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graças a ativi
-- O "olho d
Arcebispal
Trabalhador, ha três meles, do .rc®blspado o ter(fivel comunista
era procurado, lustetentemente, pe�@ls poUC�QlS earleo» e paulista
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Ladrão I to de ser recolhido ao Hospital anue mais facil sería uma I duto dos seus salários.
Rudolfo Wurtzitmann, austriaco, com 26 anos de fuga, foi-lhe feita uma lavagem no estomago. Quando apresentamos o cliché inserido nos jornas

idade, é aquele celebre cavalheiro que depois de ter entra'
.

Rudolfo 'vVurtzitmann encontra-se .1':0 xadrez da Se" I do Rio e que afixamos hoje em nosso p'acard, Rudolfo cor.-
do n-i Grnpo Escoiar Conselheiro Mafra, de [oinvile, fa- cretaria de Segurança, goz indo de perfeita saúde. I firmou ser o l'l ie mesmo.

zendo uma limpeza geral nas bolsas das professoras, por p ..... " S
-

n P Iestas deixadas no quarto tOil,ette ?urante as horas de aula, I r "'.' ,- o . í '

G\I a a,J au o

penetrava na Catedral daquela Cidade, onde após beijar r 7()'� no�s.ap rcport,��e�. ,�,
t. _

A bordo do paqyete Carl Hoep�ke, que. parte a.ma·
a mão do respectivc cura, surripiava da sacristía'[a valise l' y

•

À G�_,:t�l sernp: c a��1t,:' aco,J]pal;�?�� todas a s o�- nhã para o no' e lo pais, Rudolfo sera r�metI?() devida-
com os socôrros da Extrema Unção. .igcncras 'polICiaIs q,ue CUl1l1l1131 arn com a pr L,dO desse pcn- Jnel�te eSC(J!t�l L para Santos, ele onde sera enviado para a

Prêso pelo então delegado de policia daquele muni- goso adepto do credo vermelho. capIt�l bandeiraiue. Acompanha-o o comissario de policia
cipio jornalista Mimoso Ruiz, ao ser removido de autorno- Agapito Nlafr3.
vel para a cadeia pública, aproveitou um descuido da pra- Falando ao prisioneiro
ça que o acompanhava, para jogar fóra a valise, no intuito
de fugir ao flagrante.

Não obstante, na busca feita na Delegacia, foi-lhe en

contrada nos bolsos a caixa de prata dos Santos Oleos e

entre o corpo e a camisa a carteira que guardava a estola:
á qual, porém, falta va o monograma de ouro.

Encontrando-se nessa ocasião em joinvile o dr.
Claribatti GaIvão, foi Rudolfo Wurtzitmann por êle inter
rogado. Desse interrogatorio resultou ordenar o atual Se
cretario da Segurança Pública a remoção de Wurtzitmann /<',� , ;7

fr��r.�ePJen�����\�d�ad:���c��ande, sob a suspeita de I
. ,�"'''?; ::ÇC�k�-;.

Expulso de Estado 1 <,�,.""ji';.v/ L.-I

Solicitadas informações das policias de São Paulo e I
Rio de Janeiro, como se passassem dez dias sem que as I p.}. "''%iIC�: _

fel> {� �,C '1>J e;�
mesmas chegassem, ordenou o dr. Claribalte Galvão que I

.' ••

Wurtzitmann fcsse posto em liberdade, providenciando no I Proprjetario e DiretOr

sentido do mesmo ser expulso do Estado. Ar�(\ II I
Arguto e sagaz, falando várir.s linguas, com um

forte poder de sugestão, conseguiu Wurtzitmann burlar a

vigilancia da policia, desaparecendo.
Extremista perigoso

Ha dias, um jornal de São Paulo, publicando a gale-
"'"'"w_ == ....,""...,�=�"'... ���-�������������������

�i�li�?�o�::;:f�ra�:tf�r�geoi��e�xt;�;�n�� ;;�o��;���1oP'���I a c LI IPab ii ida tie d0$ Pa r Iameritares prê5'0S
danai, apresentava em primeiro lagar a de Rudolfo Wur- ��==�����...�=�..�����...._�._�a��._�.�����������
tzitrnann, motivo porque o dr. C\aribalte Gaivão determi-I'nou _uma sé�ie de deligencias no sentido de saber qual

OI A eXposiçãc fartamerí'te tl.�®eumentGt.d2 feita peJosdestino por ele tomado.
• n '
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A_p.rísão no Palacio Arcebispal
.

SI"S VBceml'ie,,:"ao� ;ffhN�:O "BFuner cm consl erada
Tao Inteligentemente essas dellgencías foram onen-. plenaaneh te ��.t\'Jsfa �a r�a peles senadores

fadas pelo Secretario da Segurança Pública que ante,on-I RJO, 28 - O ministro da nalistas presentes declarou que parlamentares I rêsos, explicando I prêsos em tramas ccmmistas, os

te�, ao caír da tarde, o dr.
. Claribalt� Galvão est�va per' ]m,liça e o chefe de policia che- êle

.

e o ca�itão Fel.nto Müller a, ação que lhes competia no mo- d�putad(,s de oposição que co.

feitamente seguro do paradeiro do pengoso extremista, que '.Saram ao Senado ás 10,30 ho haviam exibido os documentos vimento, giravam de promover a convoca

conseguira empregar'sE: �o Paç? Arcebispai, onde, por sua ras de hoje, sendo recebidos na comprobatórios da participação da' ção extraordinaria da Camara
c or..duta, gozava ?a maior confla_nça. -ntrada por varias congressi,tas, iuel�s parlamentar�s nos últirr.os I CONSIDERADA P LEN4- aban?,onar�m êsse proposi�o. .

.

Como s� ye, o Paço Arcebispal, achava-se sob o. olho r
introduzidos no salão, foram sen- mOVlmentos, extremistas. .

".�.;'.'"
�ENTE SA T1SFATORfA �lem dIsso,. a categonca ar,r-

oe Moscou, VIgiado por um d ')s sellS elementos mais ha- taHe á mesa. D ,Sé maiS, que estam\ sempre 't�'JRIO, 28 - Os ve�pertInos. mahva do preSidente da Republl-
beis e perigosos. I Estavam preselltes os srs, CIo' ás crJens da Secção Perma1}en- informam que a impressão dos se- co, de que deseja prestigiar inte-

A prisão domiro Cardoso, José Sá, Simõ:, I te ['éHa prc5tar quaisquer escla- nadores que assistiram á exposi� gralmerte o Poder Legislativo já
Lope" Góes Monteiro e Cunha reç: :1�IJtOS que se julgassem ne- ção do mini<tro da Jllstiç<t e do havia logrado obter uma sell5ivelConhecido o paradeiro de Wurtzitmann, determinou Mélv, todos meml:>r05 da comis" �es,�lios, qU<ln�ü fosse hOllrado chefe de Pdicia do O;strito F (.� transformação no ambiente (.'.rea�

O dr. Claribalte GaIvão ao comissario Fulvio que se di-
sijo, assim como os srs. Pacheco com um convÍte para �;se fi,'o. deral, sobre os motivos da pr:� do entre os deputados da minoria.

rigisse ao Paço ArCebispal, com um cartão particular para I' d d 1 d I f
E I R d' di! Ol�veira, Ribeilo Gonç3lves e ,Logo depoi� a ,a: a ao mi-Isão' os par arn_entares, oi a rne�

Sua xce encia everen isslma o Se :lhor Arcebispo Metro-
t\ntomo George, que foram as' mstro da JustIça e do chefe de Ilhor passIveI, fIcando plenamente

Politano, solicitar.dJ p'ermissão para que fosse efetu lda a d S J I 'f'sistir a reunião, que se i'1iciou a:; Pdici:;, a comissão o
.

�na' o satIS eJtos.
captura, no que foi prontamente atendido. O

..

d J
.

11 horas secretamente. reuniu"se secretdmente.
.

mImsfro a u�lJça, e o

Recol h ido ao >cad rez -:hefe de Policia, rfspondendo á

Removido para a Sec.retaría da Segurança Pública A EXPOSIÇÃO I O CAPITÃO FELlNTO comissão do Senado, desmentiram BELO HORIZONTE, 28 -

foi Wurtzitmann interrogado e recolhido ao xadrez, tendo RIO, 28 - Terminou, hoje, I MULLER APRESENTOU que o sr. Abc:! Chermo:-.t e os ou' Durante o julgamento na Certe
o dr. Claribalte Gaivão comunicado o êxito da sua deligen- á� 13 horas, a reunião do;: sena- Ui/! FAR [O «DOSSIER» tros parlamentor ..:s prêsos tives- de Apelação, do lIhabeas-corpus"
cia aos chefes de policia do Rio e São Paulo. dores. mo, 28 - Na reunião da s,.::m sofrido máus trat03, pois, n' 4.687, foram levantadas as

Na reunião foram ou I/idos o comissão J(l Senado o capitão pelo (ontrário têm sido tratados preliminares em YÍrtude da sus�

Envenenou-se... ministro da jmt:ça e o chde de F,linto Müller apre�entoll um far- com a máxima consideração. pensão do mesmo com a decrda�
A' noite, Rudolfo Wurtzitmann pediu um café. Ao policia, que �xpuzeram os mot.I'1 to l1.dossierl1 das ativida·:Ls w�- ção da estado de guerra.

ser�lhe forl1ecido, tirou rápidamente um papel do bolso, dei, vos pelos quais o govemo ha\:a verslvas que se tramavam no paIS, ACAMARA NAO SERA' O presidente da Côrte, o de-
tau o conteú.do na chicara, dizendo: este é o ulti no café resolvido deter o �enad0r Abel graças ás impossibilidé.des de "vI i\JS CONVOCADA PELA semb�gador Rodrigues Campos,
qlle tomo e ingerindJ o conteúdo, rol�u no cIJão, gritando I Chermont e 05 deputados Otavio uma aç'ão reiJressiva, em vista de OPOSIÇÃO declarou que o referido decreto
e gemendo. Silveire, Domingos Velasco e j\, muito� agitadores p05s'2irem imu- RIO. 28 - Em Fafe da f X- não mspeC.je o habeas'corpus pa-

guiar Bastos, e o advogado João nidades p::rlamentares. po�ição amplan,ente satisfatfJria do ra crimes comuns, estando o mes-

Sería bluff ? �1aligabeíra. O mini!;lro Vicente Ráo

aprc-l'llinistro
Vicente Ráo e do ca' mo nesse caso. O recurso impe-

Chamado incontinente o médico, embora este con' O lninistro Vicente Ráo, ao sentou car:as perfeitamente. auten- pitã? �eli�to Müller, p�ovando a trado foi condenado unanimemen�
victo estivesse de tratar-se de um truc, certamente no intui- l deixar o Monroe, falando aos jor' tlcadas alem de referencias aos partlclpaçao dos parlamentares te.

Expulso do país
Rudol- Rudolfo, tão logo termine o seu processo, será ex-

Paulo, pulso do país, como elemento indesejavel.
A nossa reportagem coisegutu falar 1100;e a

fo Wurtzitrnann, que ao saber que ida para São
chor JU copiosamente.

Rudolfo nega que seja comunista e nos disse estar
empregado] como trabalhador da chácara do Arcebispo, ha
cerca de três mezes, percebendo 100$000 mensais.

Informou-nos ainda que ônten, recebeu 9�$000, pro-

Traja-se bem
o perigoso extremista trajava hoje bom

casernira e usava finos calçados, demonstrando
110 vestir.

terno de
elegancia

ligações politicas.
Responsavel JAiRO CALlADO Redator-secretario OSLYM COSTA

----,-�---
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o govêrno federal perante o Senado

o ESTADO DE GUERRA NÃO
SUSPENDE OS "J-IABEAS·COR�
PuS') PARA CRIMES COMUNS

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Miscelânea

Sebastião Vieira
A estação alemã DJA, onda

31 ,38rns., i;radiará amanhã o pro·
grt}illa abaixo, r-aca a America do

EDITAL 3ul.
A's 23,15 corre!ponde às

Junta Comer- 3,1.5 !1s. no Rio de Janeiro e

7,1 5 às 1, 1 5 hs.

cial do Estado 22.55 Anuncio DJA, (alemão,
De acordi\ com o artigo. 24 português). Canção popular alemã.

I(Ja Lei Federal .�. 187, quedis- 23.00 Music.a de. so{:r,). 23.30

1 d Radio feminino: QtJando se fun-
põe sôbre ali dup icatas e ven as

dou a NSV. 23.45 Ultimas noti
merc.antis, «toõos os comerciantes

(com qualquer capital) são obri- cias (em alemão). 24.00 Bem va-

gados a ter e escrzturar os lis riadas são as melodias da op�ra.

vro�: Diario e Copiador de Car- Cooperam: Rio Kube,Georg Hõll·

ta,,» . Chamo, para esse fim, e de ger, a Deutsche Singgemeinschllft,
o:dem do sr. Presidente desta Jun- a orquestra das 1I0ndas CUftasn

.

I - d sob a fliwjãO de Fritz Wicke.
ta Comercia, a atençao os srs.

1 1 5 UI'
..

(. -' d 'd d . hma.s n,ohclas em portu-comerciantes nao so esta Cl a e, ,.
.

b d d
.

t' d E t d gues). 1.30 Concerto recreativo.
tam em os o 10 enor o s a o.· .

I d'd l' d 2.00 Quarteto em re-malOr paraOs a u I os lvr05, estll pra- fi
.

1
.

1-
.

I I d
ã "1 b na auta, VIO a,VIO ao e VIO ãoce o e

ça, padgar
o se _o porb �erd a Mozart. Toca o Quarteto Heinz

Alfan egn e serao ru n�a os pe" 5
.

b k 2 15 E d AI. d d J C
.

I tem oc.. co a ema·
los depu.ta os a unta omercla

h 2 30 C d' C
d
., C I

.

F n a.. artas amor-- an-
e os o mtenor na o etona e-

_ , .

dI b' d I d Jui çoes d amor, sempre vanada�,
era e Dru, r�ca do�peCos

rs. .

sempre novas. Manuscrito por Li-Izcs de uelto as omarcas Oll
I' K' h '1 00 UI'

.

C
.

1 lan uc ner.,.,. tlmas noh·
peJa runta omema . .

( I·) 3 15 Pclas em a emao.. ara o

divertimento.
4.30 Leitura do programa('IJem.,

João Tolenfino Jor. port.) Despedida DJA (alemão.
Secretario português).

l

CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 44,
RIO DE JANEIRO, soffren
do ha mais de quinze an

nos de fortissimos ataques
epilepticos, declara achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curad0 de todas as mani

festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros
grandes do

Ante� pHeptíco
Barasch

Peddos:

Nas farmacias e droga
rias, em vidros grandes e pe.
quenos.- Cuidado com si.
milar e nome parecid(J.

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

Publicações Club dos Fun
No dia 19 deste mês o ani- Brasil �e' Ho- clonarios PU·

versario de nascimento do Je b I· C·· dpadre Anchieta, o Apostolo ICOS IVIS e DIA 28 DE MARÇO DE 1936-S. JOÃO CAPISTRAN9
do Brasil, ou, como é justo Porque certas casas vão á Ia- Sta Catarlnalencia. • 1817-Prisão do padre Roma-E' preso na Bahia.que o chamemos-o funda-

° festival a realizar-se no dor espiritual da nacionali- Recebemos o 20. numero do. . . quando desembarcava para dar cumprimento á missão recebida dos
Teatro Alvaro de Carvalho, dade. "3rasil de Hoje," destacando-se ,C.onvld.a-.se, aos scs._funclOnan�s revolucionarios de Pemamb'Jco, o padre José lgnacio de Abreu e

a 3 de Abril proximo vin- A' parte os registros da da materia interessante que insere, pubhc?s. CI�lS, federeis, estaduais Lima, mais conhecido por padre Roma.
douro, irá, ao que parece, imprensa, a data ocorreu sem o seguinte: e mumcIP.a�s, para. c.om suas e�- I 834-Nascimento de Lafayette-i-Sw» o conselheiro
constltuir um bélo espetaculo, despertar interêsse. E' pena. POlque certas casa vão á Ialen- mas. larnilias, assisttrem no dia Lafayette Rodrigues Pereira, notavel jurista, escriptor e politico na

fadado, muito provavelmente, O dia 19 de março deveria cia-A datilografa, a figura do 31. do .corrente, ás 1'J horas d.a monarchh. Iniciou-se na vida publica como republicano. tendo assi
a uma reprisc, tal é a pro- dar ensejo, quando menos, seculo-Fabricantes que não fa- noite a lO�ugur�ção do seu gabi- geado o manifesto de 3 de Dezembro de 1870.mas a 5 de Janeiro
cura de localidades para es- a prelecções cívicas nas es- um propaganda-e-A nova lei de cete .médico. situado á rua Con- de 1879. entrou para o

.

gabinete Sinimbú, chegando logo depois a

sa festa de arte. colas. Cumpriría 103 mestres duplicatas e contas assínadas (com- selheiro Mafra n' 2, �1' ,anda�). chefe do governo. Não quiz adherir mais tarde á Republica, vindo
E' que, desde AOutubro [do fazer que as gerações que pleta)-Não exagere os meritos O Conselho Diretor ficará muito a fallecer a 29 de Janeiro de 1917.

ano p�ssado, mes �m qu.e despontam se familiarizas- do seu produto-Indenização aos grato pelo comoarecimento. 1859-Demarcação de limites-E' concluida a demar-
se realizou a es�lendlda nOI· sem com a obra e a gloria comerciarios despedidos sem jus- cação de limites entre o Brasil e Uruguay.
tada da S. íB. Caixa �os,Em-! do excelso jesuíta, que for- ta causa-A retirada mensal dos C I b d F 1866-Morte de Mariz e Barros-Molfe em combate

pregados/no Comercio, e q�e I mou, pelo espirito, na alvo- socios gerentes não pode ser com- U 0«3 U n- no Paraguay, o commaudante Mariz e Barros.

desde. aquela data nada malslrada da sua civilização rudi- putada como lucro pelo imposto cionarios PÚ- 1876-Viagem aos Eslados-Unidos-O i-nperador d,
apreciamos no terreno da mentar a nossa terra Infe- de renda. Publica, além disso, Pedro II e a imperatriz d. Thereza Christina, embarcam para os

bôa musica vocal e instru lizmente, assuntos des�a na- quatro paginas de informações soo b I icos C iV is de Estados Unidos a hordo do vapor Heoelius, ficando o Imperio sob
mental. tu reza não preocupam os nos- bre o Instituto dos Comercia rios: St C tarl a regencia da princeza lzabel.

E � nossa g�nte, -a que sos dirigentes educacionais. (A exclusão do empregador- a. a arlna 1896-Morte de .flmerico Brasiliense-No Rio de
aprecia o que e bom-vive Como deve ser calculada a cons- Janeiro fallece o illustre republicano dr. Americo Brasiliense de AI·
a prescrutar quando póde ter TODOS OS ANOS, a 29 tribuição do empregado e da firma (Departamento de Propa- meida e Mello, nascido em S. Paulo, a 8 de agosto de 1833. Na
uma oportunidade de fechar de julho, a Polonia inteira ce- -Documentos necessarios à ha- ganda) monarchia exercera os cargos de presidente da Parahyba e Rio de
O seu aparelho de radio pa- lebra a Festa do Mar. bilitação da pensão e da aposen. «O Club dos Funcionarios Janeiro. Na propaganda da Republica foi dos mais acatados chefes
ra ouvir gostosamente algu- De acôrdo com a tradição tadoria-e-Requeira sua pensão.. - Públícos Civis de Santa Catari- em S. Paulo. Depois de 15 de novembro de 1889. foi o orimeiro
ma cousa no original, sem a slava, atiram-se flôres aos Decisões do Conselho Adminis- na, desejando colaborar com as presidente do Estado de S. Paulo e ministro do SlIpremo Tribunal
intromissão (paga, já se vê) rios e aos lagos e, á noite, trativo do Instituto). A assinatura autoridades sanitárias, resolveu por Federai.
do "Fazanelo e ...nada mais ... " ás margens dos flamens, acen- de «Brasil de Hoje» (caixa pos- intermedio de seu Departamento 1896-Morte de .Jlristides Lobo-No Rio de Janeiro
O festival em homenagem dern-se fogueiras, em tôrno tal, 1321- Rio de Janeiro) custa Médico, atender diariamente das fal!ece o dr. Aristides da Silveira Lobo, illustre propagandista da

ao maestro Alvaro Souza ás quais se dança e canta. apenas 15$000, sendo confiada 4 ás 6 horas da tarIe, todas as Republica. ministro do governo �ro'lisorio, senador pelo Districto
vai oferecer-nos duas ínteres- Os!polonêses festejam aquele a agencia nessa localidade a quem pessoas que desejare-n vacinar-se I Federal, etc.

santes oportunidades: dia�em recordação de have- angariar dez assinaturas, contra variola, gratuitamente, for-, 1929-Morle de d. Luiz de Bragança-Na França,
1 a. A de aquilatarmos o rem recuperado o acesso ao necendo atestado competente. fallece o principe e escriptor brasileiro d. Luiz de Bragança e 0(·

gráo de estima em que é tido mar. A união do mar com a Pa Iac iO Hote I Este serviço terá inicio em 2 leans, segundo filho do Conde d'Ee e pretendente ao throno brasi
O distinto conterrâneo e .nes- Poloniajfoi celebrada a IOde ° MELHOR DA PRAÇA de abril próximo vindouro. leiro, em virtude de renuncia de seu irmão filais velho, o príncipe d.
tre insigne. janeiro de 1920. DE JOINVILE O Comultorio Médico está si- Pedro.

2a. A de apreciarmos o Os famosos ulanos polo- tuado á rua Conselheiro Mafra
que ha de fino no programa nêses invadiram as aguas do Hararlo do o' 2' lo. e 20. andares.
a ser executado. Baltico, . montados em garbo- ,;;;

Ao que fomos informados, sos cavalos, e lançaram ao: comercIo -

a excelente filarmonica do mar uma aliança de ouro. ••

d14 Batalhão de Caçadores, O litoral marinho recupe- JUIZ e me 1 LANS PARA BORDAR
por urna especial deferencia rado pela patria de Pilsudzs- A Diretoria de Fiscalização da norese expontãnea oferta do atual ki compreendia 145 quilome- PrefeÍtura está publicando edital

.. não tem rival. Grande lortl-
comandante daquela unidade tros apenas. Ao tempo, exis- que fixa, de Iode Abril em diante, .

Recebemos do meret.lsslmo mente de cor.. firmes.
J d M ..J C I A Comissão Revisora, emsnr. capitão Rísoleto Barata tia sómente no logar a cida- o seguinte horario para o funciona- UIZ e

. :nor:s desta apita · ;,�.
de Azevedo, vai emprestar desinha de Puck. mento das casas de fazendas, dr. HerCilIO J.oao da SIlva Medel- �AARCAS: sessão realizada ontem, opí-

I f b nou favoravelmente aos pe-G seu valioso concurso ao Hoje, o porto de Gdinia, armarinho, calçado e livrarias des- ros, ore atvno. re erente aos Ira a- ALICF., AMELlA, AURORA didos de Adolfo Bartolomeufestival pro'-rnaestro Alvaro, começado a construir-se em ta capital: Iho.s daquele JUlZ� no decorrer. dos MARIA MARI NA Cordel� MAR'GARIDA
' or erro, Luiz Rovere, joãoexecutando, possivelmente, 1921, é o principal no Balti- Abertura às 8 horas', ultimos quatro meses do ano findo,

d d Se
.

..
.vlaríano da Silva, José Pas-

musicas de concerto. B' es- co e o quarto no Continente Encerramento para o almôsso ás e �presenta o ao sr
.. r.. creta�lo A' venda nas boas qualini, Elice Dorvalina da

sa uma grata noticia que re- européu. 17. horas,'
. O Es.tado dos Negoclos do Interior

IJ casas Si va e Laudelino Souza;
gistramos prazeirosamente e tEm 1934, o movimento do R.eabertura às 14 horas; e ushça.

opinou contrário aos proces-
que diz bem alto do acata· porto de Gdfnia foi extraor� E encerramento às 18 horas. Gratos.

. sos de JOSé Alves Ouriqltes,mento militar ao homenagea-I dinario, cal;ulando-se em
.... , .

Os infr.atores, destas disposíçõc:s Julio Lucas d� Amorim e
do. 45.000 o numero de navIos hC'.arão SUjeitos as penas da LeI. Rheingantz l\.ntonio Ribeiro da Fonse-
Aguardamos mais alguns ali aportados. REV1STA I ca, sendo que os dois pri-dias e teremos, assim, o en-

I d"
- Fllcal de Legislação da O I meirús cont -a o voto d) sr'

SeJ'o de publicar, na int�gra. rra laça0 AZ DOS 1 ,

Fazenda I Eduardo Vitor Cabral.
o programa do fe�tival em da Ale",-a-
apreço. VENDE·SE Ul1a coleção Chapéu snha completa dos anos de 1930

a 1934, por preço de ocasião.
Informações nesta redação.

/'

Trabalhas
da Comissão
Revisor.

Rheingantz

Procurem
Pr6�oções
no Exercito

DESPORTO NO SEU RIO, 23 (A.B.) - ° chefe do
Fo rnecedo r Departamen�o do Pessoal do Exer
________ cito mandou providenciar a respei-

VENDE-.SE I to da consulta do ..ecretario da co
uma maquina de e.scre- missão de promoções do Exercito
ver, á rua Anita Gari- sobre os nomes dos oficiais que

baldi 11. 38. exerc(;m co.nilisões não previstas
n03 qU1\dro� do Exercito,assim C0mo

aos que se acham congregados de
acôrdQ com o artigo treze da lei de
organiz lção dos quadros de efeti
vos do Exercito, para poder so!ici
tar das autoridade!; cQmpetentes
a umessa de documentos necessa

rios á organização do quadro de
,

ace�so.

'I

o Vasco da Gama
estreou em Recife

RECIFE, 28-0 Vasco da
Gama do Rio de Janeiro,estreou,
hoje, enfrentando o Gremio Nllu
tico, que foi por ele abatido pelaI

d' d
.

1 cor.tagem e cmco a OIS.

O jogo dos visitantes vem me

recendo 05 mais francos elogios
da imprensa.
° Vasco fará a sua segunda

exibição, amanhã á tarde, enfren
tando o forte conjunto do Santa
Cruz.
O clube da cruz de malta vem

sendo muito homenageado.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 6 e 8 horas,
a explendida pelicula ALEORE
DIVORCIAD <\, que causou extra

ordinario sucesso na sua exibiçio
de ontem.

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

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschúal

CINE IMPERIAL, ás 5, 7
RIO, 28 -Foram iniciados os e 8,30 horas, CORAÇÃO DE

trabalhos pala a continuação da fÉRA.
piscina do C.R. Vasco da Gama Promaço-esque será um"- das maiofl:s do Coo- CINE RuYAL, ás 7,30
tinente Sul Americano. horas, NO DIA QUE ME QUEI- a cabos

RAS.

BUENOS AIRES, 28-0
jogador brasileiro Domingos que

regre&sou a esta capital tem sjdo

�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� qluito homenageado aqui.

CHN� ODEON, O magni.
fico ilm, ás 7,30 horas PUNHAL
DOS BOROi 4S.

RIO, 28 - Foi autorizada,
peJo ministro da Guerra, a pro
moção de primeiros cabos em to
das as regiões militares.

Fp�lis, 23-3-936

�__ ... � _, __ 4__ _ ._ .. __ . -_ ....... '"
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Dr. FJI\,]") �\ i'; ci
Advoga-lo

...;;.�J7� ��;�"'�':����.'I"!t,'. i

�
Dr. l"��r� rl� ful��i"a F!iirr�'

Advogado
1-r:."E',:zL:.If;''!-''�·'Y' :-·�::f -�� ,_.,:" r- _.1

- .

Rua Trajano, rr 1 sobrado.
'I

Telephone n' 1548 �
1

... <'.. ;,;.,-·'......... _e:;;.....:""-�';_.J.::;: ........,.,,:.:...��..;.;.,_�
�

r :.�-�'c

�tr���à�I;�rO�c=-=·,
ADVOGADO II

Rua Trajano, 2 (sob.) 11
I!

Fone 132S-Ater,.:le cha- "

�;mados para o inL'.rior.

�_",.�::c=--="� ..

,==."".j
Dr Aderbal R. \i

da Siiva II
�
�Advogado

Rua CO!};. !\Ihfra, 10 (soS.)
Fones 1631 p. 1290

�Vlédicos

Ir)!'. r\�"�njni�=Ta';�re;'�
11[;J11 ;laHshi ;;fí1 ínolitsUn �h

J \iW \.N fA- NARIZ - OJ-

Hemorrhoidas: - Tratamento
.iem operação e sem dôr

Resd.: Praça Pereira e Oli
veira, 14-Tel�ph. 13 S3

�.

R
� O' 13Com u,i,.--, . J050 l mto,

Teleph. 1595

Corm.dtas:
das 1 5 ás 18 horas

Dt. Caetano
Costa Jor.

Clinica ci. úrglca -- Opera
ções-�jineco[ogia _- Vias

urinarias

CO>JSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
A�ITA GAl\!BALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moicstias de
Senhoras e

Molestlas de crianças
Diretor d� �1at�í"i1jdaja
MedicI) ah H:Jipíial

,---�,--�-

OTEL
;;�
I-�

r

Proprtetario f'../IIGU �'l...... D�i�UX

Estabelecido com excelente prcdi» de contru

ção moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e conselheiro Mafra. Espaçosa torrasse em ci ..

ma do 3). auIar, com adrnlravel vista para o mar

e cidade.

TR Í-\TAMENTO DE PRL\I1EEU·. ORDEM

Confie a ex{�CUCÜO de seu projéto
á um bom arquitéto,

ESTA.YlOS EM k,6TI \1t\.S C0�mlçÕES P,\RA
NOS ENCARREGAR DESSe: SSRVIÇO

Treska Jr. & Motta

Acaba de sair do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALI3ADA DO ,._

Guia do E�)tado de
SaJl'ta Catarinli

FORMAD03 PELA U."-JlVERSIDi\DE DO RIO
DE JANEIRO

-

Ru� Felipe S'-�hmiJt n._2 f�1
1 �.

�·'Jffl

--G,��9l*.?J I

Editada p�Ja LIV/URIA CE:HT�AL da AliJlrto Entres
florianopolis • raixa Postal, 131 • Telefone. 1420 • 5. ratarina

Enaereço Tellwr.: "Entres"

LIVRO; INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE lNFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO
!O'Jí.&!f .!!::
Ú _� A:';Ia.�abrange OS seguintes assuntos:

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

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

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias Ierrovierias, navegação liuriti:}l1 e aerea e

ernprezas de transporte terrestre e fiuvial. -:\ Íedidas,
B. OS MUNICIPli)S.

Informações gerais:-Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa ctc.--Indicações utels: Meios
de transporte. Planos e tabelas d:: transportes marítimos,
terrestres e fLlVIaes. Distancias quilométrica.

C. INDICADOR �GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS·

TRIAS E eROFiSOES.
I A Capital-II 03 M'..I )ici�);os �na ordem] alfabctica.

-III Anunciantes fóra do Estado.
D. l:.lDICE DOS ANLNCTANTES.

O G 5 do Estado dê S. Catarina é a unica obra
neste genero CjU'� não significa lima simples comoilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo) que se tor

na indispensavel ou util para U�-l1 indicador �eguro do co

mareio. das indústrias e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente.

� ...��'"K�-g""'-'��_�"""'�""�_��'''''''''''��MS'S'�·H��It..�..��,,;g�W��N��

II Of�cijna
[ ==D E==

Aifrto�lio Xavia.'"

VIE

ACOMPANHA-DUM NOVO MAPÁ DO ESTADO

Pre;o dJ Guia (1)m'à-m?J·�i'rt-'=··_--"
-

,�."�LF·e$-=-

Companhia Brasileira car."bonifera de Araranguá
Estrada de Ferro D. Tereza Cristina

I:AVENIDA í<ODRlGUES ALVES, 303-331 -

TELEfONE, 3-1900
End. Teleg. «BARB�ANCO»

"Río de Janeiro ,

,

Minas em CRESCIUMi\ �
E�jTADO DE STA. CATARINA

ICARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
.

PARA GAZ 8
�.

....

PÃ;C�·L SIMóif:-'"S.A':� Rneinganlz
LIVRARIA MODEI{NA i

.

Eunõaõn em 1836 ! O AZ OO1:

Rúa Felippe Schmidt r,.'

81 Chapéus /

Caixa postaI1Z9 TIZI. auto 100.4

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

I'rvpographia, EstlZreotypia
IZnc:aÕ2rnarão. Pautação. Tru
balhos em Alto Rzíeuo ele. Forneced(r

���'�Af�W�_",!"fi�'i�'SR�--�_�f!!E�_!:,I"",�§�F<:!,'_�,:""f§t�l��_�������'!"""!'� ...-:m "4\1 .. "SiiS#&tRW'''é'

Fabri":�as d:'9:
PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO �E BRAÇO

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

LI\VA -- TINGE E REFORMA iCHAPE'U3 PARA
.;;.!

HOMENS

SERvrço GI.\I�ANTIDO - PRSÇ03 MODICOS

FLORIANOPOLIS
IIDOS-- C \32ÇA--PESCOÇO I(Eorrn aô o pela faculôa�1Z àe (Curso de especializacão em
-nzoicina :\:1 Uniuerslàaoe ô

a I
'x

1ia OI! 1an�ico. Ex-In rar-no ,
molestias de! senhoras)

)')r conrurs o,
ô

o Hospital
õ

e

?ronta 50;orro e
õ

a A3S;s\'en-1
cia Publica ao Rio õz 1;lnziro. i
,0:11 alguns anos àz pr-atico nos I

nr.uiços espcclcüzcüoa no PI"O II:;?330r 5:mólOfl, no Rio oe 10' f
n !ico··na (>Gli�linica �:z�BQta�o. i'
ga •• no Hoapltut

õ

e !:laQ 'Iofío ]
�.Üi"ta Õ:J Luqóu e no Hos;Jirul i
Saffré--6uinle). I r .

I Chefe de clínica e clrur- ,.)entlstas
gia _d� ouvidos, garganta,l
lârlZ, cabeça e pescoç.J1 Luiz Frsy'sieben
10 �-

..
lo�Pitai �� Caridade

I C'ifurgião Dentista
lê Fl0nanopollS. - r�UA D20DJR0, 30 -

G'lbinete adaptado para I'�xames de) sua especialidade e

'om 53.la d� cirurgia propria. Deseja consertar o
Consultas diariameate no seu rádio? Procure o

I-h,pilil de Florianopolis. sr. BOllzon á rua Uruguai n
II RE5�DE.NCl� Hotel, La 39, que se:ã p:enamênte sa:
U,)orta-·fone part:cular 1246 tisfeito

_..
_--

---

..:�.F·Ri;;:':"�-=-��--===��7 ruM· 'S811mB =_��:�!,!:_�'�_�'"',::!!�����'f!��?����=������""m����������������������
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NO SEU

Prócurem

-MoritI & Cia.====
q1le já conquistaram aos cigarros da ópoca

ferenda do povo

.]IS_ 5
C'

pre-
Esc::-itorio e Seção de Venda
RUA CONS. NlAf RA, 55

Flodanopotis

Fabrica
R. TIRADEN fES, 43 J

Santa Catarina!
EN Fabrica de Balas, Cara

melos Fir')os e de Mas ..

sas Alirnenticias DiVINA

Fone: 1.�89

LI -M A�CG A L I
--------------------

L\ pOIO-saboroso- a me�tlor m"nteiga III O nlelhor quejo

Comprando êsses cigarros os fuml5.ntes ainda pode
rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
nos valores se 1 $000, 2$,000, 5$000, 10$000,
20$000, 50%000 e 100$000,

L

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

N

I.'

A G u

I MA

""�-.-.
-

-

,

Lebarbenchon & ela.

�'" .'.....
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A GAZETA

Secçao !:le
FAZENDAS: .-' ,

fazendas nacionaes e cxtrange'ras
.

t'ara
Motins e Algodões
Lonas e Imp.rrneaveís'
Tapetes e trilhos
Roupas íeitas
Sêdas
l.nha para coser e- serí',ir
Lã em novellos e rneadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcc'choados e Colchas.
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos:
Sapatos, chinellos, meias.,
Depositarias dos aiamados

íCr8I:.110S «DANNEMANN�

FERRAGENS:ir mos

Machínas de ncnericiar r:;�;dt'ira
Machinas para oiíícinas mccn2iiic;::s
IV' ach.nas pua lacei; rs
Machi:: arios cm geral [r ara a

.

Iavourr.: arad 's' lh.()_ i

grades, cultivadores, mciJ!h0 etc.
I cccmovcis, MOlores de fspksã,J, lVloJOfcS

electrícos

[v�ateriaI em geral para ...x.nstrucções:' �
Cin.ento-ferro em barras, Icrragens r ara�pcrtas

c janellas, tinta
CDIlOS galvanizados e pertences
FO?0ES e Camas
L ouça esmaltada - apparelhos .�defj2líta(-; talhe .

}\;';alCl ial C111 gcnd para tr2m-mis:sõc�: eixos,
r-ancscs, correias de CGl:fO e lona
Jiccs e graxas it;brificantes
At trmcvcis e_ Caminhões FOl-D Pecas acccs-• _ ......L!. .

�, -....,

sonos, serviço mechaníco
lncurraticos c can.aias de ar ; CCODVG<
Mate: ;,,) electrico em geral

�

res

Louça sanitária - banheiras
Fintas a oIco e esmaltes
Arame de ferro - telas para todos- os
Productos clrímicos c pharrnaccuticos
Conservas nacional e cxtrangeíras
Bebidas llacion� es e I; xtrangeiras

fi: s

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

seguros:;Terrestres e

lncontestavelrnente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES Il\110VEIS
RESPONSABIliDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS P1\G03 EM 1934

1934

�llentN;, Suh·.Af:jGr:t�s .. I1�Gl:l�tore� de �V&r!a8:em
,�rEi tsil, no UI q;usi G !LU prln,t:rf;�iG pr�çaB estrangeiri,s .

..... �

IIIII�;�·�''''''_''_,�-""

F g e n te � I:em F lo 1 ê: r c r: o t is :
",",0=.=

Campos Lobo 0'1- CII'(XL- .ra,
�-

�':t;.::"'
35 (ecbradc) Caixa Pcstal,

END. TELEGRAFICO ALLfA/'vÇA

Laguna e Itajai

Aua� Ccnse lheiro Mafra,"'

TELEFONE N. 1.083

Escrltórios em

S L.l b-Ag�:: r'ltes Blumen:7.":::u e Lage�,

Agencia Made�'"Prtia dê PUZ!1l&l[�
blicaç ,jeti, corri séde erra São Paulo;�ff,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federale possue a carta patente n. 112

} orto Alegre - Dr. Aplq"
BcHlr;!

Curitiba .. --Pci:'.:rca Callado \

Praça 15 deNovarbro, 26-" SdTGCTO - fure. 1.360

PRIMEIRO E UNIC(i J U:::. L Fi' LADO� !\ESTE �STADO

aixa Postal, 43

FO í rr, idave !s
-,

lorlalel proprfos, trsl vezes
po(semana, t�das as süguif.
das, ter�a. e r sextas·!elriU!,

E x t ração cem globos de cr'etal.

A máxima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA--Florianopolis, 30-3-1036

A
barreira- essa �arreifas três vezes mal
dita--fssa cadela sem fim de ilhas que
cortavam o caminho da Europa para
as Índias estava se tornando uma terri

vel realidade.
No começo, iam cheios de esperança os que

empreendiam a perigosa travessia.
Colombo tinha fracassado.
Outros poderiam ser melhor sucedidos.
J\Iém disso, a recompensa de quem achas·

se a solução do problema seria tão grande, qu �

pagava a pena. Dest' arte todos se dispunham
ardorosamente ao trabdho.

Exploravam baías e reconcavos. Os navios

seguiam por cada estuario e cada rio, até que a

importuna aparição de uma margem arenosa ou os

cumes entrecortados das montanhas lhes mostras

sem que tinha sido mais um vez vão o seu zelo.

Até os ribeiros e os barrancos eram cuidadosa
mente inspecionados. Porque ninguem nunca po·
de saber ao certo onde estava a sé\Ída! De qual
quer modo, devia haver uma Abertura, um canal
estreito entoe duas ilhas, uma fenda entre dois

rochedos, s liciente apenas para deixai passar uma

caravel-, mas ainda assim um caminho diréto p•..

ra as cobiçadas ilhas de canela, pimenta e DOL:

moscada.
Muitas vezes chegou-se a pensar que ia ser

afinal realizada essa aspiração.
Em 1500 Vicente Pinzon, o sobrevivente

•••••••
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I

Antes de se

;
,
-.

,

empreza
gUllte

o"
�

-:- ;.
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_- to _.
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lTierras
r • g m

I
(Copyright ela LIVRARIA DO GLOBO ... Porto Alegre)
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"CREDITO MUTUO

4 OE
Farmídavel
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I
lo
lo

Premic� no valor de
Premias"

Rs. 5:175$
30$
10$

"

" "

" "

"

E muitas

" "
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Isençoes

-

NAO

F

mo balearam, retalharam, enior car-m, queimaram,
rr ,baTam, mentiram, lograram e .e duzuarn meia
duzia de interessantes nucleos onde se processava
uma verdadeira experiencia em meteria de coloni
zação sociais a palhoças imundas e a cemiterios,
tudo isso foi frequente e eloquentemente referido

pelos escritores que consideram o assassinato o in
ccndio e o saque perpetrados por seus antepassa-
dos alguma cou a d� muito diferente 'o saque
incendio e o assassinato cometidos pelos avós alhe
ios. Dentro em pouco todas as partes do novo con

tinente onde existissem valores que pudessem ser

mais facilmente adquiridos pelo roubo, do que pelo
trabalho honesto caíram nas mãos d05 conquistado
res espanhóes.
Primeiro foi a vez do Mexico. Depois o Peru.
Em seguida foi o Chile incorporado á Nova Ca�"
tela. Na costa oriental, a ambição dos hespanhó
es e dcs portuguêses era mantida dentro de limiteS
razoaveÍs r e'a pequena linha vermelha traçada
na carta do Mundo pelo Papa Alexandre VI afim
de que os fieis pudessem dividir o espolio da A
merica sem grande derramamento de sangue CrIS

tão.

Mas a historia é melhor contada pelos ma

nuais ;eograficos de então.

Os seculos XV e XVI foram a idade de
ouro dos cartografos profissionais.

A maior parte deles era composta de artistas
de primeira classe, sem a rninirna preterição a c

cnlistas. Mas é muito curio: a a imagem que nos

(cixaIam da !... rnerica. Repre,entando a America
-Ío Sul e a Central, eram quasi perfeitos, dese
['1 ando com minúcias as linhas das costas e o cur

i o dos rios.
Tambem o Mexico conseguiam descrever com

dareza. Depois disso, entretanto, perdiam o inte
resse. E atravez da extenção deserta do norte,

imprimiam essa simples legenda:" Tierras de Nin
guem Provecho", ou «Paizes sem o menor valor
para quem quer que ssja.>

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

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratollos Raui Leite

E' um tituio que não caàuc:a;
E' um titulo que V. 5. poàerá rcsgr:ztar a qualqner mo·

menta, pelo valor ào que houve!' pago;
F> um titulo que não obriga a longiils esperas;
E' um titulo que vale 5EmPRE � LOBO merc:aàorias;
E' um titulo que fará a

SUA INDEFENDENCIA

Rio

ern: APERI! IVOS E
,�.""""'"WR'7��2��_�"...._,.,...,��_,.....�ta�.�R.. SAl.GADOS
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O
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i Habilltaí-vos! Inscrevel"YOs! i!
· ��
....... ••�_-.----------��f;������ aG��

com diplema registrado no D. N. S. Publica e da Direto
ira de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni
ca de Iatmacia ou de especialidades larmaceuticas.

Cal tas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric .

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado?
A quem foram entregues os premias?
Onde residem os contemp!ados?
A rua e o numero da casa?

Onde se acham os retratos dos felizardos?
Onde se acham os recibos dos premios entregues
Oferece assistencia médica gratuité1. ?

Distribue permios Extraordinarios ?

Quantos so teias mensais?
Qual a conrribuição ?

t

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas exigcl1cias

da famosa expedição de 149�, achou uma vast.a I �rnl1s�onivei�. E .Béllbo�, no c�dafaho (sua cora

extenção de agua que parecia poder cond.izir Josa independencia havia recebido a usual recorn

para oeste. Depois de cincoenta milhas, um ema-I pensa espanhóla) deve ter sabido que tinha fra
ranhado de ilhas e baxíos obrig0u·o a retro- cassado, que nada Iôra solucionado, e que o pro-
ceder. blema esta va ainda mais complicado do que antes.

Quarenta anos mais ta rde, ficou deliniti- Entretanto Vasco da Gama havi 1 enlirn
vamente estabelecido que o Amazonas era sim- descoberto o cerninho oriental diréto para � .alicut.

plesmente um rio como todos os outros, um pou-I A longa e perigosa viagem de Cadiz e Palos
co maior, mais largo, mais longo e mais enla- para 5. Domingos e Cuba, com a perspectiva du

meado, mais um rio do mesmo rxodo, vidosa de <achar alguma cusa» pareceu então

De novo em 1513 espalha-se rapidamente uma aventura absurda e desnecess :rÍa. Rumando
nos meios n.aritimos da Euroí'a que a que "tão os- réto para. o sul, seguindo a rota traçada hav.a já
tava resi.lvipa: havia sido encontrada uma via um quarto de reculo pelo Infante D. Henrique.
de comunicarão direta com a China pelo Ocea- poder-se-ia (excepto em al�uns pé quenos trechos]
no. hcar inteiramente á vista Ce terra, podendo 'ipor-

O fáto era real, mas as ondas faiscantes das I tar em busca de mantimentos todos os tres ou

quais Balboa acabava de tomar posse para o Rai quatro dws. «Terra Arncri c 1>, perdeu, portante,
da Hespanha estavam separa d>15 do Oceano Atlân- guási todo o seu interesse como problema geográ
tico por muitas miil-as de penhascos e vulcões in fico, de futuro economico e pratico.

-- - Ficou a pergunta: «Que Íarrmos dela no

momentc?»
A resposta era muito simples.
«(POdll110S decpojar os nativos para nos en-

• 1 . I bnquecerrnos, é cerxar o resto para os \0 os e as

Uma maquina a vapor: ienas.»
alta e bai x a pressão, com Ao qU.Q 0S senhores aventureiros, salteadores,

I 12 H. P. estranguladores e outros "lazzarone! da peainsu a
I Vêr e tratar á rua Felipe I

lberica responderam soltando gritos de alegria e

Schrnidt no. 123, com Ma- cantando: «Vamos depressa!»
noel Cardoso Jor. Corr.o cumpriram eles a sua nobre tarela.co-

nos sorteios mensais de bonif;cação, em que sào distribuidos

I· ns. eoo:OOO$OOC.),em premias de gra.1de valor, ccrr,o sejam 3 casas a Sé.rem

construídas em qualquer parte do paí,; iilulos de Capitali
zação >aldados, automoveis, jo:as, m)véi�, etc.

I faça economia�, àepo5ila -ào pelo menos Rs. 5$0 O
em um titulo m. A. I? por 11,12-. E=c:reva·nos sem c:ompro·
r,li5SO peàinõo àetalhes.
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RIO, 28 -Antenor Gomes
da Silva tendo brigado com

a mulher com quem mantinha
relaçC\es amorosas, desde ha
seis anos, o tresloucado mo·

I
ço resolveu por fim aos seus

,

dias.
I E o fez de m::ll1eira de Vê

: ras tragica, atirando-se do
('arro aéreo do Pão de As
sucar ao sólo.

i Morreu instantaneamente,
depois de uma trajetoria de
mais de cem metros, onde o

I seu corpo rodopiou, traçan-
do sinistras espirais.

•

Bar.�o de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coup. Rcsp. Ltda.)

I .

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprÍo)

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

o
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H I T L E R,

BERLIM, 30-Realizou-se, ôntem, em
(i�� todo o país, o plebiscito com a seguin

te r_:,ergunta: O povo alemão concor-da com o

govêrno do fuehrer durante os três LJltirnos a
nos com relação á politica interna e externa?
Responderern Sim 44.389.140 dos 45.408.191,
que podiam votar. Os que respon<--ieram não
e os vot.oss invalidas atingilJ a 542.898, isto é, 1,2111.
-

Ga��
Prefeitos que se em-

possam

do povo ai
98,79-1. oo G
FAVORAVEI
00 FUEt-I E

0------
NICOS
l..ITICA

COMUNICADO N. 176 DO
REAL MINIS l ERIO DA IM

PRENSA ITA
LIANA

DOA POVO
ROMA, 14 - o Marechal

Badoglio telegrafa que no sete r

ocidental do front norte as nos

Ea5 tropas estão completando a

ocua ção da região UOLCA
rr,

Ontem, foi ocupado a formi
<laveI posição de BIRCUTAN,
gu � com CAFTA, já em n03SO

poder, assegura o dominio da
inteira região.
A atividade da aviação foi

d
inten:;a em ambos os {roats.

e Automavel
I FORO 1935

voz
Tomou posse sabado último do cargo de prefeito

municipal de Tjiucas o conceituado industríal sr. Pedro
Ar.driani.

-Sabado próximo se empossará no cargo de di
rigente da edilidade itajaíense o nosso distinto conterrâneo
e acatado industrial sr. Irineu Bornhausen, para cujo cargo
foi eleito em brilhantissimo pleito.

·--No dia 4 de abril próximo o sr. Aristides Lar

gura, adepto da sigma, tornará posse do cargo de prefei
to municipal de joinvile.

Seguiu boje para Jaraguá o sr.
Fez anos ontem, a gentil me- desembargador Honorio C. da

nina Lenira Vanda, filha do sr. Cunha.
Nestor Outra e Luiza Outra.

d Ml'nervl'na Para joinvile seguiu hoje u sr.a exma. sra. .

Colaço Cabral; dr. Mario Gonçalves, médico re-

a exma. sra. d. Lenir Morei- sidente no Rio de Janeiro.

flt4IVERflAR'la5

Ccl. Francisco fjarreiros

A elemeride oe hoje marca

a data natalicia do nosso vmeran

do conterrâneo sr. cel. Francisco
Barreiros, genitor do nosso distin
to coestaduano sr, professor Bar
reiros Filho, deputado estadual.

À Gazeta associa-se, prazeiro
samente, às demonstrações que
lhe serão prestadas hoje pelo
transcurso de tão auspiciosa data.

Remo Corsini

A data de ontem assinalou o

aniversario natalicio do competente
engenheiro e acatado construtor

sr. Remo Corsini.
Embora tardiamente, fi Va

zela abraça-o efusivamente com

votos de felicidades.
na.

Aniversariou-se sabado último
o sr . Toge Sepitiba, hmcionaric
da Diretoria de Estradas de Ro
dagem.

Passa hoje o aniversario nata

licio da graciosa menina Neuza,
filha do saudoso patricio dr. Ád
mar Crij,l.

erHEm AHOS I:'ICJ1E:

ra;

a senhorinha Ivete Woll da
Silva;

a senhorinha Jandira Silveira
de Souza;

o sr. Gecio Souza Sih'a;
ii senhorinha Florita Silveira.

�<
�'
!
i
!
i
!

G··;�· r-, '"

NOTAS
POLICI�IS

Foram r rêsos e recolhidos ao

xadrez da Delegacia de Policia,
por ordem do dr. delegado-auxi
har: Ernesto José Braga, natural
deste Estado, de côr parda, com

32 anos de idade, pescador, resi
dente na Praia dos lnglezes: e

Braulio Siqueira, natural deste
E�tado, de côr branca, com 32
anos, solteiro, sem residencia e

sem prohssão.
-Foi recolhido ao xadrez Rami
ro Candido de Souza, vulgo
«Rei dos galinheiros» , por ter

furtado diversos frangos do 3 o.
sargento da Força Pública, Val
demar Manoel da Silveira, resI

dente á rua Silva Jardi:n.
-Foi prêso e recolhido ao xa

drez Lidio Firmino da Silva, de
côr parda, casado, natural 'deste
Estado. por ter em estado d'! em

briaguês provocado desordem no

restaurante de Mario Piza, ter in
sultado diversas Iamilias que por
ali passavam e agredido o pro
prietario do referido restaurante.

�Acha-se recolhido J� xadrez
Manoel José da Silva,!·.)., 46
anos de idade, natural deste L ta-

De sua viagem ao norte do E:I- do, por ter agredido um menino,
tado regressou ontem o sr. dr. filho de joaquirn Margarida.
Alfre�o Araujo, ilustre clinico.

rHE6Am UNS

Capitão E/ai Pierre

A bordo do Carl Hoepcke,
chegou ante-ontem, a esta CApi
tal, em companhia de sua exma,

esposa, o nosso distinto conterrâ
neo' sr. capitão Eloi João Pierre,
secretario da Capitania dos Portos
do Rio de Janeiro.

s. C. Filhos
Mtrierve

o prefeito da c a p i t a I V��r2���Sc�
compareceu a posse da Araujo, Hotel La. Porta.

nova dir�toria

Dr. Ivo d'fiquino

Regressou sabado de sua via
gem ao ex-contestado, onde este

ve inspecionando os serviços ati
nentes á sua secretaria o sr. dr.
Ivo d'Aquino, iluslre titular da
pasta de Viação e Obras Pübli-

list". Batista Pereira, secretario da
Prefeitura.
Em nome dos membros dite

tores saudou o sr. major prele.to
da capital o academico Rubens
Ramos, tendo o governador da
cidade agrade .ido.

Realizou-se ôntem, ás 10 horas,
com a presença de crescido nú
mero de associados e convidados
a posse da nova diretoria da vi
toriosa. e querida. sociedade car

navalesca «Filhos de Minerva»,
a qual está assim constituida:

President!? José do Vaie Pe
reira; J. vice, Teodoro Ferrari;
2. vice, Roberto Moritz; 3. v;
ce, capitão Lara Riba.; 4. vice,
Arão Cunha; 1. secretario Edmun
do Simone; 2. dito, Valdir Gri
sard; J' tesoureiro, Fernando Zi
mer; 2. dito M&noel Fernandes

Srs. FunCionariOSjCoelho; orador, Rubens Ramo>;
Públ lcos da União comissão fiscal: Arnaldo Maranhão,
Estado e MuniCjPi�IJairo Calado" Laercio Viegas,

Teodoro Brüggmann e Germano
"O Clube dos Funcionarlos 8eiike.

Públicos Civís de Santa Ca- No áto da posse falaram, elo
tarina, oferece aos seus asso- quentemente, os srs. José do Vale
ciados;- Assístencía social, Pereira e acadernico Rul-,ens Ra
médica, hospitalar, juridica mos, respectivamente, presidente
e muito em breve, assisten- e orador dessa sociedade,
cia dentaria, cooperativa de A seguir foi oferecido. pela
crédito e consumo, colonia nova diretoria aos presentes
de férias, etc. um esplendido e saboroso chur-
Todas as informações na rasco, regado a vinhos,

séde social á rua Conselheí- Especialmente convidados pela
ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an- diretoria compareceram a êsses

dares), horarlo das 8 ás 10 átos () sr. major alivio Amorim,
e das 12 ás 16 horas. govêrnador ela cidade e o jorna-

A INCERTEZA REI
NANTE, de nA Ga
zeta", num lelegra-·
ma de Londres.

caso

Encontra-se em Fiorianopolis o

sr. José Candido da Silva, fiscal
do imposto de consumo em Lagu-

XVllo s!"'liver
sario da fun
daçao dos
Fascios Itali a·
nos de com

bate

OUTRaS PARTEm

Aqui. ali, acolá ...
A incerteza domina
E êsse mal digo eu já,
O mundo, assim, contamina IDr. Alfredo Araujo

Desde ha muito vamos indo
Como o cégo a tátear,
Em tudo o mal presentindo
Sem saber onde pirar ...Des. Honorio C. da Cunha ROMA, 28 - (Via ae

rea), 0 primeiro herdeiro da
Itália transmitiu, no dia 23
do corrente, ao Secretario
Federal Fascista de Napoles
o seguinte telegrama:

«No dia do aniversario da
fundação dos Fascios de
combate, que com o seu

:lrdente amôr á patría cons

tituíram, sob a guia ilumi
nada do Duce, o inicio da
renovação italica, envio á
V. S. uma auguraI sauda
ção de todos os oficiais do
x- Corpo do Exercito.

(a) Umberto de sabota,

Mas o destino, talvez,
Vendo em nós essa cegueira
Um dia virá. de vez,
Mostrar a luz verdadeira! ..•1Jr. Mario Gonçalves

Entrou em vigor o
pacto-soúiético, de
nA Gazeta", de ante
õniem,

miSSA
Na Igreja do Estreito será re

zada amanhã, às 7 horas, missa
em sufragio da alma de d. Fran
cisca Paiva Cardoso, recentemen
te falecida na Capital da Repu·
blica.

-Si entrou em vigôr o pato.,.
(Diz o G: muito espantado)
Respeito a órde e, pacato,
Vou só comer paio assado ...

SARAPIAo
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