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"A AlvoracJa", SerY10 rlaria integr-aiista, que
se edita em E3Iurn:�na!J, publk)ou a seguinte
rnanchette: '�E' prec����o �ião confundir inte
gralismo cO'm �)EjrJcid(§cos da oposição. Nós
sornas um Mc)virner��t() R�f)\IO�l_Jcionar'io e não
Reaciona rto."

OLINI
-

MAl
SANGU��'.' �E[lll!

gr"venlent�� a eS��âf
e ai�da agr6d�u
a cunhada

Feriu
58

Nesse interim, á gritaria feita peles
briguentos, acudia Matilde, que,
naturalmente, procurou defender
a irmã. Enfurecendo· se ainda mais,
Luiz, então, levantou a terrivel
arma, entrando a dar golpes co

mo um louco contra as duas mu

lheres, visando, notadamente, a

sua esposa.
Disso tudo resultou ficar Rosa

greven.ente ferida na cabeça e nas

costas, fendo removida para a

ISanta Casa, ao pa8S0 que Matilde

IRequereu
inscrição

Requereu inscrição na Or
dem dos Advogados, secção
de Santa Catarina, o sr. He
rodoto Pereira Guimarãe.

G
N

sAO PAULO,26-0 crime
ocorrido na rua Gomes jardm
n. 60, onde Ceumára Glecia ma

ou a machadadas seu marido Va-
1entim Glecia, quando mordia, pa·
rece ter influido no =nimo de
Luís Franchini, de 32 anos.mora

dor á rua Uruguaiana n. 52, e

casado com Rosa Riccio, de 28
anos. Entre o casal, ulti-narne nte,
são Irequentes as rusgas, por. in

compatibilidade de genios, inter
vindo geralmente 'nessas contendas
domésticas uma irmã de EOSA,
Matilde Ricio Sanches, de 27

anos, casada. que reside vizinha á

casa de Luís.
Ontem, a noite, houve séria

discussão entre Luís Franchini e

sua esposa. Esta, no calor .da brio

ga, gritou ao marido que lhe ia

Ofazer a mesma coisa ql:1e Ceumá
ra levou a efeito, quando Valen-Itim dormia.
O machado está na mOGa,

pensou Luís. E, receioso de um

desfecho identico, á tra;sédia da
lua Gomes Jardim, correu á co

zinha.de onde voltou empunhando
uma Mma igual.

IT L.IA

RIO, 27- Esteve, (IlL::',
no Pa'acío do Governo em ;11-

>

s.ta de agradecimentos ao presto
,.,

dente da Republíca sr. Geru'i J
Vargas, por ter mandado c.un

prirnentalo, o governador cata- l,
rincnse sr. dr. Nerêu Ramos '1>"

O administrador barriga- (W.·
verde demorou-se em lOílC;c1 ".,., v

conferencia com o Chefe da Na

ção, cêrca de três horas, tra.an-

do de assuntos adrninistraf ,'.>S
J.,� interesse de Santa Catar.i.a.

�t\Hti"t�núa a reconhecer
f1l �1ac'to de Lucaruo
ROM�, 26 - Nos circulas politiccs observa-se que a Ita

lia não deu a conh cer oficial ou ohc.osamente, nem por vi 'I. di
plomatica, nem per iiilermcdio na imprensa, a sua atitude no to

cante i.s propostas ue 19 do corrente das potencias signstarias do
pacto de !

.ocarno.

Os referidos circulas juilam que a resposta do Reich á,
:'ropo�,têS em questão torna já agorá inuul qualquer comunicaça.,
;.) respeito. Juridican'ente, a ltalia coutinuava a reconhecer a vali
dude do pacto de Locamo. As átuais sancr õss nada tinha que ver

com a validade de a.signaturas dada anteriormente,
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I� GA7.JtTA Florianopolis-27-3-1936

Como repercutiu .:« Ga��la-
'd- d d· Desportivana Argentina a trage Ia o e I-

ticio "Ceará" Campeonato brasilei·
--------------------------�-----

ro de futeból

Proseguem com grande ::1-

ninação os últimos prepara
tivos para o festival de 3 de
Abril vindouro, em hornena-

���� ��ui��rido maestro Al-

Laia, em Buenos Aire5,!I:�quási foi as-Hoje temos a gratissima ..,- d r m 6paixonado ft'lrasatisfação de registrar mais 5a5S'na a p" u ... ...

alguns tatos que dizem bem jetarie da quadrilha de "chantagistas" ado alto do conceito em que é
t I t htido o distinto musicista e in- na capi a par en a

telectual catarinense.
E' que d. Ondina Simone BUENOS AIRES. março de quadrilha.Gheur, a apreciadissima can- 1\)36 - Íateressou vivamente a Até que nC13 último; mêses do

tora, cuja vóz de Oll�� _já opinião publica desta capital e foi ano passado eh�gdC(\m inlor na- Com a prisão dos principaistantas .vezes nos l-ta dl.h�la-1 tratada com minúcias pela irn- ções do Brasil, segundo as quais componentes do bando do <pulo
do, V�!, .com Icléa Vlt�:ra':prensa local, a aventura de amor, varias potentados brasileiros esta- do nove», é crença geral na

s�la ,d1sclpula e conhecida 1

em que perdeu a vida o advo- vam sendo objeto de <chenteg es" Argentina que está assim terrni
piam ;ta,. �a(-nos o prazer da gado brasileiro Luís Blstos dO! e extorsões, por um bando de nada a carreira cri.n.aosa da
sua audição, cantando, en- Oliveira. individuas que se apresentavam quadrilha.
tr,e outras musica.s,o formoso O ?an-:lo �e «chantag.istas»., I co�o milionarios argentin?;. A A justiça I:>rasileira acumulou
duetto de Boh.emw, pelo SIngular sistema de agIr. d:!:- delicadeza e o pU1do.nor uos bra· provas dos delitos ocorridos em
Acresce ainda que a ex- xou bastante impressionada a po· sileiros ocultaram muitas das falo sua jurisdição e elas só bastarão

cele�te filarmonica do I � Ba-] pulação portenha, mórmente por catruas de qU3 foram vitimas, para ler á sombra por muito tem-
talhao de Caçad?res vai em- ser êle integrado de individuo; Porém o ambiente de tal ma- po, o audaz ".Pi�e" e �ant:r lon-
prestar o se.u vallos? concur- naturais desta Republica. neira se alarmou que o banjo ge de seu tel.ntollo a InlU�etanteso ao fest�vaI P\ro·�aestrlJ Lola., principalme.nte, era figll- trans�eriu-5e �� Sã? PaulCl para I mulher que. tI�ha a� s.e:.! serviço,Alvaro, conforme tivemos ra muiussrma conhecida em Bue- o RIO, depois de deixar um enor- Acabar-se-á, dessa maneira, li
hoje conhecimento.

nos Aíres, po� sua larg� atuação �e rasto de escandalos� atraz de I �alante e ousada sociedade de de-
Pelo

.

que se, esboça co:n no mundo dos.�n05sos delinquentes. SI. linquentes.reíerencia ao belo espetáculo f-Ia deis anos e meio foi ba:ea-
I -·-d-..--'-----�e arte a ,que aludi��s, vai da nas ruas desta cidade, por um PONHA EM ACC,ÃO A rra laça0esse f�stIval cons.tltulr um s-u namorado a quem abandona- da A Ie 11\a.e:,presslvo. acontecimento S?- rá em Paris, depois de lhe haver BILlS DE SEU FIGADOcial, condigno ,da mereci- extorquido todo o dinheiro dei-

SEM CALOMELANOS nhamento de que e credor o xando-o na mais negra miséria e

maes�r� Alvaro,-� �xpoen- ás portas da morte.
te maxirno da musrca em O homem a seguiu até Bu�nos
Santa Cat rina. Aires. Buscou-a [reneticamente,

De parabens estarão pois, vindo encontra-la em urms das
não .S? os »rnigos do grande I principais arterias da metropole ar
musicista como todos aque- �entllla, Propoz-Ihe reatar as re

I�s que aorcciarn a bôa arte lações, olvidar o passado. Per-
'')'- ilS. q.ier na parte Il1S- doava-lhe o abandono e l:le pro-ti '1 ,1 '"al �;)�n,} na vocal, metia carinho, já que eh lhe cal

L J L a d,td;çao do que ha
regara todo o dinheiro.

de IIL1íS fino nessas e�pecies.

A estação alemã DJA, onde
31 ,38rns., irradinrá amanhã o pro
grama abaixo, faca a America do
Sul.
A's 23, IS corresponde à,

3,1.5 }\s. no Rio de Janeiro e

7,15 às I, IS hs. Os alemães querem22.j5 Anuncio DJA, (alemão, brilhar no tên tsespanhol). Canção popular alemã. Na sessão de hoje, da Li-
23.00 Musica d,ls emissoras do

_. ga Nautica SantaCatarina, se·
Reich.23.30 Radio da Juventude Os alemaes desejam con- rão tratados assuntos de mag-
Hitleriana: Musica da J.H.23.45 quistar notoriedade r:o espor- na importancia e de grande
Ultimas noticias e Relataria da tI.! da .raquete. Contrataram interêsse para essa entidade
Alemanha (fm alemão) � 24.00 Nuss!em para preparar os e seus filiados.

�._Da Emissora doReich de Bres!au: seus tenistas, porém agora re- Os clubes locais e do inte- -;;:
Noite nativa. 1.00 Margarete solveram. s?lici!ar os trab1- rior deverão apresentar hoje
Heyer canta canções de Carl Ber- lhos profissionais do famoso as suas inscrições ás regatas
gner. 1.15 Ultimü,s noticias e Re- William (Big) Tilcten. O cele- do mês vindouro.
latorio da Alemanha (em espa- �re profi�sion,ll americano

nho!). 1.30 Musica á dois pianos. já está t�ell1antjo os �eutos
1.45 Obras de Hermann Zilcher. 5egundo mformações dlvulga-
2.15 Eco da Alemanha. 2.30 das pela imprensa local.
Musica de dansa. 3.00 Ultimas

ARQUIVAMENTOS J noticias (em alemão).3.15 Musi- BUENOS AIRES, 25 -A RIO, Verificou-se, hoje, em
N d 381 ca de dansa (Continuação). nadoadora Jeanette Campbe.ll Sepitiba, mais um desastre deO. o arqu. 4 30 L

.

d ( I d IData 25-1-936' eltura. o programa é'. em., baixou o r�cor .

su -ame�l- aviação, com um aparelho da
esp.) Despedida OJA (alemão. can� de est!lo ltvre na dls- Marinha de Guerra, pUotadoespanhol). tancla de 500 "!etros. pelo c�pitão - tenente Ap:!l
B-e-b-id-a-s-N-a-c-io-n-a-is-e-E-x-t-ra-n-- Jeanette cobrIU os 500 me- Neto, que tinha como obser-

tros no tempo de 7'33" 5( I O, vador o capitão Helio Costa.g�;E' s���A !llelhoran�o de 22" 5(.' O .

o O piloto'foi ligeiramente fe-

Praça 15 de Novembro temp� feito por lná Mllhelg, rido, ignorando-se detalhes
Antonio Paschaal na nOite de saba,io, com La sobre o desastre. Sabç·se,

Plata. porém que o aparelho fkou
destruido, tendo sido O éapitão

em- Neto transportado num Fa

v'lalrey para esta capita�, onJ�
I

_

foi hospitalizado.

Foram arquivados, em sessão

de hoje, (.,s s(�gu;ntes documentos
do C')osorcio Profissional Coope
rativo de Agricultores, Policulto·
res-Combate, de S�o Luís, mu

nicipio de Caçador, a saber:a) )s

estatuto.;; b) a ata d � instalação;
C) a lista nominativa dos sor:ío<.

No. doarqu. 382'j·AssassinDUData 25-1-936
.

i O marido a golpes de
Fo�am ar<lUlvados, em sesão machadode hOJe, os documentos da A5S0-

ci'lção "União de Fu::nos S. Car
los", a saber: a) os estatutos; b)
a lista nominatiVd do� socios; c) a

ata da instalação.

S. PAULO, 25- Verificou
se, está manhã, um bárbaro cti
me, á rua Bom Jardim.

Sdmara Garcia, aproveitar.do
----------"--'--- se de um momento em que seu

marido dvrmia, desferiu-lhe doi!!
golpes de machado na cabeça.

Uma das brechas apresentaVd
trinta centímetros de exten�ão.
O marido, q:.oe s� chamava Va

lentim Garcia, morreu instantanea·
mente.

A assassina apresentou-se á po
licia declarando não e�tar arre'

pendida do que fizéra, pois 1ue
Valentim vivia a engana-la com

outras mulheres.

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o figado deve destilIar diariamente um

litro de bilis nos intestinos. Se a bilis não
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos. apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão inchar o seu esto
mago. Sobrevem a prisão de ventre e o

envenenamento do organismo. V. S. sente ..

se triste e abatido; perde o interesse na

vida.
Com saes 8 outros laxantes. ou com puro

gantes fortes. V.S. nada conseguirá. Taes
remedios estimulam os intestinos sem tocar
a causa. As famosas e efficazes Pilulas
CARTERS para o Figado são as unicas que
farão correr livremente esse litro de sueco

biliar e que farão V.S. sentir-se disposto
para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com ..

tudo, maravilhosas para activar a secreção
do figado. Peça Pilulas CARTERS para o

Figado. Recuse as imitações.

Sebastião V/eira
CONSUELA AGREOIDL\ A

[l1<OS

OGovêrnodo
Ceará

AClJ,SADO DE VIOLENCIA
E COACÇÃO

Consuela, porém, não aceitou
as $uas propostas, zO'Ilbf\ndo de·
le e d<J que ela chl:naua "pre
tenções imbecis". Cntão, o ho
mem que suplicara humildemente,
se �entiu humilhado e, eoloqueci
do, disparou-lhe dois tiros.

Vendo-a cair e supondo-a mor

lar o agressor correu ii debgacia
distrital, gritando:
- «Mitei o meu amôr !»

..JuntaComer
cial do Es

tado
RIO,2S -Qllatorze deputa�os

da Assembl�ia Legislativa do Ce-
Mês de Janeiro de

1936ará enviaram á imprensa uma cIr

cular, criticando a at'llção do go·
vernador daql1ele Estddo, acusan

do-o de desrespeito á justiça e

dI:' fazer pressão sobre o funcio
nalismo, no sentido de crear um

ambiente de inquietação para a�

próximis eleiçõ�s mUi1icip.lis.
Dizem os aludirtos d�puta 1 J3,

em seu documento:
«Desde o dia de: SUl pó,;se.

'er;ljmaio fiod-J, o g\lvernad)r já
-realizou mais d;! 3.000 d�mi,sõ;,!3,
não reôpeitanclo siquer tabeliõ.!3 e

corretores, que foram tran3feridC13
para 'Iongiquas regiõ�s e em se

glllda .

exonerldos» .

... D,�p():s de citarem vario) CiS)S

concluem:
«E' impossivel d�screv;,!r c)m

mitlucias, a sitlHÇ:io a que chegou
o Estado, pois a cada m:>mento

clhe�am nons acusações dando a

OUTRAS AVE'JTuRt\S

o fáto é que, re3tab�le.::en J )
se de seu, grav�s feLim�nt05, Lo
Ia lançau-se em bU3c'l d� n)vas

aventuras; e:n breve conseguia en

V'olver na rêde de s�us encantos

o rnHico argentin') Carlos Bono
rino U jaroJ): o qual foi atrdido,
as dez horas por LaIa, á rua Pas
teur n' 151 e, depois de varias
peripecias, n03 quais o jJgo ai
ternava·se com as e3caramU�-'lS
sentimentais, foi despojado da so

ma de 230 mil pesos.
N)3 primeiros mO'Tlentos a po·

licia informou que o lesado se

chamava Hector P. Lucero e era

um abastado fazendeiro uruguaío.
A incognita foi conservada du

rante b�m pnuco espaço de tempo
em tom:> do bando; as diligencids
a policia con�eguiu apurar que ()

chefe do grupo era o l:onhecido
"scroc" José Maria Garcia, tam·
bem conhecido pelo vulgo de

Uma maquina a vapor «El pibe de las carreiras.»
alta e baixa pressão, com,
12 H. P. �

,. e 'ntar á rua Felipe I',J ii lHJ' 10. 123, com Ma- Quasi um ano esteve: o públi·
noal Cardosl) Jor. co e a policia sem noticias da

impressão que o situacionismo pre
teld� p�rtuíbar, a f�rru e fogo, o
ve_redictum déls urnas". Secçoe'3 elei

torais reno

vadas

Vende·se Realizam-se, no próximo
domióg.), dia 29, as renova

ções das secções eleitorais
de Anitapolis, distrito da Pa
lhoça e Angelina, distrito de
São José, em ambas, sórnente
para vereadores e juizes de
paz.

PARA O BRASIL

-,

����, -.:.- -'

FLVl
�
DO MUNDO

z

Dam JS a seguir o carnet do campeonato brasileiro,
iniciar-se a 5 de abril, sob o patrocínio da C. B. O.:

5 de Abril
Amazonas x Piauí, em Belem (Pará).
12 de Abril
Pará x Maranhão, em Belem (Pará).
19 de Abril
Em Belém-Os dois vencedores.
12 de Abril
Rio Grande do Norte x Paraíba, em João Pessôa.
12 de Abril
Pernambuco x Alagôas, em Recife.
19 de Abril
Em Recife-Os dois vencedores,
3 de Maio
Em Recife -Os vencedores de Belém e Recife.
3 de Maio
Minas x E. dJ.Rio, em Juiz de Fóra.
17 de Maio
Baía x Sergipe, ernS, Salvador.
10 de Maio
Distrito Federal x Vencedor de Mi-ias x E. Rio.
31 de Maio
Vencedor de Baía x Serglpe x S. Paulo (melhor das

tres,)
17 de Maio
Distrito Federal x vencedor de 3 de Maio em Re

c.íe (melhor das tres), no D. Federal.
7 de Junho
Rio Grande do Sul x vencedor de Distrito Federal

x Recife (melhor das tres) e.n Porto Alegre.
14 de Junho -Fínal
Melhor das tres entre os últimos vencedores.

Local a ser escolhido.

Remo

CAIU
mais um avião da

Marinha

o Fluminense
patou com o

Nova
. Atendendo

RIO, 25 - O Flummense
empenhou-se, ôntem, em re- acham e.do
nhida luta com o Vila Nova do preslden
Atlético Clube, tri-campeão te Getulio
mineiro. Compareceu ao esta- PORTO ALEGRE, 26 -

dío onde se desenrolou a Passageiro do avião Condor,
partida, grande número de segue para o Rio o dr. Mau
espectadores. r!cio Cardoso, presidente da
O jôgo era ahsiosamente Comissão Executiva do Par

esperado. Os quadros entra- tido Republicano Rio Gran·
ram em bôa fórma, sob a di- dense.
reção do juiz Euclides Dias. A viagem Je s. exda., como
O team do Vila Nova, atuuu se sabe, prende·se á atuali
rel!utarmente, sendo prejudi- dade politica nacional, deven
cado várias vezes no segundo do o dr. Mauricio avistar-se
e primeiro tempos. O jôgo no Rio com o presidente da
terminou pelo empate de 1 a Republica, a convite do che·
1. I fe da nação.

j i

:�.

�.
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i NfS 4$000
a NUM. AVULSO $200
ij ATRAZADO $300
i A Cal responden .ia, bem fomo

,- . s valores relativos ccs on

í u ncios. e, assinalur_as, devem
[�. ser em i�G(iS co Diretor-Ge
: � ren te �P�:ru Cailr. i[�.,
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A GAZETA

Ap,entu, Sub-Agentes e Reguladoreú de A\vZ!rt� :r:m
e::(,Bu.siI, no l,;'rli.Lua( e nae pln�íp}i$ prâças e!S�ra!1gelrt�,

Ag€nte( em Ftcta r.cpotts :

Campos Lobo�"'-& Cta,
D ). V' C" P

..

al1lC íVO-- por -"lOVél),l
.

r;F-,jl1l
Terras Devoh.ías=-por Rcy Ci'l'e Lirra
Historia Pcp. do Pio G. do 8uI-- f:O} AI, :,3, �

As Pantéras-- por Lois \Viltcn
Cancioneiro da Fevolução de

o ccnceila expresso em arti
JO de: co!!cborm:,õ'J, mesmo soli
cilada, nõo implica em respon
;úbílidedr-: ou cndôsw tior parle
) n I -

co l .. ccaçao.

ft.�tfi�f$,··��rn!,s!lQmhmtG9
1 orto Alegre - Dr. Ar+cnic,

Bottini
Curitiba-Pelrarca Callado

Fontes compendiarias GC l.cg.

l'''h .\'"
CJ"'-rcr f-'[<uaflO

Pct,) Alfgre
('cc Fl'a�"'I'l-r(,r D;,.l_'-.. .. • �_, •. " .. �. )01.

1;:.1 Rio FrEEco

xo ESTADO DE' SANTA
�'i

Rua�- Cc nsel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Pcstel,.

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfA!\ÇA

e ltaiaí[E,scrítórios em 'Laguna
Sub-Agentes emaBlumer\�3U e Lages

CATARINA:

L\raranguá-Jaime WendhauSé'li
Anitapolis·-Anibcl Paes
t\ngelina---Armemdo Schmict
[iguassú- - Heitor Campos
Blumenau-> �/lartinian1) Hílc:rio
Bom ReiilO--1olíquim Simões
Canoinhas--·P"dro Tc:r:es
Cruzeíro- Ofvaldo Pereira
Curi1ibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alves

Caminha
Itajaí-Ev;lá�io Heusi
Toinvilc-X3.vier �àenk

i T �'(1'('C:-- pc'"<�n�h N'e"I'"_. 'b v ... 1 ,:....,c.. .. \..0.1 "o,)

L aguna--Francísco Chagas Me.•
chado

Maíra --Pümpilio Claudio
Nova Trento-Jl'ão J05é Arche
Orleans-Edgar Matos
Porto União- Hem inio Miles
Rio do Sul--Aristídes lVIelo
S20 JOf.é-Jm.é Cmta Vaz
S. Francisco Guaraey Coerresen
São J03.c�Uírn-João Palma
Tijucas--OwaldG amos

Tubarão-JoaquirnFaraco

aixa Postal, 43

'Praça 15 de Nove trbro, 26-'-sdTOdo - Fone. 1.360

PRIMEiRO E UN1CO JORNAL FALADO: NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã c ,� l;-oitc
rur c.er no JAVA JORNAL, si�ni[ica: GlâLCCC ycn0ilS e

maiores heras

AgencEa Moderna dê PUg
bl,lcaç/iJes, COITl séde em São Paulo;
é autor izada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

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

r-;ormidavels
I

sorteios prop,'oa, tr'es vezes -I
por semana, trdss ss &sum"
dQS, ter�;iS e sextau ..!elras,

',i.'.

EXt ração ecm globos de &r18t&l.
,

A
r'

rl,SX!ma Iisur2l C!I 'wne6tlda�e, p01$, c:s ser
telos são pi�eleneitdno pelo peva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

Dr.

Rua João Pinto) ii' 18
(sobrado)I

loas
I

10 á 'j 12 e das 14 ás
17 horas

-

..,."-'2'...... , ..�-�,�: ..""'!:.___.�-���.�

� Dr. RelfH?ito= �
==8arbo3a== t

ADVOGADO �
f) T' 2(1) r
1',11:1 • rajaao, SOO. !l

Fone 1325-Ateí• .:le cha- i;
!,

mados para o interior. i
.... �-:.:::-.:;;:<;:;;;;;",-:-�-:-� � m.;;;:;;=.. �

Dr. Aderbal R.
da Sdva
i\.dvogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 r. 1290

€tAédicos

liDr)\uninioTavares
!;ZiS,ól :j,;Ja!lsh 9m m 3líniiaa de
II
jJA�GANrA- NARIZ - OU-
I

iVIDJS-- Cc\BEÇ!\--PESCOÇO

II (form::tQo pela faculàaele ele

IICTlZelicina &\0 Unluzrsielaele elo
;;<;io ele 1;:J;1(!iro. Ex·interno,

Ilpor conCUI'SO, ao Hospital ae

I Pronto 50:o"ro e ao A5SiSl'zn'I.:cía Publica ào Rio àe 1�nziro. I

!l:"o,n alguna anos àe pratica nos I

,I'lzruiços estlzcializaàos no Pro I
I/cssor 5anson, no Rio àe

10'1"nziro,-na k'oliclínim àe Sotaro
liga .. no H09pitaI àe São 10ão

II�a!!5ta àO,Lagâa e no Hospital I
l'I':Jom·é.-6ulOle). II, Chefe de clínica e cirur-

ligia .de ouvidos, garganta, I
l;.\��n�zy c.�beça e pe?coç.� II
j-.<J HOspital de Candad",

'i �e Florianopolis.
II Gabinete adaptado para
í!,·xames da sua especialidade e

!!com sala de cirurgia propria.,'I f' I d"li. �onsultas H�Jlame::l�e no
I1;!-bspItal de Flonanopohs.

1ii RESIDENCIA Hotel La

�'Porta-Fone part:cular 1246
K�ii ..... Ii1VZ' ;..,.

t--'

-I-�-

/
...

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

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

nos valores se 1 $000, 2$000, 5$000, 10$000,
39, que será p:enamente sa- �-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_2_0iiiiii$OiiiiiiO_Oiiiiii'_5_O_$0_0_Oi__e_1_.9__0iiiijj$0_0_Oiiiiiii·iiidiiiiiiiiiiiiiõiii__iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiii�
tisfeito.

Rr_�3L)EÍ'JCIA- F<ua Est/�
vcs Junior f-i. 25

TELEF. 1.131

�--------'------------------------------------�

Acaba de saír do prélo
A 2a. EDIÇAO ATUAL!3ADA DO j

Gi-iia do Emtado de
SSil'ia CatarinaDr. Ricarc;!"� ii

G ., ii
" ,,_�_'_"'-=<tC-'==--'-=--"'_-=-:=' oL .r,S fn a f'1 n li

I c;' 1 r d 1-' d
'

I
.

i'l"'" � �c,
,�;l. � '.x -cnere a C l'/llC'Ã � O r OSpl ii�'\ {�I(''>� f" � -o '�r-.J" r� ""

.

'

" Q'� '\,�"!,A, �J l' '" li �"" td dê Nürnberg, (Professor i
« 1 Illdólg Burkhardt e Professor Ite � ra t"',"11 <""1 "��,'i,,, Erwin Kreuter).... ...) -,..!.. "':; ...1\,,1 �f)-

�E3peciilHllft em cIrurgia II;ól'io de�:ldvcc1da á rua
g�ral ijVise: rce :}e Oura Preto alta cirurgia, ginaecologia, (dO-IA enças das senhoras) c partos,

.

I. 70. --- P�lJltP" � J! ?77, -I I cirurgia do sistema nervoso c

� operações "de p!a:\tica
b ',; :'l r» . �

"

; 1 1 O 4

6
�".X"" i osrai, l!' .'

I CON3ULTORIO---Rua Tra�
�".�-'��''''..'''''''''"''''=..==='''''"-=

jano N. 1e das 10 ás 12 e

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Clínlca G eral -- ViH U rínarias

�
"n='=4'''''_'''=='''''''�.>='-''''''''''''''''''''='

; Hemorrlioidas: - 'Trat(lrn'�r,to
� �r. Pséilrl da M���rj tOrrD nem operação e sem dôr

Dr. Caetano
Costa Jor. �� Rua Felipe Sehi'"nidt n."2 �

� 1 �
-

, �i
••�.��D------·_-GS.GCO� !

Edlta:l� pala LIVRARIA CEfHRAt tia llaltJarto [s'ltrs3
florianop'J!is - raixa Poa+nl, 131 - Telefone. 1420 • 5. ratarina

Enà2reço Tel eo r.: "Entres"

LIVRO I>JDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATíL E C')MPLETO

Res.d.:· Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

Com ud,,--R. joio Pinl�, 13
Teleph. 1595

COflsulfas:
das I 5 ás 18 horas

Proprletarlo MIGUEt"'" D��UX

"';1��
O�, �"',Q, abrange os seguintes assuntos:

L\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a di visão politica, administra
tiva, religiosa, repartiçõ �5, impostos etc.-Indicações uleis :

Serviço postal e telegralico. HJrarios c pre\;J3 de passag,_os
das companhias Ierrov.aria-, navegação m iritim e aerea e

empreza 1 de transporte terrestre e Huvial. -��, ledidas,
B. os MUNICIPI')S.

Informações gerais: - R�par[içóes publicas, Associações,
Instituto", Hospitais, Í.nprensa etc.--ITldicaçõês uteis: Meios
do'! transporte. Planos e tabelas d � transportes marítimos,
terrestres e Iluviaes. Oi;;tancias quilo.netrica,

C r: DICADOR GEI�.\L DO COMERC!O, D.\S INDUS
TRIAS E PROFISOES.

i A Capital-II 03 M'lli;,:ipi03 �na orJem� allabctica,
-III Anunciantes fóra do Estado.

D. !NDICE D,)S M�LNCIANTES.
O G, 3 do E�tado de S. Catarina é a unica obra

neste género que não sig:zifita uma simples comoilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

;!:1 inÍispcnsavél ou util pua UH indicador seguro do CI)

mercio das industrias e da vida em geral de todo O Es
lado, CU;)rd�C!.1!1cb a matcria sistematicamente.

Estabelecido com excelente prédio de contru
ção moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra
jano e C'onsclhdro Mafra. Espaçosa terrasse em ci ..
ma do 3). an Iar, com.. ad.niravel vista para o mar
e cidade.

TRATAMENTO DE PRL\1EIRA ORDEM

i Dlarias a partir de1o$f::>oO
I O "'1 ELHOH HOTEL, R. Trajano, 4
I FLORIANOPOLlS� <;}i�Santa Catarina

�y;
�m��""í5·4i1!l'!l!!!t;';?Iffll5JXí' -iiSiõfllIjjpW

Siga (,:) nosso (_�'o")nselho:

M ..\NDE FAZER U?..1 Pf?O]E'TO, COM
E3PECiHCAÇõES E CO:\1 ESSES DO�
CfJVíENTOS PEÇA [-'i<EÇO A DOUS OU
TRSS CONSTRUIO'"<FS DE CONFIANÇA

Confie a execucáo de seu prcléto
á um bom crquítéto,

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

ESTAMOS EM �ÓTL\1f\S CJ:-mrçGES PARA
NOS ENCARREG '\R DESSE SERVIÇO

PíeçoS f-fl1:>dicos

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

DE JANE.IRO
-

Clinica cirúrgica -- Opera
ç iea+Uinecotogia - Vias

urinarias

(!��:;;:�'1f"Jl§'��'�"��
� .

�..
!

Companhia Brasllelra C3if',·�� bonifera de Araranguá
� Estradá de Ferro D. Tereza Cristina'
I, AVE:NíDA RODRiGUES ALVES, 303-331

.

TELEFONE, 3-1900
End, Teleg. «BARBRANCO»
Río de Janeiro

�1jnas em CRESCiUMí\
e�TADO DE STA. CATARINAOficina x VI

CARVÃO BEr>.JEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

(Curso dê especialização em

rnc>lestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -Consultoria:
ANITA GA.RlBALDI, 49

==D E==
An'tonio Xavier

Lt\VA - TINGE E REFORl'v1h CHAPE'U'; PARA
HOlV1ENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Cct13alhB1rll Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

PASê��E s. A.� RWleingantz
O AZ DOS

liVRARIA NiODERNA

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Ma�unida:.le
Madi�D do H�spital

Dentistas

Luiz Freysleben
('ii wgião Dentista

- RUA DEOOCJRO, 30 -

'--
...:"'�"'::''''''''_---------------------

fumEm

fündaOfl em lBSG

Rua Felippe Schmidt r.' 8
ralxa pnslal 129 rei, aut, 2004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SiMONE

Chapéus:
Procurem

NO SEU

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

1835
CARMEN

ivpographia, Estere;)typia
enraàernaroão, Pautaçõ.J, Tra
balhos em Alto Reieuo lZic.

",s..:.#.��,�'H��

FOrci""\ecedor

Fabrica
R. 7lRADEN fES, 43

Santa Catarina

Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAF RA, 55

I Floíianopolis
Fabrica de Balas, Cara
melos FillOS e de Mas ..

sas Alimenticias DIVINA

Fone: 1.�89
- - �- - - � !. - - - .' '.-�

G A L I ., M AG A\iL- I ...M A'f:G A L I
�--------------------

--------------------------�-

Magali - ai melhor manteiga .. O melhor quejo �pOIO-saboroso
I

I
i� PRODUTOS L��I�I����sT�:�ÃO �E BRAÇO
'I

DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
li 7

DO NORTE

s6

Lebarbenchon &
End. Teleg. A P o L o

Caixa Postal, 75

NA G u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-FIQrianopolis, 27-3-1 Q36 5

C6rt4t de II _ IApe�açãol" B�n�o de
.

'Credito POlO
Sumula _dos julgamentos I pu I a r e Agriaa I,da sessao de 17 do car-

rente cola de San ...

Habeas-corpus da comarca de C h
.

Blumenau, impetrante o dr. José ta at a r I na
R. Vieira Neto é pacientes Fran
circo José Breiner e outi o. Re
lator o sr. des. Pre�idente.

Negada a ordem impetrada,
porque o excesso de demora no

julgamento não dá lagar a habeas- Capital 136:700$000
corpus. Reserva 56:424%4981Apeladção Ccr1ime fi', 5.36,6't da

RECEBE DEPOSITOS �
cor-iarca e iapeco, ape en e a

I �Justiça e apelada tenente Orion I
PA6AHDO 05 II

Augusto Plalt. Relator o sr. des. SEGUINTES JUROS: �
Silveira Nunes. �.'Foi mandado o réo a novo jul- cle Limitada 5'[. ala. I E�ll (;)E--SE
gamentn, porqu� a negativa do e,c. Aviso Previo6·[. ara. � uma maquina de e,�cre-

\:Time conlraria f:.Videntemete a Prazo Fixo g·l· ala. � ver, á rua Anita Gari-

d tos ����;u;o ;;;;;;__�J i baldi 11. 33.

proAagra�� :� 835, dá cm.oarca � G----- ---==���tf&�
e •de Lages, agrav,'ilnte Manoel Tia- �!: f

li' r'J rI, �;;
go de Castro e agravada J. Ale "Á� �. e �@�� til � �;,..: i� �1 í'1iri' {f� \{I:.J

xandrina Pain de Castro. Reliltor i �{l • b llD� b\;�� M tJ e:;_,�/ � ill !;1 �4i! :[l�
. �o sr. des. Tavares Sobrinho. ,,��;f� �.;.,;;�.��rn�;;;� r.:i�J

A Côrte manteve a decisão ��� " • J:iW �;;" � '�

agravó.da pelos seus juridicos fun
damentos.

Agravo n' 837, da comarca �Id.e Urussanga, a.gravante Bortol'Jz
Zi, Irmão & Cla. e agravada a

Prefeitura Municipal. Rela�or o

sr. des. Carneiro Ribeiro.
CO:lfirr.:ado o despacho agra

vado, porque nãc ha no proces
so a nulidade arguida pelos agra
vantes.

Agravo n' 830, da comarcô

d� Joinvile, agravantt>s Ema, Si
donia, Rosa e Francisca Lauer
e agr:o.vada Ema Charlote Mil�e.
Relator o sr. des. Calneiro Ribei

NO"ê7@
di�] (Compilação ll" L Nazareth)

C; ..�! do Estado r:!\ D �tARCO DE 9a <d "',,� .:I II...". ,;::) � <
' ) f 26 E ,Vi ':$ I 36 ---5. LUDGERO

I
De acôrd« (011 o artirto. 24/

163 r." C
-

d
. f

CURITIBA 25 -- L\caba J L' f 1. I, I Q7 '-'." d' .1 I O--i'C;tppe atnat ao N/OLO O gcnerol Lcnch=-, ( a 1"1 eCCdl., . o, (jI'v IS
DA' F lO C - d

' J'
de ser lundado aqui um "'OVO llur- _ ',' 'I' d'

. ntorno e Ippe amarao, COP1 seu troco e in-nos, ataca por- . .., .

I poc éO.ne a� cur [calas e ven a,
.

1
�

•

rido politico cujo msnislesto on- '. ' . surpresa o general hollandez Lonch, o qual, com 800 homens, se di-• " , .�. • -

r.1t rr a r c IS, "lOU03 os comerciantes -.

d R 'f OI' .1
ten publicado está subscrito pelo ( I

.

I) .ão I" ngia o !Cc' c para. rr.ua.
.

.

com qua quer capita sa 1}7/,
O I f' ,I d· d I idsenador Antonio Jorge, deputado d t r tur -

_ I: gcnera .01 CQ[,lP etamente errata o e sa vou a sua V! a
ga OS a e, e escrt UI ai o, 1-

I b I d . 'I" d II['r:deíal !)au)a Soeres conselheiro D' C' d d C
e 1 erua e, gr-ças a igeireza o seu cava o.

_ ." ,,_ "-

vroe,' l' 1"0 a opIa or e ar- . ,.

ldalinn Sardemb�ra deputados es-

.

·Chel..... f' 1 1726-fi antiga vit!a do Destcrro-Creaçào da ViII"
_ . '_..". tis». - amo, para esse 'rm, e (Il.. I D .. t d

'

I 1
. I d 20 d d 182taduais DJ''l.lma Alchineri e Eras' .. d d . o 'd de J _

co cs.erro,. epCls e evac '1 ii. crca c, em e março e 3,
00 em o SI. 1 resi ente esta un

I 'd E' d
' c C h

.

I FI' I'to Gaeniner r.
'

1 - d . capital o
. sta o de ;,antn ai .1fiD.J, actua mente onanopo IS.

A nova �gremiarão partidaria
t s �on:ercla., � a�endç�o �'d· �;"! 11'30 -Os campos de ,/lraçatuba e Mossiambú-cí' 1-

::t co n=rciantes nao Sv esta CI aoe, .

d
'

d d C Id' P' I
�

é constituida por elementos dissi- o b !. d
.

o
•

J E' J
.

.ei !11'li1 a sustar a se-marta a a por a ena imentel, então Go-
Iam em (10, o inrerior 'o sta o,

d l. S o I F
.

V' F' ddentes do Partido Social Demo' (' Id')'
v-rua or oe . 1 au o, a rancisco icente erreni, nos campos e

._15 a u idos li vros destn pra
cratico e tomem o nome de Par- ......) b !\raçaluba em Mass;ambú. os quae� haviam sido entregues á servi-

tido Liberal.
ça, pagarao seto r:;ar ver a n .

dão Publica. o Este hoje logradouro publico, p.irte do districto de
Alfandeg,{ e serão ruhri-ados pe- Ens"ada de BI itto, do município da P",lh(1ça, está entre os rios Emb:: deputados da Junta Comercia!
e cs do interior na Colcl 'ria Fe-

I, ahú c l\1assiambú e fica distante sete kilornttrús c'a freguesia de
l.."nsead:l. Banha-o 0 ribeirão do mesmo nome, Arcç'liuba quer dizer:cJ( ral e rübúado pc los drs. fui

ZrêS de Direito das Cr'mareas 0\
,'Wo abundante de N( çãs. A Fortalezu de N. Senhora da Concei·

I ... iw, J. 8 ,�ra do Sul, que fica fronteira ao campo referido, em abril
pela ;unta Ccm_óciu. I

.

804 l d
.

dA' l f" 'd(�l ;/', lt Cf L)' 11 a
.

eUl'mu'ação e raçafu la. OI reconstrUi a

fj' li" 23 3 936
r - rr I. /; r

[,('"se anDo, de G<dem do ('('ronel !\a'onio Monej(a Cezar, então
Joan 1 o,pn , i() 01'. ,.... 1 'I' "E I S 1 F IGOYtrn3.CiOr !lI1 i li' C prO',l'cno dêStc ",lac O. ODre essa orta eza,SEcretario
______ .

"sim d":ôcr<",' ( S,'ll·,lOS') cefone! Pau lo f\ugusto de Souza, que foi

���e��kí��;����t;t% i�r(;'tlcn�; jd,' ,:x-�)ro�inciilC«\ot!�If'za em um,} ilholda deNrocfha�=."",_""""",,,,��,<�� VI\ ii ao �'u c;" . '1 ue "-' ,n a ,.l..arma, entre a ponta os au ra·

Y'1dos, as ilhas' i., Por éI::;iJiof, e él praia de /\raçatuba. Foi constmi
da pelo briga .1, i, Silv;:; Paes er:, 1742; tcm a fórma circular, com

quulro braç 15 d ,'o e armada t,� n:we canhões. Posteriormente foi
nã!J tfim ri':!::!. Gr::wtfe �m n· f 1 •

J I d dre r,rç;:;'J2 com 11 ... JS sêis, conta!. '; actua mente quinze; o IÕ!sta o c

mrmtc u:; �{H ea Un�€is.
. uas rrnral!:as é o de completa {vina, apezar de ser excellente a sua

!,os:ção iilaces,ivel, dominando o cal1al do Sul, viRtO que a passagem
\..nl!e as ilhas dos Pa;,agaios e o praia de Araçalu�1a é impratica'

A LI CF.:, MVlfLiJ\. AURORA 'leI.
MARIA, MARINA,

�.',ARGARI DA

(Soe. Coop, Rcsp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio

Ha algum tempo foram recolhidos à Capital Federal, seis
de seus '2anhõ�s de brenze, él05 guaes se éluribue elevado valôr ar

cheologico. )}

LAN.3 P. R.A. BOH.D,\f�
Especia.lidades em: APEfU � lVOS E

_FJIT'SP'M=-_.� SAL GADOS

Fornece COMiDA j\ DOlvlICILlO A JlRE
���.....�-� ÇOS ,MODICOS.

Cozinha (" '" r.. nA

����«,����JI.)BRt. 1\ ub[I,'\O DC P;?OPRIETARIO

RUA FELIPE SCH\1ID r N. 1
A' vBnda na.s bôasFLORrAN(Jr'OL1�)

de

�lO, •

Dado, provimento ao agravo) �
Para reformár o despacho agra- �
vado. �

Agravo n' 838, da comarca �
de Canoinhas, agravante Clotilde �

�
Müller Butista da Silvll. e agrava - "i,(�

do João Honorio Batista. Relator �
I N ��o sr. des. Si veira unes. �

Mantido o dtsp3Cho agravado •
em face do artigo 672 do Codi-

go Civil,
Agravo u' 826, da comarca

de Florian'Jpolis, agravante a Fa Izenda do Estado e agravada
SO'lthern Brasil Lumber & Com

pany. Relator o sr. des. Alfredo

Trompowsky.
Foi confirma do o cespacho,

agravado pelos s,:us fundamentos ..

da�:::r::,�:mf��r�:;'�p�;,.8;;': "e E liO fEDI lrn,temunhante Maria Ferreira da
•

_,
'_'ro "i

� '" I
Costa e te�temunhado o Juizo de

-----------------------
--- --- I

Direito da 1 a . VaI a. Relator o

Isr. de�. Urbano Saks. � r� F-= I �
Foi dado provimen�o a carta, ��;;' �4 � I� j

para que suba o agravo. / IEmbargos civeis fl' 1.762, da fe'� ln� � c� � mm- � � �6'l�d�B;.i�.�, r,·.RI
d FI' I' b Ir � � :J tiHnH·::,..� � � _,. � ...-w� � � � - � I I Batcndú-se, com a(lla te;] acida

comarca e oflanopo IS. em ar
� �l� de illcançavcl em pról da irstlU-

r.:ante Manoel Luis Cc nçalves e �;.ii'

�utros e rmoargada a Fazenda do � I Prem iO n O \Ia I o r de Rs= 5: 175$ �l� çAo do povo bra:iibro, a Cruza-

Estado. Relator o sr. des. Tava '.
3{.)"$.

�,Ja Nacional d� Edu"ação já apre
� lo P rem I- OS g'j

�.:: senta uma obra de eflCitr;tissimos
res Sobrinho. � , " " "

�

R
.

d b �
I $ [2.0', resul�aclog, 1105 poucos anos de S. PAULO, 25-0 sr. Ro-

egelta os os em argos, para � I ,O
I ",j�

d b d �� O UJ " ,n "lO �",-: sua fxistencia. bertn Cantah.ipo, chegé>do ho,:ecO:1firmar o acor ão érn arga o. � ", "" •

Embargos civeis n' 1741), da � �� Pro<seguindo na sua patriotica aqui, dechrou aos flDiarios A�-

d L b � 1::. t
' -

"""5 f� campanha contra o é1llalfabetiomo, �o::iados".
comarca a aguna, (ln argantes - í- m LI I dS I se nÇO t;; I

João da i.Jata Nascitr.cnto e. ma � �� a Cruzada Nacional de Educação -- Venho a São Paulo visitar a

b d P f $,í@, ê,','r.: e�,borou um la go (1Tograoa de colonia italiana e sobrttu-:!o incen-mulher e em arga a a re eltma � • :t - -

Munici�
" Relator o sr. dt's. Ur- f� Hab "11'lla 'I'-veso' !n ";�' tfil f1lt'"!°'1ve 11 lj"(j'; � � �� trabalho para o corrente ano, que tivar 11 camplmha pró ouro á Pa'

�
.

• ,y'� [.;i ';' t� f.r.e..; i1'll ,� �,l�" é o Ano de Edacaçào, s:'Qun- tria. Vali asústir êmanh�, a's (0-bano Sal.. � � '$, Lo ._,
,

", .....� il JiI�

1
u �

Foi dt .o.,.·,;jo os embargo, � ��. �o as .pal.:l\[�s do Prfsidcnte da rremora�ões fe�listas, devend? fas-
d- � �� l'\cpubLcél. E LlI1' prog,rama "8'-:"ê.f alf,uns d;as no fazenda elo

para que �ub� ta o acor ao em-

:�i:�)�..�,�.�@1�-----------���-' �,:;,;Ó)'" iof";j r �!lr.'l;>}::l-I ' ,

C d J J d C
'

b d �oo�'iW��� �rg��,-----------"'�����.;�����I� ll,s:mo, mas a ruza él. Lm oaoo C011 e f,Sp!.
arga o. �. �«<oi' ,"'�. '@ii)!)' � ",';,�,!J',

_

uma sobejas prov.llS de que sabe !e\o'ar
avante o ideal que abraçou e d,�·
fende com denodo; e é, portante,
licito esperar-se grandes re�ultados.

O Minis!ro de Educação) Dr. O programa é o seguinte:
�$ Gu'tuvo Caranema, diri(oJ1U a to-- ] o. Comêmorar o dia 13 de
�v. I"'

'.,e; dos os Go\'êrnadues Jos Esta Maio d:J cor:'ente ane com wra

��� deiS um telegrama-circu!"r, rc- esc01a rrímaria em cada muniupio
�� comend:u,do «'ieu valioso apoIe) do Brasil, conforme o apelo que

para o plano de ação qUe! rt Cru· que dirigiu aos Prefeitos munici
zHh Nrtcional de Educa<;J,' prc- pais de todos os Estados.
tende realizar te m tojo o pJiz 2o. Despertar os sentimer.los
n,) corrente ano". civicos do.> nossos p,tricios, que

Esse p!dno é o que CO:1sta da pOS!iuero as luzes' da instrução e

I ciícular-ab:!ix), Tet�eb;da da Di· I con"idal-os a se alistar- cnmo ,e�

:doria n2.cional d'l. Cruzada Na-llul1tarios na benemerita c<impar.ra
cional d,"! Eju�?ção, que r:a�a fI contra o aralfabetismo, encarre

r,;esmn pede a nwis amrla diyul· gando .. se, cada um d'tJe�, da ir.s"

gação. trução e educação, embora ale ..

I mentar, de pell) menos um analfa"

A CAMPANHA CCll\.THA belo, ereanç�, ou adulto.
�

O AN \LFABETISl\ [O
30. Sol.cllar dos Dl�etores ce

todos os cole;ios primarics e se-
) .

d '

CUDaanos o paJ5, ao menos urr a

matricula gratuita para creança
ou jOHm, recor:hecidamente po
bre.

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premios já pagou !leste Estado?
A quem foram entregues os premias?
Onàe residem os contemp!ados?
.A rua e o numero da casa?
Onde se acham os retratos dos felizardos?
Onde se acham os recibos dJS premios ent(eglles?
Oferece assistei1cia médica gratuiti'l,?
Distribue p rm:os Extraordinarios?
Quantos so ü ios mensais?
Qual a coo ribuição?

A UNICA qu: poder á responder satisfatoriamente a todas exigencias
E� ,

"Este allo é de Educt1(clO"
(Palcl'ras do Dr. Getuli(l

Vargas)

Para in.centívar a

carnpanha do ouro

a' patria Italia

.Ao

OOR o

-I--�
O

F?
lIIlI

_.

AO
".

NAO c<DEPRaM
.;� .... -.
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l'aOs parlamentares
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Ao

presosvoz DO POVO

'Dr. Rupp [unior

o I-IOMEM
CONFUSO ...

\

Nossa Vida ._--.----.--------

Passa hoje a data aniversaria
natalicia do sr. dr. Henrique: Rupp
Junior, presidente da Legião Re

publicana, advogado d� nomeada
e representante catarinense na

Câmara federal, residindo atual
mente na Capital da Republica.
O ilustre aniversariante é FIgura

de projeção na politica do nosso

Estado sendo estimado relas seu'

elevados valores morais.
Associando-se á, homenagens

que lhe serão prestadas, À Gazela
felicita o destacado conterrâneo.

São do chefe intcgralista Madeira de Freitas, e es

tão no Diario da Noite de 21 cio corrente, as declarações
cujos topiços damos abaixo: "Os politicas liberal-demo-
craticos, com raras excepções, são pessja� de poucas le O presidente da Republica sr. haver sid) decretada a equipara- Atento, porem, á alta consi

tras e inteligencia porosa. 'Sã,) uns pobres moços, que, Getulio Vargas dirigiu ao sr, çlO ao estado-de-guerra da como- deraçãe que me merece o Poder

concluindo um curso de humanidades sabe Deus como e Waldomiro Magalhães, presiden ção intestina grave, articulada e:n Legislativo, perante o qual, em

realizando um curso acadêmico tambem de modo muito va- te da Secção Permanente do S;!- diversos pontos do país, desde tempo oportuno, cumprirei o de

riavel, estregam-se aos seus misteres, de cujo exercício nado a seguinte carta: aovembro de 1935, e por esta- ver constitucional de relatar 0S

são atraídos para a politica, Assim o govêmo, mor.nente «RIO 26 Março de 1936- rem aqueles membros dJ Poder àtos que estiverem â sua aprecia
nas provincias (o grito é nosso) é muitas veze.s exercido Snr. Presidente - Tenh) a honra Legislativo organizando, sob a ç10, praticados durante êsse pe

por homens que não estão á sua altura, muito embora de levar ao conhecimento da Se;;- proteção do respectivo mandato, riodo anormal dí\ vida do país,
pensem que estejam e o pensem mesmo de bôa fé. �' ção Permanente do Se_::ldo q�e lava e iminente eclosão violente venho desde já submeter ao co"

Precisa nente o que se dá com o govêrno de Santa Catcri- a 23 do co, r.rente rnes, ás. 20 d 1S atividades subversivas das ins- nhecimento da Secção Per'1lanen·

na. O honrado cidadão que o exercê não está ainda en- horas, a policia e�tüou a pnsão tituições politicas e socias. te do Senado a ocurrencia acima.

fronhado, e provavelmente não terá mais tempo para en-
i
do senador A? e.' \..,herm?nt e dos

-l
Impedindo-lhes Aa ação e pren- Reitero a V·IExcia., sr. presi

íronhar-se dos novos ritmos do pensamento novo nas es- deputados Otávio Silveira, D.J- J�ndo.os o, Governo teve �m dente, e aos d. d. membros d.\

féras politicas do mundo. .ningos Velasco, João Manglhelra mira, t�o, só.nente déf�n�;!r o.or' Secção Permanente os protestos
ff� zern ANOS I-ICJ1E:

•

Devemos ter paciencia com êsses homens, porque � Abg�ar Bastos.
.

I J�m �u6hcJ cedendo a Imp:n,�3a da minha mais elevada estima e

M ,1 R b Rila: talvez mesmo pela sua ignorancia em assuntos de relevan ASSim procederam as autondd-\n�celsldad..: d'! a-.:au�el.:u diréta- con,i.dera,;ão. (a) Gelu.tio Varg.Js,
o sr. anos o erto I a,

.

II d I'
. . .

d t Q ., I Pcesld ente d.l Repub!tca»nhorinha Ízabe] filha do I cia e pela candura inata sejam, como são, mutto me 1]- es p;) IClalS ee:) consequencla e I men e a s�gurança naCIOU1. - .

.

.

I'IFse .

d S '. res que o seu regime" .

N S !"'1�����������1'S;'
sr.

I}�.�;�;�:onH:Smil'::',OS' hlho do A interessantis;ima superiorida,d', de �xpansão, re-IFestlvídade de t Esti Iháços ':1s /\;ma Ferro. vela que êsse sr. Madeira ou se esta valOrizando, aClf!1a I
• •

�
• �do par, ou simplesmente quer faze� blague, o que e muito \ J d P ���� ���c.reenrn UHS

m�is aceit��p.I em quem nunca fOI levado nem levou aSI esus OS assosMario Machado coisas a seno.
I Telegramas de Ma-

Explorando sistematicamente, como alguem ha t�rr:-' náos informam que
pos notou, a sorte de lhe darem sempre � verv� �U1:n0rtSt�- Realizar-se-ão, amanhã, á deverão reunir na Catedral em Ria :Branco es-

ca por faról das suas ações e palavras, esse piolinico pll- noite e durante ° dia di'; do- Metropolitana. tão extraindo, dia-
niano vai se ma�ífestal1do irrespo�savelmente em tudo.

I ming� as tradicionais soleni- Os sermões do Encontro e riamente, 3 kílos de
Para a sua mentalidade de trocadllhls�a e contador de

an:-, d.ade" religiosas de N. S. [c- no Calvario serão feitos, res- ouro.

dotas, o mais palpitante problema nacional cede á uma boa
sus dos Passos. petivarnente, pelos reveren-

bola.
., I Tanto na transladação da dos frei Carlos Bandeira de Três quilos d'oirolll Esta é bôa I

Hoje i�acundo def�llsor d,) naclOna�lsf!10' �e�lem- veneranda imagem como na Melo, primoroso orador S�- E' noticia alviçareira,
bra-se de que ontem, num livro que conscguru Impnm.lr, os pr ocissãc de domingo será cro em missão nesta cidade, E' fráse que bem ressôa
rastos da nossa historia, justamente aqueles que .1�a!S f�- observado o P1�SI1l0 itinerario e o paâre Antonio Watten- Q,Jandu é grande a quebradeira.
1am ao nosso sentimento de brasilidad�, foram ndlculart- di) ano ant2rior, não havendo, kemper, capelão dos Passos,
zados aI) exti"emo, por conta do humOrismo...

como é costume horario mar- Figurará como Veronica,
Hoje ddens)f obstinJ�o da �lossa língua, e?yuece- cada pa;-a os I'rmãos que s� a fe3tejada virtuos2 do can-

se qL1e ontem, dando vasão a sua ImpagJ.vel COml�!dade, . . to graciosa sen!nrinh:l. Ivone
esparram0:J pelo país, a preços excec;sivamente n�)dICOS, o Cruzada N aClon ai� Brüggmann.
que lhe agrava J cespJl1sabilidade, uma gramatica pelo de Educaçao São João e Mar:a Madale.
rnetodo que o caracteriza. Continu.1ção da 5a. página na serã') int.erpretados, respe-

E é êss� sencerimonioso cavalh�iro sigrnatico, con- tivamenle, pelas gentís se-
fuso no passado e c0nfuso no preser�te, que se arroga o 4' Crear au lado de cadi Es- nhorinhas Enoé Capella e
dire:to de declarar que os nossos homens çúblicos são cola, uma biblioteca para os alu- Maria de Lourdes Capella.Dr. Cezar .Jlvila pessoas d� pOLlcas luze� e menor inteLgencia.

I
nos e seus. ,respectivos paes. Represent:uão as Tres (Via- -A Bahia Sf!lll h

'-

I
E e esse charlatao da graça que se pensa à altu· 5' MobilIzar 03 aluno, de to- rias: Mercêd;s Lopes, Gelta E' bobagem- dilo Maia-Rf'grcsw'J da refao s:�rana, ra de criticar quem, pela constancia do e.st_:tdo e pdo yi-I das as escolas do Brasil no s�nti- Simas e Maria O'Donnel. Si um sujeito) morre lá,onde permanheceu a. gU?S �e�e�,_ o

gur do talento, se alçou a invejavel poslçao no c0nce:to do de colabcrarem com a CNE !Se diz que morreu na Mia.
competente e urnaOltaflO clrurglao, d

. ..

It' d
-

.

lf l' E'..,
A '1 as malares eminenCias cu urais a naç10.

. .
na extmção do ana a;)etJ;mo. �te C· T tdr. Cezar . VI a.

Ainda bem que a burlesqu2ada responsabilidade movimento será chefiado pplo I ne ea ro
do palhaço se mmifesta apenas a frente de um .da.que- Colegio Mllitar do Rio de Janei- Rex'
Ics departamentos que, no lntegralisl!l0' se mlltlpllca:n ro, deYidimen�� autorizado pelo
milagrosamente através a pompa dos titulas e a ausenCla Chefe do E5tado M:lior d-:> f.xer- JAFE' BOM SO' NO
de atribuições. cito. A Alegr'e dl-

I .JAVA
Essa demonstração d� talento que acaba de fazer 6' Realizar um congresso con- vo rei a dd Praça 15. de Novembro

o sr. Madeira de Freitas valerá ao menos para esclarecer tra o ané\lfebetismo e;n cadaumll - I AntOniO Paschoal
aos seus companheiros de camisa, acêrca dos imperiosos daB capitais dos Estados, identico é O fi Irne c:hei O de Ij motivos q11e levaram o sr. Plinio Salgado a pomoiJel-o de ao que foi r�alizaJo no Rio de I seduções que o Rex divorciada» é. sem duvida nenhu
chefe provincial a secretario nacional de educação;e propa· Janeiro em D�zembro do ano fino' exibirá Domingo ma, «A C'lntinental», a dansa
ganda. .

do, no qual a Cruzada reuniu eletrizante que Fred Astaire
Cumpre-nos talnbem, a nós qne apoiamos o atual regime, os elementos mlÍs representi7\)s de Juntaram-se a graça irresistivel creou e que Ginger Rogers lan-
ter calma com êS3es enO'raçados, porqL1e talvez mesmo todas as cla;ses sociais. O fim d� Ginger e a arte inconfundi- ça neste film:! sensacioOll. E real
pela sua originalidade s;jam, como são, mais i�of.ensiv?s do congres�o, nas capitais, é COIl- vel, banh1dl d� espiiito, de Fred m:!nt<! U;Ill dansa !Il)favilho�a
que as ideías Que ímportam e vendem aos brastlelros tn�

gregar em torno do mesm,:> o�je-I Astaire, iJua fazer da «A Ale' que seduz t! e:nbriaga cujos rít
canti)s. tivo as forças vivas da nação para gre divorciada» um film:! d� divêr- lB'� estonteantes convidam os

um combat� sem treguas a:> anal- timento sensac;o::nl. E, ri:! fâto. nervos dã gente para as maiores
P. T. betismo. essa jJrodLlção nnravilhosa da R. trepidlções. Roulien, o nusso pa-Como Sé vê, é um programa K. O. Rldio, reune tudo que é trieio que venc�u em H:>llywDOd,-

.

91' de folego, restando, apena" que indisp�nsavf'1 para a5radar, de,de cintl, em portu6ues, as melodias
Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre II os snrs. Prefeitos e todas as clas- a moldura dos :::ênJ.rios alucinan- delicio$ds deisa perturbadora Con-

Pasta SUL B I O L

I
S�5 soci.a�s do nos�? .

êstadu, 8em tes, m;):l..:rn.:>� e el..:g.ntes, até ao t:neatal, sendo celto que agrada
cor pohtJca ou relIgiosa, colabo- con�urso efll.:lente dos ,<a3tro,» e d imensamente.

(Formula do DR. BACHMANN) ram com a Cru�aci� Na�ional d.:: «estr�hi» e blilarinas. qu� �m' Iremo, Plis, ve:r n;) p:vxim'l
A' venda em todas as farmacias e casas Educação, para mal8 rapldamenté prestam graça e beleza ao fI!- �omingo, no R�x, a m'lior e a

de II
podermos colocar a nossa Patria me. rnelh')r pelicula que iniciará aperfumarias.

4 no logar que lhe.c?:npete ocupar MIS o grande e ab30rvente programação de luxo do corrente
_

entre as naçõ::s CIVIlIzadas. I encanto dessa vaporosa «Alegre ano.

preparavam nova revolução
comunista

nt4IVERflARI05

Dr. Edgar Abreu

Mas o oiro é como o cão

Si êle é bom é só... quilates
Mas si é ruÍm ... (.:lecepção)!
E' que mórde, inda que' o mates.

Chegado da Capital da RepU
blíca, encontra-se, nesta cidade,
retomando ao seu posto. nu navio
Carl Hoepcke, o jovem conterrâ
neo Mario Machado. radio-tele

g alista da nossa Marinha Mer
cmte, que ha mêses viajava na

li.iha de Iór a.

Encontra-se nrsta CBpitat vin
uu dv sul do Estado, o sr. dr.

Edgar de Abreu, juiz de D:reito
da comarca de Odeans.

Vindo d� Joinvile es!à nesta

cidade o sr. tdegrafista Julio Fer
nandc;s.

:Bahia .�em H, con
forme a modema
a rtClgraph ia .

O/!,é Maneback
SARAPIÃIJ

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

Ch�gado do Rio de Janeiro,
onde fôra em tratamento de sua

saúde, éncontra·�e nesta capital, o

sr. Ogê Maneback, 3uarda-mór da
Alfandega de São Francisco.

Dr. Uaribalte Gal.'ão

Regressou de Joinvíle, onde
se encontrava em dili�encias p,)li
ciais, o sr. dr. Claribalti Gal vão,
Sêcrctario de Sagurança do Esta
do.

OUTROS PARTEm

Para a cidade de Laguna, se

guiu o sr. Antonio Moreira Car

pt'S, nhcÍ3l cta .Marinha Mercante. II
l--iOl\lAo,a

IAjustou nLlpcias conJ a gra
ciosa seilhori?ha Olga .�a'ladona,
[ilha do extmto sr. TlZlano

B�-IIzadona, o sr. I' tte. Antomo 1
Penil, do }4 B. C ! ___

;

DOMINGO 'Ouça! Cante! Danse! ••• Veja! .... " "A continental", a musica e a
dansa que Fred Astaire e Ginger Rogars, dançam e cantam em

EX A AI O· 'à IRAUL ROL.IENI
. ng rn IUO rc Ia a r:ANTA EM PORTUGUES AS� �

.
LINDAS MELODIAS DA

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

------------�-------- Continental
•

61 2 81 2 Este é o filrn9 Que t:ouxe Ur11S sensaçao novas
I
as I e I

:
para o mundo!". LIf'JDAS GAROTAS ���d�ÇãO R.K.O.-Radio

/
l
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