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o deputado Otávio da Silveira partici
pou da trama extremista
______ o � �_� _

RIO, 31-0 senador ClJnha 'Mélo infornlou á
imprensa que o deputado federal pelo Par-ana',
sr. Otavio da Silveira, que se acha . r�rêso, con
fessou sua participação rios últimos aconteci ..
mentos, assurnindo, inteira responsabilidade
das ativ-idades que desenlpenhou na articula ..

ção do nlovirnento cornunista.

<:"711.
Festa de N.S.'A
dos P3ssoe

GUERRA
Italo-etlope"

,

Com extraordinaiio
'

bril!Jantis-
mo e pornp r, que em nada de- COMUNICADO N. 178 DO
vem aos anos anteriores. realizou' REAL MINIS I E�IO DA IM-
se na tarde de ôntern a procissão PRENSA ITA-
da venerada imagem de N.S. dos LIANA
Passos da Catedral Metropo!ilana ROMA, 14 - O Marechal
para a sua Capela. Badoglio telegrafa que depois da

Embora transferida por moti- vitória do SCIRE. as nossas

vos imperiosos, a tradicional ceri- tropas últrapassaram o Taccazé e

mania religiosa revestiu-se, ôn- proseguiram a avançada na re

tem, de extraordinaria solenidade, giêo e n t r e UO!�DEBBA e

comparecendo incalculavel nume- TZELLEMTE, a I c a n ç a n do
ro de fieis. ADDI ARCAI.
A Veronica foi interpretada I No dia IOde março, as uni

pela senhorinha Ivone Blüggmam, dades nacionais e as tropas cri-
I ' I, d

.

dque, com uma exce ente voz, ���- I t�eas ep.OIs e terem providen-
cutou a contento gerai a diíici] ciado a sistemação logistica do
suplica daquéla santa personegem. terrjtorio, continuaram o movi-
a sermão do Encontro a cargo n.ento ofensivo, n -stes últimos

do ilustrado orador sacro .

revdo'l dias,
vencendo as ásperas dilicul

Bandeira de Melo. que se acha dades do terreno. Ontem as tro
fm Missão nesta cidade, [oí trans- pas atravessaram a dificil passa
mitido pelo Java-Jernal, sendo gern montuosa de LEMALE"
r os-ive] a todos ouvir a palavra MO. Ao sul de DEBE\1AR,
arrebatadora e ardente de espirito ocuparam DEBAREK, proviu
católico do conhecido orador cia da região de UOGHERA

Desvendando a criminosa falcatrua Paulo Koenig, eu: São Bento, a confecção das matrizes sacro. e irrportante mercado.
Desde que o dr. Claribalte GaIvão assumiu o car- de.stinadas éi cu�ha�('� das moedas de um e de dois mil No Calvario falou eloque nte- O 30 Corpo do Exercito, �a

go de Chefe de Policia que uma das suas grandes preocu- réis, que eram distribuídas pelo chauffeur Frederico Cuen- mente o padre Antonio Walt- zona de Fenoroa, atravessando
pações se resumia em dar combate á ch�sma de falsarios ther; a Carlos Soeder, cabia a fabricação dos discos de ktemper, capelão dos Passos. os rios da região de SAMRE
dessiminados através o Estado e que vinham acarretando, metal, na sua oficina de joinvil:, com a espessura e o dia- e de TZELLARI, alcançaram
com suas atividades criminosas, gravíssimos prejuízos não metro �as moedas em circulação; a Carlos Goebels esta- B bid: N'

.

E t _
ontem, depois fatigosissima mar-

só ao comercio como á economia nacional. va confiada a cunhagem das moedas e a estampagem das
e I .1S

. aClOnaólsNeO x ran
cha a Jocálídade de SOCOTA

I d t I I otas f I d 5$000
.

I' hé f '. gerras s '. .

'

Para tanto, poz no enca ço essa gen e a guns e e- n. a sas �
t

• cujo CAIC 01. apreendido; a com-
CAFE' .JAVA �ro.vIncla ?e UAAG e importar-

rnentos de inteira confiança, os quais, a pouco e pouco, binação das tin tas para os selos do Imposto de consumo P 15 d N b tissimo no das carneleiras e aq

iam desvendando o misterio da criminosa falcatrua. coligín- e notas de 5$000, pertencia a Paulo Schmidt; a Germano raça
t

. � °x�m ro
encruzamento das estradas de comu-

do dados e apontando nomes, de molde a que, na oca- B��ke, Hans Hauer e outros estava confiada a missão de
An onlO ase cal

nicações, que conduzem a DE�i.
síão oportuna, num golpe simultaneo, tossem os delinquen- viajantes e a quem cumpria introduzir na circu'açãc o pro- SIE' a ADDIS 4.óABA. a rc.

tes apanhados por forma e de maneira a não poderem duto da mercadoria.

Nomeado �âM().de TANA e de GOG:.;1.
fugir á ação repressiva da Justiça. .

Era, c.o�ú se vê,.lm�a,quadrilha períeitanente erga- 1<'nizada, constituída por indivíduos que ha muito se dedi-
I

A ocupação de SACOTA.
cavam a essa exploração criminosa, porquanto quasi to min istro da constitui uma base para ulterios
dos êles, tomo Carlos Soeder, Carlos Goebels e Paulo

S
avançada das nossas maraviihosar

Koenig já e?tive:am prêso.s pelo mesmo delito, sendo que uprema tropas, que tem dado uma pro-Paulo Schrnidt Já cumpriu pen a na Penitenciaria como C6 rtt.9 va. de ill.domi.�o entusiasmo, ten.azíalsérlo. \iííJ dI resistenc a, igno de alto elogiO.A obra do dr. Claribaltc GaIvão, neste particular
o

31 O
A

d quatro mil sol::lados transportaram
nã.o está ainda terminada. O secretario da Segurança Pu'� RIO, ,- governo a l b I' d

'

R bl C
nos nom ros, a em os arrnamer-

bhca., que te.m sido de um.a atividade invulgar, trabalhan- epu uca nomeou o sr. ar-
t d t

-
.

divid
.

LOIM' T
..

d
os e o ac oes 10 IVI uars I_;

do dia e noite em seu gab:nete na confecção dos volumo- Sos a.xlmCI ..Iatno, rrnrnstro da toneladas d� viveres, num pe'rcm-
Preci olte ndo OS acontecimentos S?S inquerit�s, tem em vista levar a efeito novas dí!jgen- uprema ?r�, na vaga o

so de 36 quilometros.
C0m precip:tação dos acontecimelltos, eram. orde� Clas, no sentJdo de apur:Ir �lltros fátos q�e se prt ndem a

sr, Artur Rlbel;-o. Um aparelho na frente eri-

nadas as batidas que se realizaram em Blumenau, joinvi- m�edas falsas e que �O?( rao reservar a1l1da novas con- trêa não voltou as nossas bL-

le, jaraguá e Camboriú! do que resultou a p�licia ap?de- qUlstas de cara ter poltclal. ..J uiz subs ti. ses.

rar-se de copioso matenal e apetrechos de�tlI1�do�.a fa-
Pr;são preventiva

tuto No dia de ontem 33 ap&.íelhos.
bricação de moedas falsas e a captura de vanos mdlvlduas da avi�ção da Sorralia, bambar-
na sua maicriade nacionalidade alemã. Em re�ellte decreto governa' dearam HA�RAR, com ação

Pelos darios que vinham sendo coligidos pelo sr. O dr. Secretario da Segurança PúbHca solicitou do mental. fOI nomeado o (Ir. Age- em mêssa, alvepndo os nota de s

secretario da Segurança, para o êxito da sua benemerita (r� f.\dalberto Belizario. Ramos, Juiz Federal, e foi conce· nor Viana Carneiro para ex�r- objdivo, militares cem visivel d
campanha, reconheceu desde log? o dr. CI�ribalte 9alvão dida a prisão preventiva contra José M. Mueller, EIWyU cer o cargo de juí:.: sl:bstituto, cacia, não obteve a vivaz rea

uma intima ligação entre os falsanos das várias localidades, Nertel, Curt Hermann, Peter Schefftr Guilherme Kauff-, da 6a; CirLunscriçã� Jur:licialia, I Çà0 ant:-aerea.
cabendo a cada um deles a execução de determinada e mann, Gustavo John e George Baiker:

.

com sede em Tubarao. Ned�um aparelho foí atingido.
expressa missão. no bentido de mais facilmente poderem Novas sollcítações de prísões preventivasburlar a vigilancia da policia. Em liberdade It't"d qo u-ad r'l h '. . . �

o sr. d.r. Secretario �a ��gurança solicitou, ainda,Como estava cons I UI a a I a Pejo mesmo magistrado foi mandado hbelÍar o ln pnsao preventiva contra os indiCiados Carlos Soeder Car-AHim, a José M. Mueller estava o�ncargo dd fabri diciado Eugenio Boehn, que impetrou uma ordem de ha los Goebels, Hans Hauer, Frederieo Guenther e PaulQcação das prensas, na sua oficina mecamca de Jaraguá; ;:.. bt.:as-corçus. ,Koenig, prêsos em Joínvile.

A voz POVO politicas.Sem quaisquerDO ligações
Proprietaria e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Rc dator-secretarlo OSLYM COSTA

ANO III Flori�nopolis, Terça-feira 3] de Março de 1936 I NUMEHO 477

Concedid a
ç, -------------------------------
,

a prisão preventitíva dos meeneíres falsos
---_.------------------------------------------- -----

Poderosa organização cr-iminasa, ca.n ;ncumben
cias determinadas, em diversos municipios

catarinenses·

Juiz de direito suplente e falsario
Os acontecimentos porém, precipitaram-se com a

descoberta pelos funcionarios do fisco federal, em jaraguá,
dos sêlos falsos de imposto de consumo, que determinou
a pris;o de José M. Mu�lIer,. s�p!ente d? Juiz de Direito
daquela comarca, em cuja oficina mecanica foram apreen-

\J...didos, além da respectiva prensa, os clichés destinados á

j íabríeação dos aludidos sêlos.
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NAH A U P T M A N N,
----------------------�-----------------

elétricacadeira
TRENTON, 31 " Tendo sido denegado, pelo

Tribunal de Perdões, o pedido de clernencía
ern favor de Bruno Hauptrnan.n, êsse indigita
do rnatador do filho de Lindenberg, será ele
ctroCl-Atado hoje, ás 20 horas.
---------------------------------- --------------------------------------------------------------------a

.

r�;����R:&�Too�E�11Peà iu inàen izacão fp;�l�i;;�;�d;�P��;�;í
\f� ftl'I-- I� - �

't� '!.'il.\!iII r.�i If,j

11....,,,,,,,,, ....�,J pelos danos causados á sua be- �
ParaiJalbumdoamigoCap.RisoletoBarata �

Agua fria em pedra dura,tanto Ieza � NO tempo que eu vendia torradinho, r.r�bate até que fura ...Eis o velho ri- Quando eu era creança e não pensava, -

fão que é como quem diz: persis- Um dos direitos mais comum A mesma negativa saiu dos labios I biu no estribo d) autonovel e I Eu via que mamãe sempre chorava �

tencia, muita persistencia. ao genero humano é a distração. utificialmente s,ngUlOC!05, do! inclinou-se m ja rela para dentro

�I
Quando a í.nagêrn passava no caminho.

�.�E o meu bom amigo Antonio Poder-se-ia compilar alentado vo- Evelyn, do carro para hlar' con Crana .

d

Fedrigo, como descendente da be: lume só nente co n anedotas" res- A assistencia acompanhava in- Eitlva ela ain ta no e.tribo , I E, sem ouvir o rude bôrborinho �
b ltalia, a terra-meter da M,lsi- peito de gente distraida, li come- trigada aquele interrogatório des- quand J M rher, sem qualquer avi -

II
Do põvo que, qual onda se agitava, !

ca, é dos que conhecem e prati- çar por aquele instante do homem conexo que nenhuma ligação pJ' 3(), plS o carro em movimento. Embora a soluçar, ela resava �
cam a persistencia COIil toda a distraido, que morreu por se ha- recia ter com a ação proposta. A moça caiu violentamente, Uma prece qualquer, em tem baixinha. �
sua paciencia inextinguivel, Em ver esquecido de respirar a tem- Perguntas absolutameate intempes- Iraturando o craneo, o maxilar � li
matería de arte musical, de que po. Certamente o leitor conhece tivas e impertinentes, corno dizem e mais algumas escoriações de 80- .� Naquele tempo então, devido a idade, �
tem sido em Florianopolis um bom outra muito melhor do qu � essa! 03 causidicos. bra. I � Eu nem siquer supunha que o seu pranto �
incentivador e, xpezar de não ser Mas, conta-la á heróina do caso cSlb! o que é isto?» perguntou Evelyn alegou quo! os ferimeatos II Era filho da dôr de uma saudade. �
musico, tem êsse bonissimo amigo de que vamos tratar seria o mes- ainda o advogado, mostran-io una recebidos a impediam de prossegu'r I �
demonstrado a sua vontade ferréa I mo que falar em corda na casa de be'a copia Iotostatica, tamanho em SUl carreira como cantora, mo- [\-ias, hoje sel, porque, só por lembrar, �
de trabalhar. um enlorcado. A protagonista natural, de urna certidão de

-

ca- delo e corista. Por isso julgava-se � Tudo O que ela sentia ao ver o santo) �
Lembremo-nos do excelente chama-se Evelyn Gunderson, tem samento. Ela olhou para o papel, com direito a uns indenização _li -Tambem tenho vonta.íe de chorar.

I�
-t'

conjunto que foi a orquestra da 20 ano, de idade e móra em Bro- enguliu em seco, baixou os olho; compensa lora da perda do! alguns � �
Fratelanza Italiana por ,�Ie anima- klyn, Nova York. Eisa formosa e disse com vóz sumidinha: de seus dotes fisicos, que valiam r � Trajano MARGARIDA H
da póde-se bem dizer, lembremo- criatura não pode achar a menor «Seil» Explodiu em lagcimas. bem $40.000. Seu pai também � �

d b I d
.

O' I $ O 00 I d ��:&-:�"*:-:Je��� c=�oo����:oo��.a
nos esse ero conjunto para me- graça em caS03 e esquecimento, lpapel que o cruel advogado pediu por e 1 t . a, a egan ,)

lhor apreciar o esforço de Anto- pois um esquecimento lhe custou lhe apresentára era a copia ::jue í\ moça ficára privada de seu Automavelnio Fedrigo. recentemente nada menos que do certificado de casamento, com- ganha-pão. Quando Evelyn disse,
E' êle que veiu noje procurar- $37. 500! lmagim o leitor que probatorio do fáto de que Evelyn sob juramento,' SUl inocente men- Ses.. Funciona�ios FORO 1935

me para dizer-me da sua magua, ela se esqueceu de que era casa- Guinderson e Albert Hin5en se tira a respeito de seu estado civil, Publlcos da � n.lã.o, ENDE--SEem lendo um dos meus De Arfe, da! Coisa lastimabilissim r, sem duo haviam casado, por livre e es- todos os seu; sonhos ele uma peque- E t d M u n le p O Vh d P·d·d h � a ° e I I um. Tratar com cap.de a ias passados. orque, diz VI a, mormente para o man o! pontanea vontade seis me3ês an- na fortuna foram p::>r agua a aixo.

êle, não se deve ser pf>ssl·ml·sta e'11 Foi o caso que Evelyn estava t R b ap"'nas $50(\ Araujo, Hfltel La, Porta.
- es. e�e en - v.

"O Clube dos Funcionarios -

cousa alguma e o pessimismo é prestando seu depoim�nto numa O pr;)prio advogado da autora Evelyn desculpou-sI! dizend)
P' i 1· C" d S t C

I
. . " b u ) ICOS (VIS .! an a a-

m,) estIa contagiosa. causa em que, cemo auto:-a, eXI- isnorava esse casamento, e por que pensara não vir ao caso sa er
t' f

.

M r d
.

d Ih
.

$40 000 d
.

d
.

f b b 1· I arma, o erece aos seus asso-
as, meu!' e figo,

- isse· e gla .' � In en'l.ação aI) isso icou tão oquia erto como se ela pOSSUld rea mente um ma-, .

dA' t'
.

I
eu,-sou �pessimista por indole. detetive Vicent Ceana por feri- as demais pessôai presentes. O.; rido. Alén disso, �Uil mãe a Cl�d?S;-h 5S�� fnC1a . s�â�a ,

Não creio em mais nada,mormen- mentos recebido. nun acideote de jurados ficaram confusos e nos aconõelhara a não dizer nada a
m" I�ta, oSbPI a ar, JU�ltlCa

te en) se tratando de COllsas m'l- automovel. ·b .

t ·t P )
.

d' e mUi o em reve, assls en-
"

-

- seus su -con:::eo es se g !ro:.l uma esse respel o. or que. ln "gara .

d t
.

f de
sicais em qlJe tud.) anda desafina· Alegava a autora que os encan- raivazinha contra a jovem que os o leitor. Afinal de c\)ntas, ha claéd.ten an�, coopera Ival· A estação alemã DJA, ond"
:l f,

.

Ih h' l'd I d b "f
. . cr I O e consumo co oma 31 3

.

d' h'na o e sem gosto... tos ISICOS, que c lVlllm va I o u i riára qua!lto ao seu esta':)o pessoas quo! con essam couas mUito
j fé' t' ,8 ms., Irra IOU oJe o pro-

E I
. tê' d b I Ih··l E ' f

. I e nas, e c. b
. A· daCjue e meu amigo, contra- r s prem:os e e (;za e que e CIVI. ISSO custou a 0rmosa piores. T d

.

f aç-es na graina a alXO, para a i-\.menca )

r::mdo, falou-me entu�iast;camente facultavam ganhar a vida com() Evelyn um prejuizo de $37.500
•

I
sédeo s��í�s �n ro:�r:tC�nselhei- S�IA' , ,

de suas ideal! a respeito da reor- corista e cantora, ficaram perm3- POilo. quanloos senhores jurados Palaclo Hote ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an-
s 23,15 .cnrrcspond: �5

ganizaç�o do nosso antigo conjun· nentemente prejudi�ad.)s quando deram o seu veredicto, coa:ede- li
.

d 8 á 10 3,15 h5. no RIO de JaneIro e

to e da possibilidade de mil e ela caíu do estribo do! um carro ram-lhe a.penas o direito a uma O MELHOR DA PRAÇA dares), ,orano as s
7,15 às 1,15 hs.

ema cousas no terreno da arte. pertencente a Vicent Crana. indenização pe $2.500. DE JOINVILE .• e das 12 ás 16 horas. 22.55 Anuncio DJA, (alemão.
Diz êle, com o caiôr da sua A causa corria com excelentes Ora, se Evelyn não �e h:Juves- português). Canção popular alemã.

persistente bôa-vontade:-Precisa- probabilidades a favor da autora, se esquecido de declarar a tempo Prisão de ventre? 23.00 Musica de soprl). 23.30
mos trabalhar, precisamos falet cuja presença 'lO tribun::11 todos que era casada certamente hou-

PI't
Radio feminino: QfJando se fun-

todo o pOSêivel �elo soerguimento admiravam, apesar da alegação de vera abiscoitado toda a dinheira- Urgo e I e dou a N'3V. 23.45 Ultimas not:-
da Musica em Florianopolis! seus encantos fisicos se achavam ma que pedira para compensar i

das (em alemão). 24.00 Bem va-

E' E b d'
.

'd d Granulado e comprimidos
-

.

-

u tambem acho bom... astante Immul os e preju ica- as avaria� infligidas aos etlCan- riadas são as melodias da op:ra.
Mas ... !jou tão azarado... dos. O juiz e os jUíados se mos- tos com que a natureza a dotára, Laboratot ios Rau I Leite R io Cooperam: Rio Kube,Georg Hõll·

Uma vez eu falei sobre o in- travam atentos e simpatizantes, de- e que a ajudavam a viver. O aci- ger, a D<!utsche Singgemeinsch<tft,
.:onveniente daquele lixo pôsto no pois que seu advogado narrou co- dente de que foi vitima ocorrera a orquestra das Ondas Curtas
Largo 13 de Maio e sobre o con- mo Leonard Maher que guiava em 1933, quando ela trabalhava

C L.
sob a rlireção de Fritz \V._b.

s�quente enxame de moscas que o carro n..> momento do :acidente, como cantora num cabaré de Co- OUPOnoter Ico 1.15 Ultimas noticias (em portu-
r�presenta um grande mal para os :;e mostrou incompetente como {ley Island. guês). 1.30 Concerto recreativo.
inoradores daquela zona. profissional do volante, f" tauto C

.
-

I l C 1. 00 Quarteto em r
.

elto nOite e a conn�ceu ra- Ganh'.! MIL CONTOj DE R�'IS no rJroximJ··
e-maIor para

O result8do? Lixo em dobro e que teve sua licença cassada por na e depois do trabalho aceitou Rluta, viola,violão e violãocelo de
, 30dA· h sorteio da da Loteri� Federal de cl deabril, adqui- M Tmoscas ate por ...arame... las. questão parecia gan a um convite para ir ceiar com êle ozart. o.;a o Quarteto Heinz

Nunca mais, meu caro Fedri- para a formosa autora, quando. e mais três amigos. Ao chegar a
rindo um Coupon Loterico, que custa apenas Sleinbock. 2� 15 Eco da Alema-

go. liA senhora conhece A!hert Han- hora marcada, ela foi falar ao
Rs. 10$000 nha. 2.30 Cartas d'amor--Can-

Mas, em todo caso, a sua ab· sen?... trovejou o advogado do patrão, para se retirar. O patrão
Com esta mod!ca impo'tancia V. S. ficará habilitado a receber ções d'amor, sempre variada�,

ll,�g�da persistencia merece a mi reu. A autora, que tem ganho va- pediu-lhe para trabalhar até um I.OO:OOO$OOO rs. sempre novas. Manuscrito por Li-
nha melhor admiração. rios premios como lia jovem que pouco mais tarde e por isso ela premio integral, ou poderá concorrer a cinco sorteios da lian Kirchner.3.00 Ultimas noti-
E .. , paz, na terra, 801'1 homens maill se parece com Jean Harlow" foi até á rua comunicar a Crana Loteria Federal em planos comuns dt> dUiJT.:entos coutaIS de réis. cias (em alemão). 3. t 5 Para o

de bôa-vontade.
J

abanou vagorosamente a cabeci- que não podia ir. Adquira desde logo o seu coupon ou peça in- divertimento.
nba e arrulou um Rnão". Orana estava sentado no banco formações detalhadas a 4.30 Leitura do programa(dem,

Nunca viu ou encontrou -AI- de traz do -:arro e no volante es-
Manoel Gonçalves Guimarães port.) Despedida DJA (alemão,

bert Hansen" insistiu o inquisidor. tavá Leonard Maher. Evelyn su-
Caixa Postal, 1.269 Rio de Janeiro português).

Irradiação
da Alelha

nha

Sebastião Vieira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. �, I í ,E ; ,�� .4'1;,,�
<i UI! 91];,; /"l!�;i

Advoga-to

João Pinto,
(sobrado)

n:

.Das 10 ás 12 {: das i i.

['?

Advogado

í�liã�Tràjanô, ri· "i sóbrado
Telephone rr 1548

R.ua
Fone

r' 2 ( I '

.l1'S\]ano, ' scb.]
1325-Atcde cha-

m.'1.dos para o if1krior.
II' ••
;;;;;;;;;;;---��;;:;:_;;;.;;;--���..�

Dr Aderb.::.d B.
da SJiv.a
Advogado

Rua CULll. M.1La, 1 O (SC�),)
Fones 1631 f: 1290

�Vlédjcos

Indj(�a:

Estabelecido com cxc ;'ent� prcdii de contru

ção m.nlerua ;!TI ci.ne.ito armado. Agua encanada

C:I1 tl)do�, os quartos com janelas para as ruas TL1-

jano e ("o:ls,�lh�LJ Mafra. Espaçosa terrasse em ci

ma d) 3). ai Iar, CJIY. ad.nlrave! vista para o mar

e cidade.

ci
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ás rVIANDE fAZE�-\ U:,1 PROjE'TO, COM

ESPEC]fICl�ÇOE,) E cov ESSES 00-

CUMEJi 1'03 Pi.::CA F,'\ECO A DOUS OU

TRES CON3 I RUrO,1FS -DE C()NFIAhJÇA

E�it;%1!J p;;lf.a lWiUilàA mti'U(L"t �j t\H�;}r�� Eii�f��

E'larianopolis - ['(lixa Po s lnl, 131 - TelefOi12. 1420 - 5. ['atarino

i:::nà2i-eço Teleor.: "entres"

Cí'nica G:::l'Jl -- Vias Urinaria')

UVRO INDISPf.N3AVEL A TODOS PELA SUA

Gf�ANDE UTILL)ADE II�FORMATIVA

PORTATIL E C')lVl?LETO

projéto

li :tJ:E:!
{) , .... ,a.�abrange os seguintes assuntos:

1\. O ESTADJ DI: S. CATARINA EM GERAL.

Inform.;ções gerais sob", a divisão politica, administra

tiva, religiosa, repartiçõ �3, impostos etc, --Indicações uieis :

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preç)s de pas<;aci'-us

das c ompa.ihias Ierrov.arie-, navegação unriti TI 1 e aerea e

emprezas d� transporte terrestr , c fluYiaL-� ledidus,

B. OS MUNICIPI )S.

In/armações gerais: -Reparlíçõe5 publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, l.nprensa etc.--Indic:zções uieis: Meios

de transporte. PhlD3 e tabeleis d � transportes mariti.nos,

terrc-tre :) [.f 1'1·- L" D' :,·t .'(>' -� ··1,·.....,,;:0,1.... :·
..., c·. ,- ... :-t e l.r.l \ ..L�.\ •. -o , e. lu.all ..... lêL.) gJL• ..) Lh .. i..J. ...Ca.

C. mmCADOR .,GERAL DO COMERCI,!, D \5 IrmUS'

TRIAS E prWFISOr:S.

I A Ci;Jltal--Il O. l\1']licip;)s -na OrJernJ aHabc!ica.

-IIi Anunciantes Ióra do Estado.
-

D. 1.\!DíCE DOS ANLNCIANTES.

O G 5 elo EJado d � S. Catarinl é a unica obra

neste gencro (ll� não significa uma simples comoilação
de anuncio: sem sistema, ;:)()i'�m coleciona tudo que se tor-

11a indispcnsavcl ou util para U:fI indicador seguro do CI)

mercio, d 15 in 1u.3�ri:::.s e da v.da em geral de todo O Es

tado. coorrl �,�a'1::b a m'lkria siste:natica 'Tl"::1te.

sem ()l,�Jaçâo e sem dôr I

Resid.: ?l<lÇ:l i?ereira e O);· ,I I r
veira, i 4- -Teleph. 1353 I

13 I
I

NOS

f-\COMPANHA-O UM N·jVO lvIAPÁ DO ESTADO

fr�y� tJJ G!�j� :".)j�� o mc'p� 8$""
ESTA\1QS CU>i)IÇÜES PARA

,----------_._-----------------

I�)r. :���n i n lc;�r�v�re;' �
�vp nlllJshl iUl ii'J,ll,uUu d� II
J \�G,\:'HA- NARIZ

- 0)

V!Dü3-- C \B,�Ç-\--PESc:JÇ) II
(Form rôo pe!c E'ocul,(}a)z ôz /1
nzóirina da Unlul2rsiàa)z ào

I'�io ôz Janeiro. 2x,inremJ, I:nr concurso, ao Hospiin!
õ

z ]

?r:mto 5J' err-o 12 õu A'33isien-li Atende na Maternidade

cí:J Pub lír a ôi Rio
ô

z );:mziro. li té 8 2 d 1

:.J:n alguns nnns âz prctlco nos Ij a e as 1['·· a manhã

nnliÇJ5 123pgcializa:1o.3 !la (?1'O i, e á íard2 -Co!1suflorio :

',,3301' 5:1n30,1, no Rio àz 10' III Af\[!TA G\RíBl\LDI, 49
i1zil"j·-na i?Glicliilica àz So!-afa- I
go·· na H05;lita! àz 5ão 1050,

14

�.1d_,

..
t(1 ào (,.ugôa 2: no HQ.3;JPOl/l tíl·'J:-:ffrz·-6uinle). .-�) t' �- rJ

Cnefe de clínica e cirur" ii
J.. '.9 t'Y IS t:.8:5 r'

gia de ouvidos, garganta, ii [I
Iarizl cabeç1 e pescoç

.

.J I Lu iz Freys!eben �I'ju jo�p;tal �� Caridade

I
fii wgiãa Dentista I)

te rLmanopo;1s. l<UA D;'�OD )R'J, 30 li

G�binete adaptado para I !
.'X'1m,�5 d3 sua especialidade c I II!

'.om sala d.! cirurgia propria.l, De3'�ja conseltar O I, Comprando êsses cigâl"ros os fumantes ainda pode-

Cousulta3 diariame:1te no I seu r�ádio? Procure o
rão ser beneficiados com cheques. ao portador,

--io.spit,j de Florianopolis. I sr. BOllzon, á rua Uruguai n. I
nos valores se 1 $CJOO, 2$000, 5$000, 10$000,

DCS'Dr['d{ 'IA H'otel La
20$000, 50%000 e 1 O�)$OOO. ! f=O· t·lp· i i88

I t\.L..'��':' \j _,

..
I 39, ql1e será p.enam.:ntc sa- lW!iI'L

•
-;;-_.-

•

;,
�., I .". I. o

'\)fta�t'one pan:cular 1246 I tisfeito.
12lO:!&= �_ ..................

-��,."....."..,

-, t_ _
.

.

__
.

�,.'.;,�������,l!Sr��,j����'VWiêl'ff��1i'��.!Zl1��·A?"§Nl'ftiB:;pnM��"':':.����-:!'��4"cf)�

só

..,�.

� ,I C lt
•

Ons11 (as:

j .

(_b_.�_15 á�__
J_8_h_,"".

Treska
FORIVIADOS PELA

Chapéus
Procurem

NO SEU

�i'�� A @ A L I

� r:-)OIO-saboroso
..

o-.
Jor.

o nlelhor quej O
End. Teieg. pA, P O L O

Caixa F,.)ostal, 75

A A

Fabri:,"·as d�n,.

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARAo �E BRAÇO

I!
..
j�

DO NORi E---PRODUTOS SUINO;t, E/\1 BRAÇO
DO NORTE

7
·�..�.W..MC�..�..ãE....�..USBa.__

�u�..-�...�-eUB....�$.-1��..._isMwK��'m=�nuva�aww..�wn��xrf��*G'�H�,���zu.�,.a;��4�PMFMB�-..�e�.�e�!...m�.���.Hffl��=mrernw&U��c��,,����'

�iP==-=-�������-·------------·-----

Ciinica cirúrgica -- Oocra

ç.jcs- jji}ccologia --'Vias
urinarias

CO'JSUL 1'.\::;

das la ás 12 horas

G u

Rua João Pinto ti. 13
Telefone
l

Partos -- Moléstias de
Senhoras e

Molestias dê crianças

Dira2iU 3i!,l ;�.;'i�3nl:Ji] lí'J

Madl�:J d:) �'I ;'QJjHal
FLORI Al\IOPOLIS

(Curso d� eb'y:cializaç;}o em

1",)1 "'ti' ." d � senh .)[ � s)"1 .te;) ... �",:::; .,� .) ..... 1
. (._l

os cigarros da época
ferenda do povo

já conquistaram u pre-que

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I f;�!(;I�h;�"���ní!�!�HHuientes

111 crto /\!cUfe __ o Dr. Ar+cr ic
.

i
c>

Bdtilii
Curitibo----Pt:irôrçô CLll�ôdo

A GAZETA

em:

" �

'1 c
•.

�j�;�-:�� �'t'-::���

:.Q ti . [t7.,��� E?�� r:f �,:: t�.·,:t (:F� :.�;:�] � ';i:'::� ... "

:1 '€!:il&_ <. "W • �'''':"l "";".1 �'" >j, :C';,y \-<"7'- , "�J k" , I;.
,

.\ �, ' ;",; \" - ;'0" :,! � '"",""-'''''óF'''' i,' ',\1

������������������������M�,,�=������,�:::.:��7j?��G:�_,.,�;.:�:��,., :ç��.::·:��7:�;::�"���� ���:��:��=ç�::;:��:

FEE'R/\GENS:

c:egu ros'TTe r f r,)· Co ·1&!rç�· !f,;-
•._.c t,;;,,� �� o ..��.� ...""-,,,

lncontestavetrnente a

CAPITAL REALIZADO
RESEHVAS .\fIAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABIUDt".DES ASSUNí iD/,S EM
SlNlSTROS PAGOS EM 1934

I�; .GGC>,CtGjJ;�t( CO
2�:_ecc.cccscoo
I L). 1 7�):.;: C:3:�·�l: o
1 �'�,-1��6:9 i 2.'j)9·�G

:-; �4�':;�).C/14:063� 1 S7
,L 183:4.06$6C6

J PGnt�@, �i-ih-�fj�,mí@$ c nt�� ..k:[,'ijres» da �v&H'i�o
.

em hHj'Í!'� ('G E�;, �( ']:

�l)H1i:;�H, Im Vn�gl!.gf ti �íH prrmrp:;$ pr&:ç�G e1;{raHtc�1rs�.
"'�....:.,::...:;. '-'

IW'�XlZ.·�-:':L.·.';

fl��, ,,"",,/,� WiIn -=

\,..#�u � fi � v�

Rua� Ccnse l heiro IVt sfra,
TELEFONE N. 1.083

Escritórios

�;:i:..
35 (EC brr dc) Cai)! a F (s"h, L

[ND. TELEGRAFICO ALLf} lVÇA
'

'Praça 15 de Ncvcmb:o, 26--- sr;L;-CC!O - For c. 1,360

PRIMEIRO E- TTj',T-je:--,' -�
, L �'r'L"'�J'l-<l f'r;Q'IT l:"�";'Al�'".,_t L \ ......

'

..;. _"_' 1.!� t , J -'::J ... "!.L�V L... L.L- ... r��J\ . ..I

jC r NAL,

aixa Postal, 43

iC'Jrt�!os pH'O�l(i:t<Sf tf'Q� vezes

por;:s®mm:tl, tü��S �s S�g§.iíll
das, ter1t!ls e: m6Jd�e·tgEf��,

E X traç ao sem l;iol:H'll de cr�il".J.

A ,("'riáx 1. rn a U��rS' e h�ii!��!i:!i;ÚOj [J�1�� (t� �vr· \
,_ t(í!©� são P�'���i't0Id'l�$ pd@ i]c\"v. I
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Pela nossa historia s
-(Compilação de L. Nazareth)

DIA 29 DE MARÇO DE 1 936--S. JONAS �e 6'32 3{S, qu � é o [OVO Te, orce
sul-americano.

Sieglinda nadou aclmiravelmen
te, revelando grande preparo.

Com as prova� de ôntem, a

Liga de Esportes dd Marinha
marcou 17 pontos a F. Paulista
24 P, a L. C. N. 4.

1817-Execução do padre Roma-Na tarde deste dia,

é fllzilado na Bahia, o padre José Ignacio de Abreu Lima, mais

conhecido por padre Roma, depois de ter sido julgado por uma

commissão militar, cuja presidencia coube ao conde dos Arcos. A

coragem do accusado, realço�-se ante o t�rri-vel tribunal. Começou

protestanJo pela incompetencla deste para JulgaI-o. Interrogado sobre

a causa da sua vinda á Bahia, declarou, sem faltar á verdade, que

vinha obter a soltura de um seu filho capitão de artilharia (era o

futuro general e historiador Abreu Lima, testemunha ocular do sup

plicio do pae], que, por delicto de resistencia á autoridade, lôra re-

mettido preso de Pernambuco.
Mas os portuguezes, seus accusadores, apresentarem aos JUl-

zes a lista dos nome s dos eleitores da junta revolucionaria do Reci

fe, entre 05 quaes o delle figurava. «O Roma, diz o historiador des

Ia revolução, ouviu a sentença sem mudar de côr; encarando com

fronte alti·:a os ferozes algozes, pareceu annunciar -lhes em tom pro

phetico flue bem cedo seria vingado. Com segurro passo, sem pro

[lunciar �ueixa contra pessoa alguma, communicando familiarmente

com os ecclesiasticos, que os rodeavam, caminhou para o campo de

Sant' Anna, onde. chegando, rogou aos soldados, apontando-lhes o

peito, que lhe poupassem as agoniils da morte.

Os bahianos viram como morre o homem livre: li lição de-

Ia. PROVA

RIO, 29 -- A piscina do

Flu-11 4a. PROVA 12]3, 17'48315 (Nelson está com

minense, apezar do tempo incle- 10 braçadas atraz, quasi meia
mente, apanhou ont�m �ma nU-I .

A direção do concurso ante- piscina), 19' 13" Estamos nos

rnerosa e srleta assistencra. I cpou a prova dos 1.500 dei- 1.400 mét os. Vilar força. Nel

,

A nataçã? pJde se gabar de. xando a dos i 00 metros, aberta on dá ludo. Em vão, seu esior
haver conquista o Nfans" corajo- á L. F. M., para depois àéla. ço, porque vence por meia P1S-
sos , que não se arreceiar» nem Disputara')) 0S 1.500 (JS qua· cina a prOVJ, fazendo o tenpo
mesmo de chuvas terrenciais. tro seguinte concurrzntes: VIlar, de 20'35. Nelson�:çbegou com Requerem registro na F. C. D.

Como sempre acontece, essa l�el50n, f\tÍ:lc",dc e Carlos Remph. 20'44 4[5 e Rempk� com 2:::'25 os desportistas João Batista Côr

assitencia vibrou entusiasticamente, Vilar não disputou os 100 415. te Real, Oarcí Schrnidt, Agos
ante o explendor das provas re- rnétros pari'. corr �r nessa prova

.,

O .t�mp,o de Vilar � o melhor llmh? . NU,�es t

de StJu�a e João
nhidas. As p3.ssagens de Vllar f�ran' II verificado

fl3..
Arnerica d:J �ul,

I
�srlIlto oanto da SIlva. Decor

Um::! autentica vitoria do pon- 1S seguintes, d� 10) ern 100 110 lJodendJ ser homologado por
rido o prazo de 15 dias, conta

to de vista social: técnicarnente métros: 1'1311 2[5, 2'31,3'55215, ser a pis:i'11 de 25 metros. O do., de 24 de. Março, sem que

a competição ol-receu os resulta- 6'173]5.6'4111 (;nelhor que o proprio Vilar possue tempo me- haja qualquer impugnação, serão

dos que se �egue-n e que deixa- recorde br'l<deiro na díst:ncia) lhor pois em abril -:lo ano pas-
deferidos sem requerimentos.

mos ao leitor, que já conhecê 8'C66, 9'28,10'50 (N lo. na- sado fez 20'U[6.
VIst0 não terem sofrido impug-

natação, o comentaria preciso. Jvu s-rnp.e, 5 braçadas atr .. z nação os requerimentos de A��-

de Vilar), 12'14, 13'36 (nos 5a. r.<'OVA tonio josé da Silva, Almii o B«-

100 métros VdM p issou cm km-! ges, Heitor Vieira, Adalberto

rl0 melh-r do que o sul americano. Essa prova, l:'\ 100 métros, Gonçalve' dos Santos, Paulo,C.

Para ess i prova alinhara-n-re 15'00 (:lessa altura da prova, nado de costas, pua estreantes,
í"{osa e João Bonatdi, apresenta

as nadadoras Ligia, Hdcne, LI- \.1accc-t) e.tava 100 metros atraz (oi vencida pr)r \;rredo A·ruiar. dos a 13 de Malço, são ccn-

C
i, .

id I

,néa e ila, r;ue, ao tiro, cairarn e R:mpL 120 métros}, 16'23 do Gragoatá, �qu_do de P.\tll, vicaoos os mes;nos desportistas a

ber-i. Ligia virou os 50 metros. Artur da C01,ta, do B.Jtafogo, c i lançar
.

sua assignatura no livro

Na virada, Ligia, Cil» e I-Ide- de Renato da Foiseca do Ti -I do registros da F. C. D. dentro

LONDRES, 28-0 enviado I p., quando é certo-e êsse láto na lutaram vai -ntemente, chcg:m' EO tTAL juca, com .,5 tempos de 16'21 do prazo de 15 dias, a contar de

alemão, Von Ribbentrop, partiu consta do desmentido oficial do do quasi junt>s. Cila tocou a bOi- 3{5, 1'22 415 e 16'26 315. O 29 de Março ..

para Colonia, onde fez 11m relato governo alemão-'lue êsses passo' da em pi:ne.iro lugar, s�guiJa de �j unta Com e r .. tcrr:po do vencedor é recold� de Para esse ftm, devem compa-

ao chanceler Hitler da entrevista tiveram uma resp0st:l P1s:t:va que HLI�r\a e Je: Lq;ia, com o tem- • A � t: t d cla�se. recer á séde da Federação guar.-

que teve com o min:stro Eden, só serviu para retard.1r a pública- pos: I'J3"4[S, f'ij e 1'25. Cian ao L.,..S a o 6a. PROVA do a diretoria redizar a SUól. ses-

segundo informa o «Daily T::!e- t,ão da entrevÍsta até a. ratificação Linéa fechou com df:Z braça- De acôrd,'\ cO·.Tl o art;p.o. 24 's.'io 5emana1.-s�xta·feira, das 20

graph>t, acrescentando que a re- do pacto com a RUSSla». I d.,�. da Lei Federa] ,�. i 57, �Ile dis- Concorreram quaho concmren'.
:is 21 horas.

percl1ssão do discurso do ministro
�.. I E,sl� I, pr(J�'a f�} d-I::alltcm��te põe ,ôhre a� dur)l!calas e vendas teso Maria Lenk e Hilda Dias A dir,toria pede a atenç50

dos estr�geiros da Inglaterra, na C lu b dOS FU 11 .. I ar). UulU' ik;.3. aS,lsten,Ja. A p,o mcrcan!i', qO�05 os ccrn'Cfciar.tes �omancaram O p�lotão) tendo dos clubs filiados paro i\ ob,iga-

França e nu Alemanha, foi mais", •

P'" l
va Lrit; '.c di bil;XO de u;na chu- (com qualquer capito.!) süo obrz- l-Uda, nos 50 métr('s, passado ção que lhes cebe, de acôrdo com

favoravel do que se previa. C I O na rios U �
\'� lo:rcncial.

I gados a ter e escntllrar os!is frente. Dépo;, c, deu. lVi-ria ven-
os fstatutos, de s-= fazerem repre-

Berlim considera impossivel os

b I iCOs C iV i s de I
vr05: �iár;o e Copiador. de Car' (eu berP. Carme:l perdeu para

sentar nas sessões do Conselho

sacrificios pedidos. expressando, • I
2a. t)ROVA tas» .Cnamo, pa[Q esse fan, e dé Edite Hempel. por batide. de Técnico.

entretanto, o desejo de remover a S ta. Cata r ln 3. o, dem do sr. Presidente desta Jun- mão.
Está dJi'inilivamente resolvido

de�confiança qua e".ist.e na França. /-\lu:laram-se cinc'J nadadorJs t'l Com21cial. a atenção do�

srs'l
Os te-npos foram os seguintes: que só tomarão parte no eampeo-

apezar de se ignorar como isto po' C:d f."
Da Lgól de Eoportes, Isailc e comerciantt's nào só desta cidade, 3'03 1(5) 3'27 2[:> e 3'35 215

I nato de futeból os c1ubs que o

derá ser conseguido. 'bl.onv..a-.se, afosdsís .. unclUtndan�s L:onidas; de Sãc Pauio, I vo
e!
hmbem dos do intErior do Estado O tempo d� Maria Lenk é record� requerem até 8 dr- Abril, impe-

A
. d E t d U· pu lCOS I:IVIS, e era1s, e� a uals S· d ( I'

.

v . " •

I
Impr::nsa os s a os n:-

e mUlllClpalS, para com suas ex- 1 .::rglO, e a L. C. N. João de )s a Udld0S Alivros, dest!\ pra- oul-americano. E o de Hdda é tenve mente.

dos, tambem, comenta a aJitude ' C Ih .] b
mas. familia" assistirém' d'

'lfVa o. .' ç�, pagarao se o por ver a na canoca.

da Inglaterra c LlZ referencia á
31 do corrente,:is I') hl10 da 03 dois maiinheiros nadaram I Alfandeg,-\ e �erão ruhrir;ados pe'

a\us"o do ml'nistro Edell a fát05
oras a

f �d I 1 I 11 d d d J r' .

J
Q

••

d b' sempre na rente" ue,an'Jo-se súac LJS eputa os a unta \�omerC:la

h
no!te a lllauguração o s�u ga I-

istorico�. e Leonidas. Os demai� concur·. e os do interior na Colete ria Fe-
�etc médico. situ ,do á rua Con
selheiro M"fril n' 2. (1' andar)

[f'ntes nã0 se mOôtraram á altu�a· deral e rubricado pelos drs. lui·

O Conselho DIretor firará muito
dos dois marujo", que, afinal res de DireÍto das Comarcas ou

grato pel'
.

t
cmpaté\r::'ITl, com o tempo de. ;\1 I unta Comercial.

v conVlareClmen o. I' 3 I 2 O
.

f 1'0" 415
•

.

'

11
O

.

I· ",e�undo
ez J

1

I

CI b d F I
Uf\1A TENTATIVA DE

U 0'1 U n.. RECORDE João To/enfia0 Jor.
SeClclarit)

C iO n a r ios P Ú -I Depois dessa prova} Siegindc �...����'4,::,!:"!!�����nw"'iI'!

b I iCOs C i V i s de Lenk tentou bater o recorde

SU1-1�.�. -I
St C t·

ilmencano, LOS 200 mf'tros de Bar:.�o de �
a. a arl na costa:;. A nadadora pa'.lli�ta pa'- C ii' e'd ãto POg �

30U 03 50 mctT'JS em 0'42", os _ � M �
100 em 1'30 415, os 150 Ine-

II

ln.·
f,

lros em 2'20, chegado aos 200;; pU ar e .Hgn-I!·em 3'07 1]5, conseg'lindJ assim.'
I

CO Ia d (� San'" ,

o r�ovo record sul americ:mo. ta Catharina

FEDERAÇÃO CA
TAR!NENSE DE

DESPORTO

vIa ficar-lhes impressa».

A reocupação da Henania
-

NAO E' UMA AMEA.-

'VA A INTEGRIDADE
FRANCEZA

A OCUPAÇÃO DA RENA
NIA NÃO E' UMA Il\lFRA-·

,

çÃO UNILATERAL

REMO

F rpO.IS, 23-3·936

Aproximando-se a realização
das tradiciunaÍs pugni\S nauticas

Dispuiaral-:-1 es"a prova Zuni-
d� Abril, movimentam-se os des.

'6a, Pio!h'), Rublão, MOS\luito e
portistas do remo para a seleç&.o

Q..' _ F' d
.. dos ':onjuntos que deverão par-

u�rnea0. Oi um pareo IJT1Sumo. ..

M
. p' I' I tlclpar no certame

o, qU,t0 e , lO 110 utclfam todo
I S f' 'I" L'·

I
�xta- e;ra u tlma a loa Nau-

o percurso, va entemenie, che- .

S C'
.

<>

g0.ndCl ju[tto�, perfeitam::nte jun'
t!Ca

.

anta
.

atarma, enlidade que

t" O
..

d
.. wpel ntendela o remo r:at"rinen�e

(l.'. s JU:leS eram a VIto) la a
-

� ,

P· I'h
esteve, por seus diretores, rel.Jni-

10 o. d
Simeão chegou cm tnceiro, no

a em sessão para o receb:mento

tempo <ie 26'S6 315. O primeiro
das inscr'ções d0s concorrentes.

fez 2'53 1[5 e o segundo 2'S3
Os habalhos fnraM dirigidos

115. Zuniga chr.:gou em q'H\fto
pelo sr. OswalJo Machado, pre

IJgar. O" tempos de Migüel Paes
sidente da Liga.

L (
Imcreveram-se: o Riachuelu

,oureiro Piolho) e Antonio Luiz
d S (' � em 8 pareos, Aldo Luz em 6,
os anlos lVlOsguito) são reCGr· M

des sul-americanos.
artinelli em 7 e o AlDeric3, dI!

BJumenall, co cinco.
Portanto, os participantes cem

NOVA TENTATiVA DE exclusão do America, de Blunw·
RECO"<DE nau,-que imcrevendo-,e em 5

pareos demonst"a e<tar b(is�allL:

�rcparado e ser um forte comp""
tldor ,-�ão todos desta capital.

7a, PROVA

BERLIM, 28-0 «D�utsche

Zeitung» escreve: «RecrudeEcem
em Frc,nça os esforços para con

vencer a opinião pública de qUe
a reoc'lpação da Renanict não

constitue um áto plenamente jus
tificadl) pela infiltração bolsche
vista na França e pela conciusão
do pado franco-soviético, mas

apenas uma simples e premedita
d'i ameaça contra a integridade
francêsa.

Essa tése foi rejeitada pelo
proprio cOIl�elho da Ligá das

Nações q",e, embora reconhecen
do uma pretensa «infração dr)

pacto de Locarl1o», por parte da

Alemar.ha, absteve-se de c1as::,iLear
usa infranção de unilateral e

agressiva contIa qUl!TI quer que

fosse.
Quando aos OlltrO� argumentos,

que a imprensa francc sa aduz no

momento não passam de uma repe

tição das afirmativas dos srs.,

Sarraut e FI,mdin, imedialamen�e
dp.srne ltidas em caráter oficial pelô
governo alemão.

Exemplificando, a imprersa
francêsa refere novamente urr.a

falsa atuação do p.mbaix&dor fran
cês em Berlim com rJerencia a

edtrevista que o chaOl:é]er Adolf
Hitler concedeu ao r'>.i,�esentante
d� «Paris Midi».
A imprensa francêsé\ dedar a

mé-Ís UMa vez que os passos dados

ih: aqueJe embaixador tiveram co·

u O «�nica resposla o roemor an

dUIQ alemão de sete de márço p I

(Departamento de Propa
ganda)

«O Club dos Funcionarío�
Públíc05 Civis de Santa Catari
na, desejandü colaborar com as

a'ltOlidades �anitarias, resolveu por
intermedio de seu Departamento
Médico, atender diariamente das
4 ás 6 horas da t"r :lei toda5 a:;

pessoas que desejarem vacinar-óe
contr':t variola, gratuitamenté'} for
necendo atestado compdenk.

Este seI viço terá iniciD em 2
de abril rroximo vindouro.
O ConsultoiÍo Médico está "i

tuado á rua Conselheiro Mafra
n' 2' lo. e 20. andares.

i ()Oc. Coup. Rcsp. Ltda.)

I
Ru� Traj:.mll n. 16 N d

Para essa p.ro\'a se apresenta-
'

(C 1 C
•

)
ova tenhtiv,) ,�rccorde sul

,:..ClJlJ<:io propn:J
.

f S I d
iam cinco COllC'urrentes. Os I CO 'I

amé'n:ano ez
. ieg in a Lenk,

metros livre;;, para pn:1cipiantcs, �I C I
desta vez nos 400 métros de cos

I � dI ila, 136:700;'pOúO S I' d 1
foram ve::!cidcs per Mario Müu- .;\ I�,se:Yô 56:424$498

tas. .eg 10 a P'l,WlI os 00 mé- SKIFF CATARINENSE

tinho Neiva, do Botafogo, que T
t"')S eTl" 1'33 2i5, os 200 em

I
Sabádo último Orlando Cunh",

dtsd� o começo nadou apertado I
� RECEBE DEPOSITOS 3'13 3[5, os 300 em 4'54 315, I

o valoroso e vitorioso remo ria-

por Joaquim Padua Scarp.s, Co I í?Fl6FlNDO 05 �e5..1'ln..,.d<.)"aos 400 com o kmro Continúa na 6a. página
Tljucas. Iii· SEGUINTES JU'f,)OS: ; ����=-�-----��---------==-----�.ee

Em terceiro lugar eh, gou H. _ � rq
S�

I S I I� I i I ,.

t
�'J

.i� Osata€��o:f;;:� �; �eO��[��í�;'11 �:g��1����CViO�'\:::=: li abe es .aurante :
1 10 315 e 110315. O tem- Prazo Fixo g·l· ala. II� "�',���\ r�gliV�!fl..I!!, e
po do terceiJO não f('j tom<\do. � es;'iÔ1 � ":. '- ça.� iii! 'UI"

�����_.�,.���9*�mm��m�r=��g}
I�-�-������'�'�����\

3a. PROVA

3

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

Rheingantz
O

Espec ial idades em: AfERI! JVOS E
SAL.GADOSDOSAZ

Fornece COMiDA ;\ DOMICILIO A lIRE
ÇOS MODICOS.Chapéus

com diploma registrado no D. N. S. Publica e >la Direto
ira de Higiene dG�te E.,kc]o. aceita responsabilidade técni
C3 de fallnacia ou de especiJicades farmaceuticas.

CSltas para Farmaceufico, na Redação deste Diari(.

I

i
i

.� Cozinha
� SOBRE A DIREC10 [( FfOFRJETARIO�
�

\

�t
,� RUA FELIPE �C l- '.1 Dl N 1 ��
I�, .....�:i'

! �
fLOR1AN OF'OLlS �.:.

�eG� � ;

Procurem

NO SEU

Fornecedor

u

"

�.'
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REX .. 5a. feira ás 6 e 8 horas .. 5a. feira DOMINGO
ás 6112'e 8112
EL.A
A Feiticeira

!\1.lis de 5 mil figurantes
A maior realísacãc da R K.O. Radio

,Espetacular !' - Sensacional!

----------__ --------------------------------------------------------- ------------------------------------

PARA ATENDER AOS INUMEROS PEDIDOS A EMPREZA, NOVA�ENTE, EXI'BE O MAIOR FILME L1RICO DO ANO:
I"'t../

NAO ME ESQ�EÇAS
O n"isíor tenor do mundo, o incomparav�1 GIGLIAS MELHORES OPERAS SERÃO OUVIDAS NESTE GRANDE FILME ..

Preço ISOOO

Carl-"

Traviata - Rigole"to - Fausto - Elixir do Amôr�· Africana -- Boheme, etc.

aO Senado aprovou

(Formula do DR. BACHMANN)

nt-llVER!1ARi05

A decretação da estada rc de - guerra
a prisão de parlamell'tares

evoz DO POVO

)f -

RIO 31-0 senador Cunha Melo, relator da Comissão Permanente do Sena
do, deu parecer favoravel na mensagem presidencial sôbre a decretação do estado-de

guerra eprisão de parlamentares, ficando, assim, aprovados aqueles átos do governo

de prefeitos � .ve�ea· Ã;;liC�tencia médica
-dores mUtllClpai9- ��.�����

aos fupcianarios

POSSENossa Vida

Senhorinha Maria da Penha
Grijó

RIO, 31-Realizou-se, on-
Inic�ativa vitóriosa �evada DESPORTO tem, em Poços de Caldas sen-Tomará posse na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, a realização pelos ardorosos __ sacional corrida automobllís-

Transcorre na data de hoje, c a camara municipal blurnenauense eleita no pleito de 10. defensores dos direitos e do tica, que assim finalizou: lo.
aniversario natalício do estimado de março. bem estar dos servidores ci- . . IN' t J

.

O novo govêrno do rnunicipio de Blumenau e' com- VI'S do Estado-o Clube dos chuelino, lanço.u n�gu3 o S.k,fl ugar ascimen O or., cano
comerciante sr. João Moura [o- I d d d t d ca, guiando um Ford V 8; 2->.
nior, proprietario da Casa Helio, posto dos seguintes cidadãos: prefeito Alberto Stein; ve-I Funcionarias Públicos Civís e sua. propne a e, cons rui o,

lugar Benedito Lopes, cario-desta pra�a. readores: J. Ferreira da Silva, João Durval Müller, João de Santa Catarina é hoje,
nesta cidade, pelo _co",trutClr d

.

Ehlert Paulo Sutter, Edmundo Bramorski, Walter Berner, uma realidade tangive'l con-
barcos de regata [oão .Suares, qu,' ca; 30. lugar Vicente Hugo,

snzern AHOS 1-1CJ1E:
. Alfredo Baumgarten, João José de Souza Medeiros, Alvim ereta que está crial1do-'den- é um com�'!tentt: técnico, conhe- paulista; 40. lugar Olindo

a senhorinha Aida Mendcnça, I Grau�ner, I Iu�o �.ruch e Vitor Haut, eleitos pela Ação In - tro das suas minguadas pos-
cendo perfeitamente todos os �egr�- �f����a'G������, �e��é, �����

filha do sr. João Mendonça, tegrahsta Bras.llelra; dr. Han� Gaertner, ��berto Gross�n· sibilidades rnatertais - uma
dos tmentes a arte de construção

donou a corrida.
construtor civil; bacher e Erwin Manzke, eleitos pela União Dernocratica nova atmosféra de garantias

nava.
����� *,il.rs:����r:&"

o sr. ceI. João Simões Lopes; Blurnenauense e Alfredo Campos pela legenda «Por Blu- e proveitosos empreendlmen-
O novo barco tomou o no'll€'

r �a exma. sra. Leonarda Vieira menau>. tos em favor da prestimosa e
de «Jnpanan». Aos srs. Orlando � Esti Ihaços ! r.

Santos, esposa do sr. Otavio San' . , abnezada classe de funcio _ Cu�ha e JOãO. Soares os nossos I
ItSJa I .

._,

'bl'
., efUSlVOS cumprimentos. ���:1ii!?l �:W:�.

tos;
F

. .

d
.

t d Iestei
nanos pu tCOS CIVIS:

.

a exma, sra. d. Dulce Moritz, ?I organiza o o seguin e �rowama .e esteJas. co- ° programa de realizações
consorte do sr. Henrique Moritz. mernorativos da posse do �?SSO dl�tmt� .amlgo sr. �n!leul·dessa benemerita instituição I

BOTAFOGO
Bornhausen., .no cargo d.e dirigente u� edlhJ�de �e_ Itajaí, o classista é vastissirno, amplí- DERROTADO
que se verificará no dia 4 de abril pró!,lmo. as 6 �o- ando-se pararelo com sua
ras, alvo�a�.a por um� b�nd� _

de musica d_a capital prosperidade economica.
do Est�do, ãs 7 1(2 �s. distribuição de carne e p�o para �� Além das garantias asse
pobres, ás. 10 hs. _missa c�mpai no �d!o da Ig.reJa Matriz; guradoras da vida profissio ..

ás 14 hs. tnstala�ao da Ca:nara Municipal, eleição da Mesa nal do funcionaria, o Clube
e posse do pref�lto, sr. _Irtneu .B?rnh�usen; áS,20 horas.

promove, tambem, no campo
b�nqllete oferecido pelos corr�h�lo:1anos e amigos do sr. economico e social vultosas
Irineu Born�ausen 'p�la sua ele!ç�� e posse no ele�ado car- realizações, tais como: um
go de prefeito munlcipal de Ita] ai, Já tendo concorrido para serviço amplo de assistencia

Cap . .Antonio Bittencourt
o mesm), até este momento, 250 pessoas. médica, dentaria, farmaceuti-

Ente itdliano. ca e juridlca, fundando, ain-
Acompanhado de sua exma. Andízio,,",i R�I FOI autari- da, para o futuro, um síste-

(amilia, seguirá viagem, hoje, pelo diofon iChe d .

ma de cooperativismo de cre-
Loid, com destino á Capital da za a dito e consumo, que muito
Republice. para onde: foi transferi- E."I A. R. beneficiará o associado.
do, o sr. cap. Antoni,) Bitten-

Esta910 dJ Roma 2RO. onda O restabelecI. Muitos dêsses empreenJi- ClNE REX, ás 6 e 8 horas,
court, distinto oficial do nosso curta da mitral 31,13 19aal mento do en-

mentos já estão em funciona- ALEGRE DIVORCIAD.!\, exelente
Exeicito, qu.�, ha alguns imos, vi KC 9635 • menta, alguns vão sendo filme di R. K. O. Radio. que
Ilha servindo no 14 B. C., desta a.,

I gaJ qmen to inaílgura�os, cada .dia,_ e ou- tem al:ançado gunde suce�so nes·

cidade. Hora do 1?,io de Janeim 20,20 tros em via de reahzaçao. ta r.apltal.
RIO, 29 - ° ministro da H O j e, ás I 9 horas, na I

-

.Para Curitiba, seguiu hoje, o Programa de transr.2Íssão ra- Guerra, atendendo as poni!ra�ões séde do CI�be, será, per�nte CfINE. ODEON, 7,30 ho·
sr. Vitor A. t..spi!ldola, diofônica especialpara a dos comandantes dos corpos da altas autondades federaiS e ras, um ftlme de Wamer Bros-

Ame! ica Latina tropa e dos chefes de saviços, estaduais, imprensa, associa· UMA NoiTE NO RITZ.

Terça.feira. 31 de Março de 1936 H:lativamente a aplicação d)s avi· dos e exmas. famílias insta-
Faleceu, ontem, em sua residencia, sos 606 e 617, respectivamente lado f) consultoria médico, CINE IMPERIAL, á� 7,30
á rua Alvaro de Carvalho, n. Anuncio em italiano, espa- de 24 e 26 de setembro último, que prestará !f!calculaveis horas, A [FAMIuA BARRETT.

29, o estimado conterraneo sr. nhol e português. que vem creando embaraços e di- serviços de assist€:ncia aos

Aristides Domingues, alto funcio- Marcha Real tl Giovinezza. fícultando a administração dos socios. CINE RuYAL, ás 7,30
nario do Tribunal Eleito(al. Noticíar;o em italiano. conligentes de formaçõe3 especiais, A Gazeta, que foi distin- horas NO DIA QUE ME QUEI-
A noticia da sua morte �ausou Transmissão de uma opera do I indispensaveis ao. serviço, autori- guida com um &entil conv!te, R

...A�S�.������������������S!!!!A�R!!A�P�I�Ã�O�grande const�rnação, nesta cldade, "reatro Real" de Roma. 7.::>U o restabeleclmento dos enga- para o comparecimento, feito, Ih1
--

o�de o extinto. contava c�m largo Numero fie surprela de Ro� jamentos, r�speitando as determi- pesso�lmente, pelo sr
.. A�ol- Para a beleza e saúd: de seus dentes, use sempre

Circula de 'lmlgos e admiradores. ma. nadas condições que entre elas fo Bltencourt da Silveira, Pasta 5 U L B I O Lo enterramento efetuou-se, húje, Cançõ�s do seculo XVII in- deverão obedecer as exigencias do digno c infatigavel presiden-
ás 9,31.1 horas, com grande terpretadap pela soprano Maria decreto de dezembro de 1932, te do C. dJs F. P. C. de San-
ac:>mpanhamento, no Cemíterio de Grimaldi. até que seja publicado o novo re- ta Catarina, agradece a gen-
Itacorobí. Noticiario em espanhol. iulamento do ,erviço militar e na tileza, augurando, ainda, á
A familia enlutadl\ A Gazeta, Noticiaria em português. proporção de dois terços dos ele- eficiente organização c1assis-

e.nvia condolencias. Marcha Real e Giovinezza. mentos engajados. ta fartas prosperidades.
.............................................

Regista-se hoje a data aniver
saria natalicia da graciosa senho
rioha Maria da Penha Grijj), ele
rneuto destacado da nossa melhor
sociedade e fílha do extinto dr.
Adernar Grijó.

BIUrrlenau

IA corrida au.
tamobilis

tica

'Dr. Miguel 130abaid

(Foi ontem prêso o

«1?,ei dos Ga/;nhei
TOS» ).

CHEBAm UH5

OUTROS PAHTEm

RIO, 29--0 .:Botafogo» foi
D ., f I

.

d d M· I I I este canto eu ja a er
errota o no eXlCO, pi' v c uo

C (., f J
.

)<Necaxa», por 3x2. Foi e�teol
erta vez, )a az aneiros

.

ilti ." d I b xari Sobre um grande ...um grande Rei,u imo Jogo o c u carioca na- '0· I R' d G I' h
.

I ' tl ... ei uos a lA erros ...
que e pais.

Regressou de sua viJ6em à

Capital da Republica, o nO$�O

prezado conterrâneo e competente
facultativo, dr. Miguel Boabaid. E não é que esse np�nétra"

Com paesos de orangotango
Continúa e... ed-cétra,
M ,., fas agora e 50 no... rango ...

S. RAULO, 30- -O "Anda
raí", do Rio, venceu o npalestra"
pelo score de 3 x I .

CARTAZES lss f�ango (no masculino]
'-1

DO D IA
E dlz:-Não quero outra vrca,
Mudando o sexo, ó menino,
Para mim nem é... comida!

Foi empossada a

diretoría dos Fi·
lhos de �inerva.

E'Flc.ECimEHTO

Parabens, ó minervinos!
Que a nova diretoria
Vos dê glorias, bons destinos,
Para os louros da Eolíal

E que a vossa churrascada
Gordurosa e bem cOl:iit:la
Não vos faça maL. nem nada,
Que seja bem digerida!

A' venda em todas as farmacias e
de perfumarias.

casas

_411---- ..... -- .�- -- --_ .-_-

(MARCA REGISTRADA
;

torna a roupa branquissima !
.............................................................

C)��Ã���RCf�
Esp EcrAUDADE

'

o Sabão

UVirgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Ci.. •• Jainvile
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