Faraco; V. do Culto, João Zommer' í

ha'o de respeitosét simpatia, ta é um talento todo afeito I UMA CASA PARA VOC E" D�finidores, em substituição dos eleitos q:.le são falleciJos e ausen'es

pa;'a assim, num estado de á excecução das m;tis difi- -Pedro I::.varisto Dias, Franci,co Ernesto dos Reis; Joaquim Car�
êxtase, ouvirmos enterneciJa- l:eis paginas r.lLIsicais.

_ ECONOMIA __ CAPITALIZAÇÃO neiro Junior e José Kow.J�ki.
,

mente as interpretações das Lygia, lla balada, nos le- COOPER t\ÇAO
1834-.;4 Constituição do lmperio-E' jurada no Rio

paginas que ela nos lê ma- va a profunda meditação fa- Novo plano proletario ela de Janeiro, a Constituição do Imperio do Brasil, de cuja reJacçã.J o
ravilhosamente ! zendo-nos despertar, logo tl t. p. d imperador D. Pedro I encaH�gou a uma commissão c:ompo�té\ de
A audição foi aberta tom após quando a ouvimos na "..,ar eira· revisora D dez membros, á qual fôra, antes, submettida á approvação das Ca.

E'scocesas de Beethoven. Be- brilhante «Polonai�e». Lar" maras Municipaes do paiz. o juramento foi solennemente prestado
lo típo de musica muito gra- Mas a rapsodia é tudo pelo Imperador, ii Imperatriz, 03 Ministros, o Bispo Diocesano, a Ca-
ciosa, toda em estilo escherz- agilidade, pureza de interpre Autorizaaa e legalizaaa pelo 6ovêrno reaeral. ae acôrao com mara e demai� funccionarios pu:)licos da côrte.
zo, havendo «notas repeti- tação, técni:::a magistral! o Der. 24.503, aI! 1934 (Carta Patente n. 9) 1907-.;4 primeira sessão do Tribunal do Jury na
das rapidissimas, feitas com Que dizer mais de Lygia COUPON" para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA- Palhoça-Dep.Jis das formalidades l�gaes é aberta. na comllca da
técnica fantastíca. Dias? çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último Palhoça, a sua primeira sessão do Tribunal de Jury. Prezidiu-a o
Le Tambourin de Rameau Sómente isso:-Lygia é tabado de cada mês) Juiz de Direito da m�sma comaréa Dr. Aetoni') -Gom�s Ramagemtambem muito apreciada pe- artista de verdade e, sendo "

i do contraio que a tinha inaugurada em Novembro do anno anterior.Seniu como
fIA b '1' d Pelos 4 últimos algarismos ganha o Va orlos seus «mordentes» rica- or raSl eira, merece e to escrivão o Tabellião João Febronio de Oliveira. A' baria do Tribu-

mente executados. dos nós que brasileÍi'os so- Mensalídades nal é apresentado o engenheiro Sabbatine, accusado de crime de
Assim tambem Le Rappel- mos, a mais carinhosa aco-

5:000$080 damno, pratica::lo co:n violencia. na casa comlllercial de Goulôrt &
des Oiseaux. lhída, agr�decidos que deve- 11$000 para uma casa de

Soares, na mesma cidade.
De Bach-Tausig ouvimos, mos ser ás· grandes almas 22$000»»»» 1 0;000$000 Fez a actlsação por rarte da Jmtiç'l Publica, o respectivo �.

"Tocata e fuga"(em ré-menór.) que nos balsamízam as ho- 44$000»»»» 20:000$000
, Prom.")tor José Lupercio LO?e5. D-!3envolveram a defeza d') acu�ado, 1

Nesse trecho de folego ha ras de viver com as dadi vas 5S$000»»»» 25:000$OUO i que foi brilhante, os advogados Major Antonio L'liz d� Souu Bel.
oportunidade de Lygía de- do céo CO,TIJ as que a artis- Quando 03 prestamista� não sejam sorteados, a Capitalização lia-Cru? e Comendador José Dc!finl dos S:mtos. D�pois dos deba.
monstrar bastante da sua ta ontem nos ofereceu. é complft'lda pelo Fun:lo Coletivu, trimestralmente, depois de I tes, que foram plOlongados, conheceu·se o Veredectum do Jur�,técníc_a, firmeza, e agilida�e Parabens :

efetuado o pagamlê:nto de 50 mensalidades seguidas, na con· absolvindo o accusado. �
,

da mao esquema, elegancla formidade do Regulamento e de acôrJo com o decreto 24.503 A' 5essão do Jury, affbira'll in�u.n�ras pes�ôa5. não só porde execução, maestria na Sebastião Vieira
ser a da sua inauguração, como ainda pela importancia do processo

aplicação de pedais. i
POR ESTE PLANO, O CAPITAL NUNCA PRE-

e de seu re3ponsavel. Nas sessões subs:gentes, respondeía:n j 1'J,-Ouvimos de Henrique Os- S C F i IhOS TERE A ANTIGUIDADe:
José Marcillino Bormann, accusado de crime de .estupro; Antonio

w�l-dBebe s' endort grande - _. ,

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi· Rodngues Mus3engêl, crime de roubo, que foram condemnados no
e m0tividade. Belos baixos de Minervà tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de maximo d::ts penas, e João Silva, crime de d,floramento, obtendo es·

pedais. desistencia, l>erão devolvidos nas condições regulamentares te, a abesolvição.Peirrot se meurt, do mes- Será emposs?i'ta no próxi I�����������������������
mo autor, foi executado com mo domir:go a nova diretoria
muita graça e sentimento. da vitoriosa e querida socie-
Víla-!....ogos é um grande ar- dade carnavalesca Filhos de

tista. E' um nome aureolado Minerva.
em a divina arte dos sons. Para festejar êsse aconte
E tem trabalhado com deno· cimento a diretoria dos mi
do pelo alevantamento e pE:la nervinos oferecerá, em sua

grandeza da arte que imorta- caverna, á rua José Veiga,
lizou Carlos Gomes. domingo próximo, um sucu�

Ouvimos alhures que Vila� lento churrasco.

Pela nossa historia

EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS

FármaceuticoAngelo M. La Porta - Diretor presidente
Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os c()rrespondentes

Angelo M. La POI�ta & eia.
com diploma registrado no D. N. S. Publica e lIa Direto
ira de Higiene dtste:: Estc.:do, aceIta responsabilidade técni
ca de falmacia ou de especialic!ades farmaceuticas.

C:utas para Farmaceulico, na Redação deste Diari(.
3
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I Advogado

fi Rua Trajano, rr 1 sobrado

\ Telephone n: 1548
�«::!.u��.iCi��·�.z::;..;.�-_Ii..- :'.AC�

He .•1 JTI·ft.)iJ IS: - rnt1r'"1 -nto
'3 •..o!.11 J

..
) .. l,-�:'J C se"'} d")T

••

Elorlcmopulls - l'oi;(:J Postcl, 131 - Tekfollz. 1420 - 5. Cctur lnu
Enà-!i'eço Te lzo r.: "Entr-es»

UV ..JO INDI3PEN3AVEL A TODOS PELA SUA
Gr�ANDE UflLU)ADE I:'JFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

O .. A'-'ICl. abrange "os seguintes assuntos:
t\. O C_;TADu DE S. CATARINA EJvl GERAL.

lnformoções gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, r JglOS3, rep i tiç5.'!J, impostos etc. +-lndicaçôes uleis:

Serviço PJ�' JI e te1éiFafi:;a, !-brarios e preps de passagLns
das (O ,�J.l;,hias feTi:0vÍ.'Ü!2<, navegação m.sr.tma e aerea e

empf'z.as d_; tr s 13pN�e terrestre e fluvia1. ·-".ledidas.
B. OS i'iHJNICiPDS.

[nfo:maç J25 gerais: - R",p:utições publicas, Associações,
Ínstitutos, Hosniais, lmpreusa etc.-Indicações uteis: Meios
de trsnsp rte. Pb 103 e tabd.,.:; de transportes marítimos,
t�:! C3tU;S t; n_i�'.;.1"�S. Distancias quilouetrica ..

C. INDl �ADOI< C;:Ri,'J DO COMERCIO, O,\S INDUS'

TRIAS E PfWPL,UES.
I A C;l);tal-H O� MJ!licipios n.i ordem' a!fabetica.

-iii A.,·.un�:,�:'te:, lóra do EsLo.do.
D. I'm:CE DOS ANLNCfANTES.
O G 3 do E:iaJ) dé S. Catarina é a unica: obra

neste gene-o qilC não significa uma simples comoilação
de cnuncios sem sistema, poré.n coleciona tudo que se tor-

, " 1 ']
, I' 1 Ina H1:j;sp� nsavei 0.1 uttl para UTI m.ncauor :;eguro (O CI)-

mercic, J ,,3 i.1j�s:ri:;� e eh viÍa em geral de todo O Es-
1:_7 io, (":,)Cifd2!,�:F"lJ::> a fi -üe"áa sistemcticam .nte.

Ctú1J,,1 .....R. Í,..,.·,.Jt+\!l::, "
'1'�� ;P!-l. 1 J) 5

f\CO.\1PA>JHA--O UM NOVO lVIAP'Á DO ESTADO

pí'[)�,J t; J �íl:� C;Ei;� c !i"L[.!:J
�

�"-'=�a'$
-----_._--------- ----------------------------

Conusli..n:
(' [J'; i 3

�\\f! s ',\:' '. c c, rn r D E� �--'I' U M ii
_. '& .. 1 � ,_

-

.......,,� \_�" II ��;, 1 .g� �

E�j�CADO DE STA. CATAr'UNA

C\R'JÃO úE:JEFíCL\DO P/...RA VAPOR E
PARA OAZ

I
II'8 �
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L/ da. Silva
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Fabrica
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A GAZETA

Apentas, Suh·Atltfi{{iG e ReguleElc;ru 11� t.HI�, � [em todos �os E'J�w tiCâ
&:D 81 alU, no Urrlii{�í e nu �tlncr��is praç&$ E�lrH�$[;r�[f.

Atentae b
Caixa Pos/al, 43 >;:;'L OP.IAl"'e' 'IJ"" IC

� "i\i - l�>� ;_ \.._'L_l.J

AgencEa od��'�c���3. �� lf�,�,,,,,,
bI"C 611! "i�8. r;.�, li CO n"il se"de e» n="l � ;�. rJ r;e ..'�. F b � nII GB�' _��_ ii ; � Ifc.,;. R �;rO,,"" r {", ._,;, ll"�t.;

é autonzada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 1t2

r-;ormidaveis sertelcs JU"'ºi:lrt(!�� tres veZi:S

por s®mam�, tlidas íl5 S&{iW��
d�s, ter�:rns e $extr.G�!t'l'irEiG,

E xtraçao com globas de Ct·�&tal.

A máxirna Ihmrt.l $ hGi�5t!��d@j t!ft1@� oe ser
tei{js sãla pn�$6Im!ai:1.a$ P(íl!f; pOVD.

,.'-
-'.'
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A GAZETA--FlorianopoIis, 26-3-1036

Irradiação
da AleUla

nha

dc�l(�oncurso.JuntaCorner .. 'Cartazes
cial do Es.. dia

tado para
I Mês de Janeiro de CINE IMPERI?L, ás 5, 7

1938 e 8,30 horas, 11 mão inJ)isí-1
A estação alemã OJA, onda I

vel.

31 ,38ms., irradiará amanhã o pro" ARQUIVAMENTOS 1 "

gréJ,1l3, abaixo, para a America do No. do arau. 380 I C1[\:[, ROYAL, as 7,30 ho-

Sul. Data 25-1-9361 ras, Maridos infiéis.
A's 23.15 corresponde às Foram arquivados, em sessão I �. ,

3.1 S :·\s. no Rio de Janeiro e de hoje. cs seguintes documentos CINE RE�, as 5 e. 7,30
7 .. 15 às 1.15 hs, da Sociedade Cooperativa Agra- horas: Cançao do anoitecer.

22.j5 Anuncio OJA, (alemão, ria de Consumo de Re�ponsabili-
português). Canção popular alemã. dade Limitada, "São Luí,", no po-

CINE OOEON, ás 5, 6 3[4
23 00 R" f

..

H I d S- L'
. ..

d I
e 8.30 horas Romance san-

. adio emimno: ora ce voa o ao uis, rnunrctpio e',
'

descanso para a mãi. Manuscrito Caçador, a saber: a) JS estatutos: Ig_r_e_!:_to_. _

por Rose! Golde. 23,30 O mes-I b) a ala de instalação; C) a lista -V �
--�---

tre-corneteiro M,x Zimolong toca. nominativa dos sócios. fffj� tf\ t'R>. � ��
� íi1 � r�;J � ��

23.45 Ultimas noticias (em ale"
na "'_- m

mão). 24.00 Concerto de orques- Banco de I� Uma maquina a vapor
----

tra: Suite para orquestra pequena I' , ',
A

I � alta e bJÍ,'( a pressão, com I CAFE' 8C'iVI SO' NO
de Jan Koetsier, concerto para I C réd � to PO:es II 12 H. P. JA 'V foJ,
oboé e orquestra pequena deWer- I I I A ,,' II Vêr e ir atar á rua Fe;ipe I Praça 1.5 de rlovembro
ner Joachim Dikbw; IISuite de pua r e g r S'" 'III ,,_eh, :TIl,'l.,l__ ,t 1]0. 123, com l'v1Jm

����;::-nB�es�ch::aYe:c�b�ké�Wd��� cola de Sana il����!����dOS�J_��_ A?!!!!!!_o _:�as��:��t��1
Ç&O Werner Richter-Reichhdm. ta Ca thar i na III �" '����

�I"

-� .9'

��.� ,..,. �._ _
_

.

, �1.15 Ultimas noticias (em portu- I � ff:,� kl1@4 ['9; �� �*� V ", � � j"'�J �,� �� i�,��

guês). 1.30 O bem comum vale (Soe. Coop, Rcsp, Ltda.) ,t;� \J( (�� <i: '� tili ' \.r,:::F 'lJ...3 I...':lt:. j b:l;J IJ �',.� iJ �� @
mais do que todo. 1.4 5 Quem Rua Traj"ano ri. 15 �� t' � �;.;:,,_ "!"'_,""

fi...."'
.....� G: f'] ��y

fi
. .

S
. 1 íol '" :-", "'.".", f"'"' ,"":.'l!. Ev.ll B��"''?1i1ra e 8, OIrO cna. e<lu�ncJa de, (Edifício propri�) �Gru tqo$3 l_ >", .. ' i\i�

Hans Banz. 2.15 Eco da Alema-
r,ha. 2.30 Concerto recreativo.
3.00 Ultimas noticias (em ale"

mão). 3.15 Noite vmiada.
4.30 Leitura do programa(dem.,
port.) Despedida DJA (alemão,'
português).

orof'essores da
Faculdade

Acham-se abertas na Sccre
taria da Faculdade dr; Dir: i,
to de Santa Catarina, pelo
prazo de quatro mêses, a COIl"

t:-:j" de l de abril do corrente

ano, 8S inscrições para o

concurso de professores ca

tr'c1raílcos das cadeiras ele
Direito Romano, Cienci.i das
Finanças] Direito Admin:s
trativo e Direito lnt-rnacio
pai Privado, da referida Fa ..

culdadc.

Espec i?.1 idadE.:; Ar'Gil; ;\103
SAi GADlJS

E136:700$OÚO
56:424$498

Capital
Reserva

Fornece COMIDA ;\ DOi\;1ICJUO A PRE
"''''M'TN'ttr'==m

ÇOS MODICOS.
RECEBE DEPOSITOS

í?ABAHDO 05

SEGUINTES JUf<OS:

VENDE-"SE Cle Limitada S·j. aia. I��:'uma maquina de

e.scre-, C,C. Aviso PrevioGl ala.
ver, á rua Anita Oari- Prazo Fix'J g·l. ala. ,;

baldi 11. 38. I -II .me -.,,=..,=-,..,.,.,o��

nUA FELIPE· SCH�v11D r N. 1
FLOWANuf'OLlS

�lj
:;.�1é�
....:i--'�

;-:, � '�:� �f;- '�T?;----------------------

FOI
no decorrer dos anos settnta do secu

lo XVI que Gu;iherme, o Taciturno,
de�crentc dos lentos progressos da guerra

pala a in-lependé:ncia da HolE\nda, st."

geliu aos seus companheiros a mudança para a

AmtTlca.
E' muito melh0r «exclamou» tentar [er livre

nos desertos de um contineilte longinquo d) que

surportar a escravidão no conforto de um� pa
tria ingrata».

Depois di�so milhões de outr0s homens e

rr ulheres obedeceram ao !11esmo impulso e dl�ixa
r<,m velhas terras em busca da in·�erta ven!laa

r. um novo e desconhecido heminderi0.
Róramente, porém, unJ fllano de imigraç50

em massa foi elil.borado com maior cUidado e

inteligencía do qUE; o que acarretou a fundação
d()� povoamentos cor,hecidcs depois sob a n)!1lç

de Nova,Inglaterra.
Algumas paginas atraz eu ciisse que o pu

riranismo não era um credo ou uma seita, mú;

um ponto de vi,ta. f\'Jo"a. preciw aCft:'iCentar que,

c,)l\quanto seja o ruritanismo, n::> t:spmlo POPU"

lar, hnbitualmcn�e associado á ideia de pobreza e

mcdestia, havia, entre os hlembros da cla�se diri�

gente da Inglaterra puritanos inabalaveis, edis"
po�tos a todos os sacrifícios em pról das sua3

convicções.
Isso não n0S deve surpreender. Eram fiJhus

e neLos Jos contempol aneüs da Rainha Elis",bete,
As amteras virt:.:des, carateristicas dessa jovem
geração eram uma reação normal depois de um

puiodo que comêra, bebêl a, dansára e se diver
li!a demais, que esgotéra os prazeres da carne

de tal maneira qUê o povo fazia l5estos de de5-
clem á simplfs menção da palavra «prazer>' Des

graçadamer.te sob todos os as[ étos, justamentr.
quando a Inglaterra começÓ.va a ter juizo, caiu a

corôa ingle�a nas mão;;: de e"ranjeiros qu� não

podiam (;otender o carater inglês como Henrique
VIII e Elisabere.

Os Tudores foram qua�i todos tiranos de
uma especie muito desagradavel. Mas êles sabia�
muito bem até onde podiam ir com seus subditos,
sem provocar uma rebelião aberta; sabiam quando
era possivel jogar r.o rpal borralho um regula ..

mento incomodo, e quando era de bôa tatica re

compensar com o titulo de cavalheiro o padrinho
de uma nova lei.

Os Stuarts. cujos antepassados começaram
como mordomos (ou administradores) de algumas
provincias britânicas no inicio do seculo Xi, �ro

curavam, ao contrario, agir tão bem quanto podi
am, mas eram escoceses, e n.3.o inglêões, como

logo deviam perceber para sua eterna dts

graça.
A autocra:::ia dos Tudors era temperada por

uma exuberante jJvialid:\de, por um fresco �en

tido do pitore�co, pela compreensão de que mui-

5

C(�branc� Miscelânea
,'J DE TODOS OS REIS. Edu-

de � m postos ardo VII, G.1 Inglaterra,' era o
.... • mais perfeito gastrónomo. A'

rn u n lei pais rainha Vitoria, pelo contrario,
Até o dia 30 de abril vin- não agradavam os pratos de

douro a Diretoria de Fazcn- licados e se limitava a comer

da, da Prefeitura Municipal vegetais e assados. O Kaiscr
de Florianopolis, promoverá I preferia

as aves de caça. O
a cobrança do imposto de in- prato favorito do rei Hllm
dustria e profissão, relativo berro era o flau, que lhe ser

dO pril1leifíJ semestre de 1936. viam com gemas de ovos ba-

I tidas e aromatizadas com io-

rE D ; 1r 00 lL. lhas de chá. A seu anteces-

sor, Vitor Manuel, agradava

J
.

C princip.. alrnentc pão e queijo.
, U n·ta omer ... Tallto gostava êle desses ali-

e i ..... � do Estad f"Ill mentes que quando Í1 as re-
d, n

,

�.

,.,.... UI presentações do Teatro Real

1

De .a�fd(\ com o artigo. �4 de Turim levava seus bolsos
<ia Lei redt.fi11 c. ! 87, que dis- repletos de fatias de pão e

l õe ,ôb:e as (l!;plicé\las e v�'1das I pedaços de queijo Gsuyére.
, e.rranti-, « OU03 os comerciantes __ ..

-

! (o:n 111 I ;ueí Ct'f·itd) são obn! UMA JOVEM ESTUDAN
I gados a ter e escnturar os li-I TE new-yorkina descobriu
vro�:Diáí;O e Cop:::\dor

.

de C\lr- um novo e original processo,
t.is» .Clmno. �ara esse f:m. (: de mediante o qual, qualquer
o dem do sr. r. j lente ucsta .Jun- ocssóa oóde obter um retrato
t1 C ,r�21c;:Ii, , ,,>:�,�ç'io d�c m. plastico; isto é, esculpido,
com,:rCla:ltes n·'; ) .) J :stô C1dc,Je com a i1J sma faciiidade de
l;:rnbem dos do iLi", :or Jv Est"GO uma fotugrafia. O segredo

()s aludidos l., !(", duti1 pi,· deste metodo é uma prep2.ra
ça, Pélgarão fé:" .01' verba n ção mui.to amoldave), cuia
AlfanJeg.! e �eíão rubi, ado:; f'( -

composição só a inventora
l.J dept:taclo da }lllta Comercia: conhece.
e os do interior na ColetorÍa Fe-
dual e rubricado pelos drs. ruí - ------------

zcs de DireÍto das Comarcas ou

pela !unta Comercial.
Fpolis. 23 3 936

JOclO Tol"llti ,o for.
Secretar'o

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAfE' ..JAVA

Praça 15 de Novembro
Am'orúo Pascheal
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II•• 2xclLlsívidade de A OA7ETA, para Santa CMarin:_.,_ .."."..,.�

ta, vezes se cons:gue mais com um bO'I1 jantar t�: raiz CO"IO se nã0 existisse a Came. 'a dus C:;mum,
algumas górrafas de Malmsey do que invocando II g"::lnde pJrte da população com ç:1U n se seniÍr

rigidamente a lei VI as Escr;tura�. ,incerar1cnte apreemiva com o fulcLo próxi;TI').
A autoeracia dos Stuarts apOlva se na Vd- ,\Jinguem podia ainda prever 4ue rssa tent,o,'iva de

s50 presbiteriana das Sagradas E6crituras e não C1xertM um� mOflarcquia úbsoluta na {oglaterr&\.
admitia ac3rJos e aknu3nt",. O resulrado foi que, contrariaildo a indo!e do povo, aCé:br-ia dentro de

desde o prl:lcipio do reinado de Jaiue lo. ('lu,:: ali5umas dccadits p.or um deLnitiV) e dolurow en"

sucedeu á sua pr;m3. Elisabete e n t 603) com�- coniro entre sua rVhgesla1e e ]Jck Ketch. l'Io ma

çaram 05 atritos er:lre a corôa e o povo, atritt..s mento, a Corôa parecia vitoiiosa.

que continuarE,m e se agravaram até conduzir os Nada mai� natural do que aq t]Jes gw d ses

Stllar's ao exi!tc" tO a Ill;l"terra á beira da ruipa. pemvam da yelha putria, e tentasse in <"h'ar ao

O pobre, Jesmazelad) Jaime foi na vndad, trenos alguma cousa d0 de,s33tre, fundando uma

um triste caso. Besta !embrar da sua infancia e da l'·J,lVil. InglJterra nas costas de u;n (',� rüin'cnte lon-

sua premc:.tura eL,:vação ao trôn0. gwquo.
Dois mezei antEs do seu nascimei1to, stJ'! r;l� O chefe desse m,wimento hi um certo ]-';\0

as:;Ístia á morte de seu secretalio part:cular Ddvid \V nthrop, nz.lurGl dê Suffolk. De Gíigem modes·

Rizzio, acusado de ser tambem seu ôrna:-,te, as'as' la. estudou f'm Cambridg'� e fOlInou'sê em ô.dvo

�inado ?or seu :l1arido debaixo ele seus olh:'s. O cacia. Mas logo t:nv,redoCl Fl1l"a a politic'l, com;:>
. . .

I
. ti' 1 b'enGnmo, com umas pernas tortas, um cêI;a:er tl,ll!W) qua�l toúos o.; nome!1"i (J� i)-';':l éIflm e::tãü o nga'

e fraco. um secrccu clest:jo de Sê v;ngi1r de um dus a fazer, para cefe'1dcr os velhas Iibtrdades
mundo que lhe rôra tão cruel, era toldlment� in- brití icas, qu � ameaçavam TU.r . Tornou -5,; logo
capaz de govêrn l� um rniz onde por todo.; 03 h- U'TI dos d"'gcntes da opos;�;'io à tirania dos Stuar�
dos surgiam duvidas a r, spcito dJ direito dtv:n" ts. Temia a�im'1 de tudo as maluinaçõ�s catoli
dos reis. Apelar dc profundamente ver.ado na teo C1 '. Via por toda a p�lrle indicias de ameaç1S

logia protestante, Jaime era. no intioo, muito b,- dj i a[Ja, f' i..:cna das razõ::; qUê o le aram a

votavel aos he�l'é',Ohóes. Para ele, o Rei da Hc�- qusrer e l.1�c.b::er u rll LI c\Jon;á britâ,lic.a do outro

pé.lnha ela serní're o maicr mon3rdn dl terra. e lado d) /\'hntico foi o rc,� io de CjU'� os �e"iuitas
daria de bom gfi1do todeis as suas posses para i do Canad.l fJs�em aos pOUCJS "cu,Jando todo o

conquistar as bôas graças des�e mag'1ifico pont,n-llOrte dJ c(,nti�êl1tc'. A nwa lngbterm qu� sonha'
tado. r

va ed.hcar sena um baluarte contra as agress(Jl;s
Pouco oe lhe dava que os seus ,ubd;t,·s fo � I nmaililS 'wando a velhâ. L gLturJ já não pude:;

sem protestantes, c;ue abomínassem até o nome de I c mais lutar.

Felip.::, ou consiJ'rassem il côrte hespanhola co,ro V/lolhrop, entretallt,), era s bre\uJo um 110-

uma ante-camara do inferne. E seu filho seguiu-ILe nélD d� li gOClOS, e percedel. cautdo ·amcnle. Nao
exatamente os pasc,os. Era sumamente vexatorio queria que a sua coloaia se lorn :;,e uma ou!r a

para um honesto inglês cujos tios. irmãos e primos Virg;nia. G::í1te de moral b'lixa, ús ad radares da
havíam sido queirnad,)s pela inquisição cerno «Le- c troe (a porcaria. co'�') (·S chamé'vD llD seu inglês
rej",s blasfemaJorss» saber que seu futuro s0bera- pitOlesco ma, um tanto crú \

<;llC ião S� apresen"

no, sob o nome de [\ Ir. Brown, tinha ido para Ma- lassem, Ne:11 tãa pouco modrou vVinthrop nCilhu
drid para c:ôrtejar a propria neta de Filipe lI, d" !lIa tendencia para L'zer a sua non Iflglaierra me

marido de Maria, a Sanguinaria. do homem <iU� nos intolefé\nte do que él outra, (ou pa,'a türm..l·a
tinha feito o p0351vel para converter as Ilhas Ek- um porto de refugio para os que (;l Bhl alhures per
tâ.llCdS á verd1deira Fé, por meio da Armada e � t,uidos por terem opiniões pcssôJ.is.
dos jesuítas, E quando êssr: mesmo Cados suL;�: 'I Dentro dos limites dos se'ls domínios em

afinal ao trôno e continuou a má política de f.:"_! Mas5achusetts, o V('lbo Testamerl;O ,;,;ria a wpre

pae, quando quiz dugmentar 03 impostos contra a I ma ki. Haveria um sistema de rtpre�entação po�
vontade do po- o, quando meteu-se a governar o pular, mas o paiz seria governado por puritaw)s e

r ara puritano:;. Os outros que �e submf.tessem áS
resra�, ou lá não fosse.

Em março de 1630 pattiu João \Vinthrop
r ,Fa <l Amerira. Antes, pOlém. bayia combinil.d.)
\. em seu" socios uma medida que foi um verda
d:;iro 30lpe de meslre-o governo efetivo da colo
nia 5Ó seria di1do aos acionistas que imigrLssem
rafe. o novo rr.undo.

Não haveria m:.lis senhores ausentes, não
h"vui;:!. lcais coloilos morrendo de inação e lquanto
os aça",barcndores, a tres mil milhas de distan
cia3, dehberavam displicent\êmente sobre os meios
de socorrer a sua dergraça.

A principio pensou Winthrop e,tabel.:cer-se
r.m S:llem, Gnde j,í exi,tia uma aldeia bianca.
Mas 111\0 hi\vi-, sido muito feliz a Coloni" de
Salem, e \Vini!m,p i1chou que não seria bom
pina o� re :em-vind"s ouvir contar as dificuldddes
e a [ á sorte dos imigrantes mais antigos; por isso
aJ,_antou-se mais para o mi, e ar corou nuna baÍl
que o omr.;pntseote João S;11ith já visitará de
ze"e;" anos antes. A aldeia que o.'nstruiu c!-la·
mou-sr Plirwlpio Trimontaine, a cidade das tres

ill'')!1ianhas. Pouco depois esse nome era mudado
p'lo de r.kston. em honra de uma cidade de
Lir,cc.lnshi{c, terra de muitos dos imigrantes. S�
C I 1 J •

ar I)S ou a.gum aos seus cortt'Z&0S ttve,se pi'r-
c( Lido a verda ::leira naturela do empreendimento
de WínthrC'[l, �eria ce,lamente sustada .1 ida d.::
N\ 'vos Inglêses para Mi'.s�a( huselts. Porque a

colon;a tornou-se reah!:.nte o que Winthrop de
scj 1ra- �Jma praça forte do pUlitani,mo. A po
pulação crescia por salcos e pl1los, M-onos de
doze anos d�pois da fundação de Boston já ha
v:a dfzew�io mil pessôas vivendo s�)b a juri,diçã'J
da Companhia de lVldssachusetts. Mais de duzen
tos nL\vios j1 haviam visitarlos os p0rtos da Nova
In,�laterra, e milhões de dolhrs estavam emprega
d"s no cr)rnercio.

E' ,erdade que Mas,achw.ctts não poude
enviar I111ÚOS vlluntarios para auxiliar os rebeldes
da mãe-patria na sua guerra contra os abusos sem

fim da realeza, Mas a simples fxistencia de um

IOi;ar onde os seus principios eram os bí.tores
dominant�s da vida social e religiosa, (lni::n<:lu os

pur'tanos da Inglah na a continuilrcrn o boro com

lnte. E se cLsemp::nharam tão b(:iTI da tarefa
que C·�rlos ft'rdtu a corôa e a cabeça.

O�sde que a velha patria [ôra eJ.purgaJa de
seus Dates e pecados, não havia mais propria
mente ncccs,idade d.� se manter um estado puri
tano fóra do territorio nacional. Algeme: s pessôas
voltaram.

Mas uma nova ger"çào de jovem nascic10s
na nova patria tomoll o s�u kgar.

Elc5 nu ca tinham conhecido ooJ'ra COIlf;!.

A terra eo: que viviam lhes agradava.
Olh?iam em tOlno e disseram «Esta é a

nossa pali;a».
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", DOMINGO 'Ouça! Cante! Danse!••• Veja!... "A continental", a musica e a

I dansa que Fred Aslaire e Ginger ROJjara, dançam e cantam em

X A AI D· 'à
RAUL ROl.IE-N!

rrqre iuorcro a CANTA EM

PORTUGUES�S� � LINDP.S MELODIAS DA
------------

'_____ Continental
Este é o filrn� que t:ouxe un"\s sensaçao novas O.para c mundo!.. -LII'IDAS GAROTAS -- ���d'uÇão R.K.•-Radio

GEJ�� a Profanados cadave
P_O_V-,,---o__ -res do cemiterio-

paulista----
DOvoz

r.t-IIVERf3ARI05 I e cunhado do dr. Freitas Melo,

Pedro Fauth ' advogado.

Festeja na data de hoje, o seu1,---------
aniversarie natalicio, o sr. Pedro ll� tFauth, antigo Iuncionario da Iirma uespar as
�:arl Hoepck.e S. A.

Reçebemos do sr. rs. Alba
no de Souza Lucio, ativo' eJi'+OI(j- Reunern-se, amanhã, ás I J

penente Inspetor Regipnal .cÍa-.im- horas, na séde da Junta Co

portante companhia brasileira de mercial do Estado, os comer-

Foi designado o engenhei- construções-Empreza Cottstru- ciantes desta Capital, afim de
ro geografo Nicolau Peres tora Universal Ltda., COM séde elegerem 5 deputados e, '2

soni, para exercer o cargo de em São Paulo, uma ele�ânte e, suplentes de deputados da
Vindo ne ltajaí, acha-se nesta f d t t' .1 fi

J t
.

têpro essor e ma ema rca uO completa revista, intitulada-Uni- mesma un a, os quais em

capital, o sr. deputado Severiano C P d ti d E d
A

turso .rope eu (CO a sco- versal, orgão oficial das publica- e compor a nova urma, e.n
Maia, destacado procer do Par- I d C

.

d E t d d b tit
'-

d terrni
Sa e �ome�clO o s a o e ções da aludida empreza.

su S I uiçao a que ermma
tido �iberal Catarinense, de cujo anta Catarina; U

.

I' b f
. o seu mandato, no referido

diretorIo Central faz parte sendo f J'
mversa e uma em teita e

ainda J' vice-presidente da AssE.m-1
-a dro :ssot,a ar�na de organizada revista, em tudo su-

dia.

bieia Legislativa do Estado.
Castro asta_o fo� designada perior as similares que se editam
para reger, interinamente, a

no Brasil.
'

cade,ir� de Flôre,s ,da Escola I Contando com bôa ilustração.
�roflSSlOnal Feminina desta ampla reportagem lotografica, cola
cidade. boração farta de escritores de

nomeada, contos policiais, secções
de moda, cinematogralía e va

rias outras.

Universal é um excelente ma

gazine, fadado a vencer.

Ao distinto patrício, sr. Tte.
Albano Lucio agradecemos a gen
tileza com que nos distinguiu.

Meliantes em ação?
, ���������-!!!!��������� Os de A Gazeta, coitados,

REVISIA Foi-nos ofertado pelos sr. Eu· I Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre I Falam disso (que emoção!)

5
Fazeado-se de admirados!

Fazenda fico medicamento Chá das 8 U L B I O L
l.

Para mim, coisa banill,
P antas, varias e uteis cartões (Formula do DR BACHMANN)

VENDE SE I
-

• A' surprez:u não me móve,
- U'lla co eçao reclames, contendo os horarios dos

completa dos anos de J 930 onibus da Empreza l�tda, linha
A' venda em todas as farmacias e casas Meliantes??? (NãO faz mal)

a 1934, por preço de ocasião. Cil<u�ar e Estação Agronomica.
de perfumarias.

__

4 I J i vêm desde oitenta é nóve'!!!

Informações nesta redação. Agradecemos. SARAPIAo
� --

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a gentil senhorita Silvia
Noronha, filha do sr. João No
renha, funcionario dos Correios e

Telegralos.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o sr, Conrado Balsini,
capitalista residente em Blumenau.

Faz anos hoje o menino Ar
mando, filho do sr. Ari S. Pe
reira e de sua exma. espúsa d.
Ema Schurmann Pereira.

enzern ANOS tICJ1E:

a menina Dulcinda
Silva;

o sr. Oscar Camisão,
nario federal;

a menina Dulcemar
Silva;

o menino Bré..ulio S,

Pereira

Pereira

Lima.

rHE6F1m UNS

Dep. Severiano Maia

Pelo onibus da Anto Viação
Catarinense, chegaram do norte

os seguintes passageiros: Fausto
R., M. Goetz, Pedro Backer, Gus·
tavo Hoenning, Carlos Schl.ne,
Renato Melo e Gertrude� Roen-
ning; do sul chegaram: Gertru
des I }aclisck, P. Ralllino Decham,
Guilherme Hoening e João Luís.
Petry.
OUTROS PARTEm

Dr. Clartbalti Gaivão

Seguiu para Joinvile, o dr. Cla·
ribalte Gaivão, secretario da Se

gurança Publica, que alí vae di
rigir pessoalmente o inquerito em

tôrno dos moedeíros falsos, prêsos
naquele municipio,
fALe:rlffiEHTO

F31eceu na cidél,de de Blume
nau, u jovem Trineu Schnaidcr,
filho do sr. Arnoldo Schnaider

Um individuo desconhecido penetra á
noite na necropole esquarteja e brutal'·

za os corpus recern baixados
á sepultura

Remo

S. PAULO, 25-Ha cêrca de um mês, um dos guardas ci) Cemiterio, pene
trando no necroterio do campo, santo, encontrou um dos cadaveres qU2 ali havia deixa
do em perfeito estado, completamente esquartejado e brutalizado.

O fáto foi levado ao conhecimento das autoridades policiais, as quais iniciaram,
imediatamente, diligencias no sentido de descobrirem o autor do crime.

Na semana passada, repetiu-se o fáto, aparecendo um cadaver de. um afoga
do, completamente picado a furador, desses usados para furar sacos de estopa. O fura
dor estava cravado no peito do cadaver.

Na sala contínua ao necroterío f-iram encontra 105 revirados os papeis flue ali
se achavam, assim como ert completa desordem os ferros de cirurgia usados para as

autópsias.
O delegado Laudelino de Abreu esteve no necrotério, ouvindo as declarações

G0S serventes e coveiros, parecendo que as autoridades já estão numa pista segura, para
a descoberta do profanador de cadavet es.

Segundo conseguimos saber, trata-se de um rapaz moreno e bem trajado, que
durante o dia, procura ouvir os coveiros e serventes sobre o local onde serão guarda
dos os cadaveres que serão autopsiados, assim como pelo noticiario dos jornais, onde
examina as noticias de suicidios, crimes e mortes acidentais.

Conforme, jà foi amplamente noti
ciado, reunir-se-á, na Capital da

Republica, de 3 a I 3 de Maio
próximo, o Congresso das Aca
demias de Letras e Sociedades
de Cultura Lit<!raria, promovido
pela Academia Carioca de Letras.

Sabemos que o seu representan
te nesta capital já solicitou a ade
são de alguns intelectuais catari
nenses ao importante certame, de
vendo brevemente expedir circu

lar, no mesmo sentido, a outros

homens de letras do nosso Esta
do.

Entretanlo, segundo estamos

intormados, ainda não recebeu
resposta de nenhum d'aqueles a

que se dirigiu, apezar de terminar
a I 5 de Abril o prazo para as

adesões.

Amanhã, ás 19,30 horas,
na séde do Aval F. C., ha
verá reunião do conselho da

Liga Nautica Santa Catarina,
Destina-se essa reunião á

recepção das inscrições dos
clubes que vão tomar parte
nas regatas do mês próximo,

Canção 00
Anoitecer

Exonerada
Pela resolução n. 1,134, de

20 do corrente, foi exonera

da, a pedido, Célia Filomeno
Outra do cargo de professo
ra da escola de Potécas, no
municipio de São José.

-

A eleição
de deputados da

Junta Comercial

·Cine Teatro
Rex

LANS PARA BORDAR

As intenções da
Alemanha

Publicações'
LONDRES, 25 - A im-

prensa alemã afuma em côro que
a opinião inglêsa não tem com

preendido direito as intenções da-
Tem hoje o publico do ,Rex, Alemanha.

um filme magnifico, todo cantado E' certo, dizem os jornais que
do comf;ç� �o, fim, com lindas can- a Alemanha tem d.reitos iguais
ções e belissimos trechos de operas, ás outras potencias, mas é certo

�a,ntadas pela encantadora soprano tambem que o desejo de nive
hnco-Ev�lyn Faye,

.

u:na nova lar-se não revéla qualquer perigoestrela no firmamento cmematogra- para os outro países.
fico. O desempenho é magnifico.
O horario marcado para as sesõ-

ses deste fiI.ne é 5 e 711 2 horas.

Designações

casas

Para anunciar

QUE TEM LARGA CIRCU

f�UBLICADO I LAÇA0 E\1 TODJ E,

I TADO

não tem rival. Grande lortl-IO TEXTO �-'����'a""Z"��""""""
mente de corei flrm... DOPACTO I"'�=""=OO"""'� *.a.�lr�JlARCAS: B�NU- � Estilháços ! JtNO �� ;a4*:�J

ROMA, 2 S - Foi publica-
do o texto do Pacto Danubiano,
segundo o qual a Italia, a Aus
tria e a Hungria reafirmam a sua

cooperarão eCODO nicar [.olitica;:
cultural.

Rheingantz

ereadas
mais duas escolas

Melianles em acão.
Roubos e mais 'rou�
bos.

(De A Gazela)

O sr. Altarniro Guimarães,
governador em exercicio, as
sinou decreto crcando duas
escolas mixtas nas localida
des de Congonhas, no muni
cipio de São José e Rio Ada,
no municipio de Timbó.

ALlCF.:, AMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

A' venda nas bôasChá das 8
Plantas

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & cia. •• Jainvil.

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa br.nquissima !
........................................

\
-

-,_
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