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Pr�estigio acimerltado ern berl1 pro
cedef-, o candidato a pr'efeito de Itajaí,
sr. Irineu Bornhaus rr, amparado pela
gratidão e estima do r:>ovo, sobrepujou,
cor-ra e){pressi'v7�é.�,� v r,�tagern� 80,S seus
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A elei�.rro de primeiro de Março teve o condão de
Redator�secretario OSLYM COSTA rev.elar. certas coisas que não podem deixar bem algumas

458
entidades que l,:·vsaram a vida a comer piabas e arrotar
presunto.

O sr. Durval Melquíades, a quem apelidaram de al-
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�, l)' Po I i t i Ca &. L� fii�e �í�j �W;3 mirante que naufragou em terra, passou por duas vezes
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'; �,. �elct Pr�i�u:a à� Floriannp?!is, a última das quais no pe-
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.
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r 'li" I fIi """ o i rt ICos m�@ ��@ I!!í � - nodo dlscnCIO'Jano, tendo sido quem chefiava o govêrno

I " � � � �U � Bateu o record n G'�:le Q �,_:�;} do I�: ����i::��polis durante os trabalhos eleitorais do pleito

. r� rZl!� ::'" �7,;;� Ninguém terá esquecido que naquela ocastao o

exatas deste áto, mas acredita-se O ?r. Vrg�Hn0. candidato, �p! II �d;@ Il� '"i� ��
.

Partido Liberal perdeu para a Coligação Republicana' as
ebelde I. ,. Ç.,ach?e,na, a )U1Z Ile paz pda. q.lbtD Isodoro Pedro Coelho, propne- elr.jções na Capital. O sr. 1\_lmI'I-anip passara, entretanto,que os re " LS recramararn a cc I '�CI'''1)1,ra"a qce na II tíma nora ,
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. . l.i. '.1."'1.1' ü.... ,.1. ....,. l' -' uu :".a.. .. � (",5' tarro o a�é esta ire. i, te' São d t

'

f t d d I' dps.çao imediata e er ruuva p.::,a! mancou votar a favo: do seu advcr- p.. '. F' i- C h'
. OIS coinpac OS anos a rcn e a e i Ida e.

Ítalia do seu terrjtorjo, I sarío. (0<' em reouínte de gcntílez-, cdtO,.a lua reuce oc •.midt, n. já agora, porém, com o sr. Olivio Amorim-aquele
ROMA,8--0 Marechal Ba- De qualquer modo as PJPula-1 fzs�eilJll a,�gte1i1��,L:, ,ao .esportcar 63 5, queixou-se á P"licia Cent:'a! horncnsínho, modesto, pouco expansivo, que o sr. Nerêu

d 1· t I f f' ri ções do C .....djam estão anim"àas murtos.roJoes., a. vitcria CiO candidato de que SêH emp.�egado Sa\Jr(J Ramos transferiu de Biguassú para o aA,111bI'to da politica es-cg 10 e egr1 a que na rente e - Jv u "",,:.. .". 1 T) t''I
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(10�·a. ".'.)Ll[)\�l'al. antos anç-va rnãos do cinnei- t dual peja s '1 d

"

liberaitrea os restos os xercitos CIO-, oa maior snnpatia para com o. I a'··")p�(. tambzm S/7 ,.h�ITP Vl'/ d _I' d
(l a, c, Ue, comprova a experIencla,-os I eraIS ven-
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ro a gaveta reponGO-f) ma�< tar ,n
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anos prosseguem em desastrosa lu ita ianos, conforme demonstraram gOliliO/ por isso, o Yirgoltno da (acho ' ",'
v .i ceram na eH ar e pe o mesmo número de votos porque ha-

ga, em direção ao sul, alvo de durante o vôo dos aviões italianos eira 113i) l)O;�ia deixar de proceder
fi t�__�ue somente hOje percebeu. viam perdido a eleição anterior, apezar dos mil e um car-

contínuas emboscadas por parte sobre Dcbr3, e outras aldeias de él.,',5Sim, em homenagem ao seu hcmé- I Te,. ,,:,-;1>,. �1\'1�_� ��' ,� ,.

tõcs do almirante Durval, enviados Dara cá recomendan�
,

l' 'nDr. elo no�,l,,�te I', r;li, ;r..;-::;r, ; t::., �� d l·.J j. l' t,'
das popularõe.s do TIGRE' e de' Godjam, rois em vez de fu�irem, ü;J ,

�

lI.:w '., .'
,.1 ",f, � 'G' b",. ..... ! � ! OS canwualos rcpuh lc.a!1í)S, catre eles o dr. Bulcão seu

:t
l 5,. j l'{:}t'l� 1.',' COllY�:1rC:lt...: q ..:z J !�ltC( �. � r� I t d tI'CALLA. as qunis vi�15am-,'é áS- reunir�m-se nas ruas aplaU,JlI100 I releia a noticia. porque. natüralment.?,. SHU:1 �© � tV.H%:d r,"sa con CD 2,r cr�. Ou umo. . . . f •

peram,:nte dos abusos ha long') os aVlões que voavam a pouca J.chará qtle foi confusão de (lUem a. F' n' 1

i.A O.
E aS",lm que se exol;ca o pr.-:stIglo do a!I1llrante

empo sofridos. !1ltura. redigiu. Id<oIJre�odlld�'J
ao

}d,a( lesE
5- ,Vl.elqu;ades, qu� a'nda ha PO�ICO tempo na Câmara Federal

va o cse a �l1va este sta- l't
" .

,

Na regiãO de GALLA BO·
n, we" �.'. !'B fR �"''r�.'.'n� do, de cô, branca' com 20 anos plcl_eava) t.CtO�l1_O mesmo EIn�ucesso da eleição de .outubro,

RANA continúa a �fluencia das il»��-U iii it�UU Compartilhou da derrota
d '1 d • �d.. J _

a nao res I ulçao ao SêU -<srado natal dos tres mil contos

Populações, que fugindo as vexa- DI" n ; � J u n r.O r rJ�
l(

a2el,
les • ..:.nte a

rdua
oao

que este adearLÍára á União ...
r&., m

Consta que o sr. João Acado foi 1I,to , por ter tenb o contra

ções abissinios, vem pôr-r,e s(Jb a Toín.,ile votar nos candidatos da sua propria exÍstenc;a, produziu- g"�l !là �,

li --fj-I1I.-----------nossa proteção frente-única. como reconhedmmto de d ��� e�. u. �.' �I- t-'Sf.. ,�,..

$.�. $jA, e Ie I� •' .' 'o um feritn�nt:) ":0m U'1l3 faca, ",� .. r,� !, �
Um nosso aparelho de bombar- ;ratidão ao deputado liberal dr. Clt- � ,;� ��41 .'. �

A DIS ABA los Gomes de 01tveira. sendo removido para o Hospital
deio voou sobre .D ,-

-

de Caridade,
BA, sem praticar ações bt.licas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAiRO CALLADO

AHO III Florianopolis, Segunda-feira, 9 de Março de 1936 I �JUMEí�O

COMUNICADO N. 149
DO R. MINISTEFdO DA
IMPRENSA ITALJANA.

CIBOUTI, 7-0s correspon
dentes informam que em conse

quencia ás derrotas etiopes, os al
tus dlgnatarios deram a entender
no Negus que é impossivel Espe
lar uma revanche. O movimento
xenofobo aumenta cada vez m3Ís.

Em Harrar diversos brancos

Ique foram j�lgados c?mo sendo

inglêses têm SIdo agredIdos a ben- I
galadas. I
ESTÁ VITORlOSA A IN- \1SURREIÇÁO EM UMA

PROVINCIA ETIOPE

�.:, t,�f5l t7(:"� .",tA � mf;I .J O inV II e
�''''""'�W �;.;;;UIZ'I5 -

T'
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• � I ., erm�nou � ap11ração das eleições no munic:pio de
, . Com�aT"ceu � Delcga�la I OH- jOlnvlle. Esta, ass'm, eleito pJf expressiva maioria o sr.

I
c; aI. Joao Severino Acpmo) de Arístldes Lar':runa candidato inte[!�alísta com o

.

t'b )'1
.

.

,., c, ' ." aI" seguin e

I
cor :Blncél, com, _J al1O�, res�- resultado: I�liegralismo-2.623.; Frente única-I,758.

S PAULO 8
'

: _

d ,nte í:. rua Memno Ddl�, qUf!- fl'II. J'll .�-, "'t.�ra
. ·--0 JLllZ fe- d J" C'I I aVlt:::O .

, ,x )U-5e e que Od') ,,). va, vu,go O Cl 1 lt d � t I r • • ,

deral \ de S. Paulo denegou a I
t t tI. II .

LSU_ a o lO a TOI o seguinte: LIberal-·880· Tu-

I
ca li o, ei1tou 8U1e:JH-ulC CulD um d . lVL f _ 545 A' t d "b _,

'

ordem de habeas-corpus im- fi no.
'O O P�I l_la I a-� : JLln a "elI ��GU I�ao apurar a seti�

p
..
etJ ada pelo advogado «.1S-I-·"'" � ',,", "'.,.

ma s(���?: tBei�, VISt�) ( a C:L1al fOI Intel posto recurso, pa�
tI lho Ca?raJ, em favor do ge- §I!I r�rn � ri � � � �1OS ra o I nb.mal 0L1p�nor. ,. .

neral M!guel Costa dos srs.
I

_ .... ll'I ,Essa apuraçao tornou VltOflOSO o candIdato liberal
Danton Vampré, asorio Ce- ©ii') rWl�t�'1i� r'tiz:a�' a prefeIto sr. Pe�ro Kuss.

sar, Gilberto deA Andrade Sil-
I Quinta feira, ás 191 {2 h'Jras, ,

i rOi,!a r"u i
vai e c.ut.ros presos, politiccs r unir-se-ão, no primeiro endar Ll?eral 461" �n�eg�JIISmO 257. Não apulada uma ur-
do preSIdIO do ParalSo. da "Confeitaria Chiauinho", os

na que baiXOU em cüllgencla mas que nào!alterarà o resultado
socios da 5, C. llFid;GS de Mi final.

I
nerva" para a d(j�ão da nova �vide�cia-se dessa, fàrma, o tr:unfo dI) candidato
diretoria. do Partido LIberaI sr. Pedro Bittencourt.

continúa prêso

RIO, 8-A C0G,íssão espc
Cirll, nomeada pelo Govêrno
Federal, para apurar a par·
ticipação dos funcionarios pú-
blicos nos ultimos aconteci- l'

•

IL� •

mentosrevolucionarios, apr�- oJa 9VliaçOnlCa
sentou, hoje á tarde, ao títu- "O rdem e "'r ra la

lar da pasta da Justiça, sua

MACEIO' 8 F' d b·� fi l'\QH,
- 01 exone- emissão coletiva, em carater (IA m � 5

fado do cargo de Diretor da irrevogavel. Em seu templo, á rua Salda-

!��truçã� Pública, o sr. Ora· A comissão era compo'3ta nha Marinho, íeunem-se, he,je, á
cllIano Ramos, que acaba de dos srs. Adalberto Corrêia, ,cite, em SCGs1io economica os

ser enviado prêso para Re-1 contra-almirante Dario Paes Lreiro5 da loja Maçonica <�Or-
cife. Lem� t.! general Coelho Neto. 1 clero e Tlahalho ....

DJlBUTI, 7 -Informa-se de Regressou hoje, via mariti-
Debra Malcos que os reheldes de ma, para a Capital da Repu
Godjam apoderaram-EL� da capital. blica, aco:r.panhado de sua

da região e crearam o conselho exma. familia, O nosso desta
icvolucionario, prometendo gover- cado contetrâneJ sr. deputa
Ilar Codjam com leis opostas ás do Diniz junior, Iider da
de Adclis-Ababa. bancada catarinense na Cã-

Do Conselho rarl.icipam um mara Federal.

dedjazmatch, e um fitaorari, que A Gazeta aimeja ao ilus

participaram da revolta contra as tre parlamentar votos de fe-

tropas imperiais. Iiz viagem.
A conquista de Debra Marcos -----------

a,s�S!ura aos rebeldes um domínio Exonerad{J} e
absJuto de toda a região, em cu- A

jos limites foram construídas for- preso
aificaçôes contra eventuais ataques
do dedjaz Iguzu, encan,2gado pelo
Negus de dominar a revolta.

Informa-se de fonte fidedigna
que os rebeldes enviaram delega
oos ao comando Ílaiiano do Tigré.
Ainda não se �onheeem as razões

a cornissãc)
especL�31

Palhoca
, � apuração total da sédet (tres secções) Para Pre

felto: Llberal-400; U�ião Republicana- 174; Integralismo-50. Ver�adores: Llb�ral 385; União Republicana-
17�.i.. Intcgrall�mo-48, jUizes de paz: Libtral- 392;Ul1Iao Republlcana-173; Integralismo-49.

fm sessão ordinaria reunem

,ie, hoje, ás horas do costume,
os m. desembargadores da Côrte
Apelação.

Florianopolis
Res�ltado, total da apllI ação para vereadores:
Pa�!ido LJber�1 2.724
Unlao RepublIcana 2017
Hlpolito PC1:eirét '356
Pr.a C�:nerclO, industria e !..avoura 253
Imegrall8mo 205
Em.�lanco 167

. Ve:lflca-s2, a �i;rerençl de 707 votos favoravel ao
Parttdo LIberal.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA- -Honanopolis, 9-3-1Q36
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Cruzada Na
cional de
Educação

A estarão alemã DJA, onda MATARIVC UI SLAO 1718-Heroína braslleira-i-El-rei d. João V faz mercê

31 ,38ms.�irradir\Iá amanhã o pro·' ESCO LAR I
do paço de P�nguim, p�lo tempo de seis �nnos, e concede o �oldo

gWi:Ila abaixo, para a America do . .-
.

de um seraphirn por dia (cerca de 30G reis naquelle tempo) a he-
S I Para conhec.lmento dos I_:I- reina brasileira d. Anna Uzsula de Lancastro, que, abandonando.aos

RIO, 6 - - O sr. Flôres da Cunha, ao regressar de Pe-
u

A's 23,15 corresponde às teressa�os, aViSO que estao 18 annos, os seus paes, residentes no Rio de Janeiro, [ôra militar
tropolis, declarou á imprensa qUe respondendo a uma pergunta 3,1.5 :1S. no Rio de Janeiro e

em funclonamento as escolas
Das Indias, sob o nome de Balthazar do Couto Cardoso. Depois de

do presidente da República sobre a situação politica do país, a�w 7 15' 1 15 I para adJI�os da CNE, desde treze annos de revelantes serviços de campanha, durante os quaes a
, as, 15.

2 d J d t anrmára a s. ex. que ° Brasil necessitava, sobretudo, de paz. 2255 Anuncio DJA, (alemão,
e �nelro o ,correll, e I.

sua intrepidez esteve sempre á prova, a corajosa fluminense obteve a

Ao que fomos informados o sr. Getulio Vargas retrucara A) C-I I - A matricula sera contínua, e Baixa casando-se em Gôa com um valente e distincto official e ahiportuguês]. ançao popuiar a ema. . . -

I t t"
,

ao sr. Flôres da Cuuha nos seguintes termos: 23.00 Radio feminino' Conselhos a I��cnçao _, \'�mp c a�en � I morreu cercada do respeito e admiração dos_seus contemporan70s.-Eu não desejo outra coisa para o Brasil. Se: a politi- praticas: Ginastica para ti e o teu gratuita, sei a feita pelas pro
\ 18G8-Desembarque de d. Joao VI-O principe-re-

ca não foi pacificada até agora não sou o culpado. Uma vez filho. 23.15 Musicil. ligeira popu- f�sso;a� regentes,. todos os
gente d. João e a Iamilia real, que então chegavam da Bahia, de

que nesse ponto estamos d� acôrdo peço-lhe iniciar as dernarches lar. 23.30 Nova lei alemã. Fala dias úteis, n? horário das au- l sembarcarn no Rio de Janeiro, cuja população o receheu com grande
nos meios pcliticos com esses pstrioticos objetivos. Dr. Fritz Schwi-gk. 23.45 Ulti_11as, das 1J as 21 h_oras: ,{ enthusiasmo, acclamando d. João, como Imperador do Brasil. -

Em face do pronunciamento do presidente da República, -

..

( I ão] 24 GO Escola Conselheiro Mafra, 1868-Morte de Inhaúrna c-Ne Rio de Janeiro Iallecernas noticias em a emao . .

na Lo'a lvia onica "Ordeme. .," ,'.
o sr. Flôres da Cunha teria concordado com s. ex., coud.cio- Trechos da Opera 110, mestre- j. ç

,

S ld I 10
almirante JoaqUlm Jow Ignacio, visconde de lnhauma, que substi-

d d d h-Trabalho" a rua a an la -

d T d' d d . d b '1'nando, entretanto, a atitu: � qre pu esse assumir no esernpen o cantores de Nuremberg"deRlchard . .' tuna o marquez e aman are, no cor�man o � esqua ra rasi eira

dessa missão, à instituiçx«, no paíz, do gOVerno d'! g.:l.b:nete, cuja Wagner: III. ato. Em Casa do Marinho,
_ C I lem operações contra o Paraguay. Nascera em Lisboa. a 30 de Ju·

consequencia imediata, na politica nacional, seria a formação do sapateiro. Dirigente:Werner Rich- ES,c'Jla FIO! doardo, �bra, nho de 1808 e viera para o Brasil na edade de dois annos.

Ministério de conc�ntração. . "' ,I ter-Reichhelm. 1.15 Ultimas no-.
na séde

.

da �scola pub.hca, á,
.

1891-0s primeiro� deputados
. e�eitos, no regímen

° ?OS50 informante nos adeantou ainda que o sr. (Jetulr J; ticias (em português). 1.30 A rua Almlr'glL .Lamego,
r na

republtcann-Nesta ,datd realizam-se as eleições de �eputados ao

Vargas aCt"110U as ponderações do governador gaúcho, concordan- trouxa está feita! Hora variada de Escola J ad,.e Schuler, Congresso Representativo do Estado, no governo republicano, sendo
do com a formula por êle proposta pau encaminhar as conver- caminhantes.Zv l 5 Eco da Alema- �scol� Paroq.ulal Sant� c(at,�- eleitos e reconhecidos os srs, dr. Pedro Fl!rreira e Silva, João Paulo

da nacit I'
. .

I . rina a rua Silva Jardim 10- S h I d B 'f
.

C h J - J ' Th d C E jsações em torno a pac! reação P,) inca nacionai. nha. 2.30 Ao louvor da m:lSICéL ' • c ma z, r. onuacro un a, Oé:O ose . a osta, rnesto
-

As declarações do sr. FIôres da Cun'ia á imprensa na Musica popular de todas regiões ca);
.., Canac, coronel Antonio Pereira da S.Oliveira, major Francisco To-

mesma tarde que rearessou de Petropolis, confirmam de cêrto mo- alemãs Kees Veening baritono: e
Escola 1Warh! �Ulza Dias, Íeitino Vieira de Souza, dr. Arthur Ferreira de Mello, coronel Car-

d f· d'
o

. 1·", . '. na Escola Pública a rua I R d V- tori d P I R· t d A do, o que ICOu l.to acima,
. .

Instrumentos. 3.GO Ultimas noti- "

'(
.' os

.

enaux,
.

r. IC onno e
.

ali a. amos, enente a. rma �Pelo que alOda apurámos, essa atitude do sr. Getulio Var-lcias(em alemão). 3.15 Concerto Mapr_Cosra ,Canuàmhos). Hennque BOlteux,coronel AntOnIO PlOb da Costa Cameno, Jose
giS teria sido determinada por uma exposição que recebêra das I recreativo.

} NO fA:--:-Apelan jo para ? Martins Cabral, coronel Vidal de Oiiveira Ramos, coronel Emilio
chsst's armadas, fazendo ver a s. ex., que dada a int�nsidade da \4.30 Leitura do programa(êJem., povo de. mmha terra, e mUl- Blum, José de Araujo Coutinho, dr. Luil Ferreira Gualberto,capitão
infiitracão extremista 110 ambíen·te nacional o país não comportaria part) D"spedida DJA (alemão to especl�imente para a 11(l� Arthur Livramento, Joaquim Santiago, coronel João Cabral de Mel-�

.., , I
. ... ,

va gerncao conto com a I d P I J 01 d S' 1\(' L buma sucessão preSIdencIal aglt.lda. portuguêo). _. '_�' _
o, r. o y':loro avo.e anttago e ano o o.

O encontro dos srs. Getulio e Flôles d'i Cunha dissipoul --. . _ I aftrm.3ç�0 do seu bOul _nome, O Congresso aSSUD composto installou�se sulennemente á uma

todos o� mal-entendidos que haviam alterado as relações entre êles, I BebIdas f':JaciOnals e Extran

'I con�n?\.undo com a slmpl�.�; hora. da t:ude d? dia 28. de Abril .do m�s.mo anno, send� eleito
E' agora perfeita a solidariedade entre ambos e uniforme) I'

gelras só NO qualt1a de 1 $OO�, para auxI I PreSidente, o major FranCISCO Tolentmo VIena de Souza; Vlce�pre-
seu modo de encar;tr as varias questões que feram debatidus no C AFE' .J AVA lIar a manutençao

....

das Esco-' sidente commendador Antonio Pinto da Costa Carneiro; I' secreta.
curso da palestra que tiveram. Os amigos do sr. Getlilio Vargas e Praça 15. de Novembro l�s. Cnl:ada em �al1ta. Ca- rio dr. Victorino �e P. Ramos e 2' dito, te�ente Henri�ue Boiteux.
do gew'!ral Flores da Cu lha não e:;condiam u seu contentamento pc- AntOniO Pasc/lOal t..mna, � por ess,-, m�l? de 1897-E múrt0 o coronel GentII-Barbaro assassinato,
la absoluta identid3_d� de: vistas em que �e encontram ambos e

_

g.;neroslddde e de clvlsm? na e3tação de S. Francisco Xavier, por um grupo de exaltados P,)·
p,:lv cara ter afetuoso d3. visite. realizada. combat�r�müs CO::1 verdad�l. liticos, do ceI. Gentil de Castro, hom��lil politico no antigo regimen,Dr. Carios Corrê,:a ro patno!lsmo o anal.fabetIs- veldadeira influencia no centro de Minas Geraes,que se conservando

mo �ue atnd� predom1l1a em- fiel ás suas crenças monarchicas, fuadou com outros correligionarios o

aVU1�ado numero, em nosso

I Liberdade e mais tarde adquire a Gazeta da Tarde, jornaes es

quendo �stado. 10d.os quan- criptos por habeis penas e combatentes cc.ntra o regimen republicatos desejarem Sf� Inscrever no.

coma socios da Cruzada de-I--------verão se inscrever com () Fazer urrl bom
abaixe-assinado ;1 rua Alves anuncio e com am-
de Brito, 70. ola divulgação só na

Ava!:te, b?ns ��asileirosl A Gazeta Uma maquina a vaporFloflánopol.l�, 2 2 1936. I alta e baixa pressão, com.Prof. BeaLrlz de Souza 12 H. P. ',..,.

BrIt�.. . VEN� E-�SE Vêr e tr1tar á rua FelipeVlce-preslderte e Supenn- uma maquma de escre- Schmidt no 123 com Ma-tendente do En�ino da CNE �er, á rua Anita Gari- noel Cardo'sl) Jor�em Santa Catanna. baldl n. 38.
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Irradiação
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Pela
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 8 DE MARÇO DE 1936-S. JOÃO DE DEUS

na politica

nossa historia

VENDE--SEuma venda no distrito de

"João Pessôa", á rua

Spivach.
Tratar com o sr. Leandro
da Silva, comerciante no

Saco dos Limões.

Para anunciar (Curso de especialização em
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QUE TEM LARGA CIRCU

.f!����_�_�mw�Wi�.�..��5�_�M�Wi!l!�_:_L_:;!:_X�;�g�_E_M_l_'O_D_O_E31------_=_-_-_--
lip I R A N D E L L 611

Dr. Pedro de Moura ;:;erro

Advogado
Eua Trdjano n. I (sobrado)

Epílepticos
JUlNB'WNd

Ensino grp'tnitamente o

modo seguro e il1.falivel para
cura da EPILEPSIA ..

Cartas para o dr. Buchrn:lnn
Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro Brasi

Atende na Matemidade
até ás 8 1{2 da manhã
e á tarde--Col1sultorio:
ANITA GAWBALDI, 49

Vende-se

o premio l�obel de literatura vem dI_! atua�

liZlr de certo modo entre nós a obra àe Luigi.
Sabe-se que este filho da Sicília, s_:ssentão

e pr )resscr de uma escola normal, onde ensinava
belas letras ás mocinhas, era pO"Jco popular an

tes de 1922, apezar dos seus numerosos volumes
de contos e novelas, e esteve Mriscado a morr�r

Sem gloria, por isso que está só lhe veiu aos cin�
coenta f! cinco anos de idade, e lhe veiu do es

trangeiro. No sentidv figurado, te"re ele de emigrar
para voltar rico á sua terra. Foi conhecido na

Ino.Jaterra e na Amenca do Norte antes de o ser
'"

na Italia, e a ltalia, agora, para penitenciar-se da

injustiça, representa-o, simultaneamente, em muitos

legares, dos Alpes á Sicília.
Embora se consagrasse tarje ás aventuras

d,) palco, encontrou Pirandelo dezenas de situações
teatrais novas, aumentando as já relacionad'ls
rdo critico Polti. Hoje póde dizer�se 'lue e�iste
uma "sociedade" e até uma "cidade" primitiva
das sua� personagens. E tudo com um pouco de
mac,\bro hoffmanniano, húto taiva �a estada do
.,c:lltor: quawl,) moço, em phgls germaniGas, onde
(; ,<ju._iu a �U _ d,)c"lção e ,ido 'u os proc<!ssos

d.... psicolog�a experinH;111aL
T rata�s;:: de um prosa.dor bastante fecundo,

de uma inesausta
I
abundancia meridional, capaz

de redigir duas duzias de peças em menos de um

lustro, sempre com glande entusiasmo de Bernard
Shaw, que as recomenda vivamr;nte ao publicCo
londrino. Isto embora Pirandelo dÍ:;corde dos me

todos de Shaw mlis do que muita gente supõe.
O evocadvi de "Santa Joao<.." é, queira-o ou pão,
mordista, siDtlo puribnQ, ao passo que o narrador
-l-

.(, "� ; n+� <,e' mal, do qu,� um

�l�Ui' '"" ��.

Ivt.lS 0 iloilloi:a sempre tomou a arte a serio
,� trabalha dia e noite, ora em seu casinholo nos

'lrredores de Roma, ora em viagem, no hotel, no
cambaio, no transatlantico. Téorista exasperado,
IFO (i.;.::;cjo de um sÍstése por vezes arbitraria. es-

lura dos caracteres e as reticencIas de lum sonso

ou de um olhar ironico valem nele muito maIs

que certas phrases bngas.
No entender do teatrologo siciliano, cada

homem é uma idea em marcha. Cada um de nos
é o seu proprio méto. Somos todos duplos, triplos,
multiplos, de'lnte dos demais e de nos mesmos,
escamoteando, fraudlando a nossa prvpria persona
lidade. Cada homemé um, dez mil, todos e, afinal.
zero. O complicado Luigi quer ajudar cada um

de nos a conhecer-se melhor, visto como, se não
conhecemos direito a historia romana antiga, tambem
não conhecemos melhor o que vem de ocorrer

agora em noss) b:àÍrro, em nossa casa, nas reen

trancias de nossa alma.
Antinomia, dis30:iação,-cis a fatalidade

terrestre. ° que Sl)em03 do nosso caracter ou di!
nossa consciencil c apenas "o disco de agua que
se mostra no orifício de um poço". Pirandelo ex.

piora a vida dupll de cada um, a ararente e a ocul
ta, que, confundindo se com os simples jogos da
abstração, é ás vezes mais real. Esse matematico'
dos problemas do espirito sabe que cada um de"
nós é uma h�rrrM bifronte e, mais que pelos outros,
vivo ludibriado por si mesmo. Não raro, nO.5a pe-
or companhia é quando estamos sós. E até a nos-

sa força procreadora é :.:ma ilusão, porque, crean
do receber a "ida de nossos paes, é na realidade, f
a morte que receb;!mos, para, por nossa vez, trans·
mitil-a a nosso� filhos.

André Beaunier acentuou, tratando de uma
das obras pirandelescas:
«Estas personagens possuem duas almas: a sua ver*

dadeiía alma e a alma que a sociedade lhes ofe'"
rece DO lhes impõe. Uma alma verdadeira, uma

alma falsa?
Sim'" Mas, afinal, qual das duas t' verdadeira?
Ambas exercem, uma sobre a outra, alguma influ
encia; ambas são, de qualquer modo, verdadeiras,
e a mais verd:ldeira não existiria, talvez, inde
pendentemente da que é meno� ve(dadeiran...

Partos - Molestias de
Senhc1ras e

Molestias de crianças
Diretor da Matorninade
Medico do Hospital

•
- •.. -. k�"· ..•
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por Agrippino Grieco
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creve sem a preocupação de técnica ou de plogra
ma, avesso á tímnia mecanizadora do contra-re

gra qUe tantaõ vezes mata o autor. Cerebralistu
agudo. Hamlet em tom de força, pondo no cra

neo de Yoáck, é mI! inimigo dos arranjos àe bas
tidor e dos alçapões miraculosos, faz tudo à vista
do espectador e divide 03 seus átos de um modo
arbitrario, que Sudou evidentemente não apro
vana.

Trabalha tanto e, gabando�se de só viver
para encher laudas de papel, queixa·se de não ha
veI ainda produzIdos o melhor da SUl obra, ob
ti 10 a sua obra prima.

Escreve e tambem representa, por isso que
em excursão pela provincia, já têm substituidi> va

rio� átores doentes.
Esse rival de UrJamono para quem «iro�

ma» que dizer sentir «o inverso das coisas,.,
que nunca perde uma fita de Carlitos e [nunca
bu de Proust, esse analista cuja estilo está bem
malS perto da sequidão de seu conterrâneo Ver�
ga que da faustosa exuberancia de D' Anunzio,
demostra, a cada pat,SO, que a logica tradicional
anda cheia de absurdos e que talvez uma ,outra
logica qualquer, embora aparentemente absurda,
seja bem mas logica.

S::liS paradoxos serão apenas verdades já
estabelecidas na praça e muito plezadas pela res�

pectiva clienteIíl. � Em que - per�unta êle-

consiste a personalidade humana IHS suas relações
com a sociedade?

Numa verdade profund3, que só nos conhe
cemos, ou na opinião que os oatrc.s faze:n de nós
E a opinião dos outros ac.abará por influir, de
modo benificio ou malefico) naquela verdade pro
funda?

E aquela verd3de profunda é imutavel ou

se transformA inces,antemente? Além disso, na

Vida, te!mina a realidade e começa a fIcção? Em
que uma idéa é menos real gúe um fàto? Ainda
mais se o espirito se submete a uml convicção, es

ta não acabará por domina-lo totalmente e mes·

mo F,or aniquila-lo?
«Eis aI um teatro que, á pnmeIra vista,

de6concerta a rotina e é uma ofe::Jsa irrogada à
sonolencia \mental de deus Público. Mas este ce

do se acostuma. Palco e plaiéa iiglm-se, unem-se,
e o que vai no palco parece nossa proprÍa existen
cia e parece que tambem nós espectadores estamos

compondo e representando, a um tempo autores,
atores e assistentes da peça. Como que ficamos
todos abstratos à margem daquele rio do Ternpo
de que falava Heraclito ...

O estilo conciso de Pirandelo ajud'l-o muito
plua certos efeitos, sendo bem a linguagem suma

ria, esquematica, que o teatro requer. Simplicida
de de meios de expressão por assim dizer classl·
caso Seu dialogo presta-se admiravelmente á pin-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 5�o r(] ,�a Ie i ro àa BUENOS AIRES, 7-0 Sê-lamas esta pergunta simples- i .•1' \l,�11 :""", "

gundo record feminino sul-mente como pretexto para in- ----.----- I

americano de nado de peito,���� �u:r:���;�a�o�eeg�i�;� --- f=9'P r; '{y t'l� i'r "
=-�------------- �f� ��ti��a����mqU�o�O���o�jornal francês: -"Desde al- ----------- � ,

.'
'

, t� [: �;'\3·M b JJ � �$;J _ percurso de 100 metros em
gum tempo vem-se obser-

um minuto e trinta e dois se-vando na Polonia uma certa

O
n a t:' fil II

I zundos e tres décimos.ati vidade nos circulas rea- �, ��� �<� ffl f;:�� � � fYit'� ft �� r1''f' i -� �l'llj � B";>� 'P:-�� �id r� r;; {� «U',� � ..,

�,

***�A'� ��ijlli��?�fJ��� ���\t��!���!(1,ftí�� � !'14� ���e]3 U �, � ..listas agrupados em torno da
A primeira partida da sé-revista mensal "Glos Manar-

f� rl � 'ti: • rie melhor de tres, para dis-chistz" ("Voz Monarquista1l)., ��"f �� � Ca�llt � puta do campeonato de ama-E' claro que não se deve to-
dores de 35, realizou-se hama-lo muito a sério, pois que
vários dias, proporcionandotal atividade não encontra EM POLVOROSA O QUAR- tuado a prisão d,� Berger, ou Ar- e com a sua captura vai ter lêe FORAGIDO O CONSUL ao São Cristovão as honrasnenhum éco nas massas po- TEL DA POUCA íur Hew�r, Allan Baroa, Rudol- agora andamento, PORTUGUÊS de, embora dispondo de suapuiares. Todavia, convem fo Ghicdi, Adillb"rto FerfJandes Em torno desse processo IH UrP. equipe efetiva de amadores,assinalar que, falando numa RIO, 7 _ A's 23 horas de,e Prestes, a pohcia trabalt-l'l ati- Hh int.ressant . Alega-se que o RIO, 7-0 "Diario da Noi- sem um reforço siquer, em-reunião recente, o publicista hoje ouviu-se um estouro nas pro' v arnente para prender Leon jJ- capitãr) L�1Ís Ca.los Prestes, ao se teU diz que o conul p tuguês Rou patar com o Vasco, em cujoStudnicki, assás conhecido ximidades do quartel da Policia les Valles e sua esposa Alfonsin,' envolver na revolução de 1924, e n, que assinou o passaporte de conjunto figuraram nada me�

por suas idéias germanofilas Especial, onde está alojado Luís Val1es, os deli; úuico,s [me nbros !i;!.�r? no mesmo. i?'staute um re Prestes, está foragido. 1110S de seis profissionais.e francofobas, fez umas tan- Carlos Prestes. O estampido pro-I do Comitê na Amenca do SUl quenmento ao rr-mrstro da GtLria O mesmo jornal divuJ,;a que a Hoje, para a segunda partitas "revelações" sobre a Mi-
voc,o� correria dos �oldados� da Ter(;e�m liltL��ac�ondl.d�_P.'��13C;j'J, r [)<S�Tn,�!), dêr�i��S��? �� se;�<i:o d� policia tew elementos para provar da, voltarão á campo ostude do marechal Pilsudski policia que no momento dormiam. q1Je ainda esta-i c.n Ilbv,d,:.ue, J E> ......CI[" re [uenrnento esse, po que Luis Carlos Prestes estava ar- mesmos adversarias. Desta

a respeito de uma possível Viam-se praça" correndo de lado Os da 103 'or.iecidos pela po-I rém, 1üe não utá_iunio aos autos ticulando um novo movimento, es- V;.�Z, porem, O São Cristovãotransformação do Estado po- a lado, em trajes sumarissimos, I licia indicam que V,.Ih dçoe.n-I,;or t r d �<l{)aíecldo. perando a adesão de seus ao igos também resolveu reforçar sualonês. A dar credito ao cita- carregando metralhadoras e fUú<., penhave as fil, çõ.is (i-� L,J'lf,_ir')! _

- companheiros . c.ontando com a I equipe. Jogarão quasi todosdo publicista (que, aliás, só lV�inutos depois, porém, veriíi-] do Com:>': i A�ITU ,�ÇAO DE �f<ES��? obstinação JO�, ;lUnistaq que ain�! os pro.fissionais. CGnse�uiráse lembrou de �azer ess�s cou-se que nada havia de novo. I A policia p�', apre ider o C3'

j l�IO, 'l-O «Diano da r �Ol- d?-. ectão em lil. .1, -de, ser feliz, como consegurrarnrevelações depo.ls de .mor!o Apenas um auto-novel de praça I �nl dentro ele breves dias. te" fez um mquc.ito entre gene- os seus amadores? ..

O marechal), Pilsudski sena I

tivéra um pneumático arrebenta rais e juri-tcs, para saber a verda- A rRISAO D '... i"'ONDE,�SA
pessoal�ente .

íavoravel á do nas proximidades do quartel. AINDA E' CAPlTÃO deira situaç, • .l �L �.J' L Carlos Pres- HAS .. :os As rn.anob ra '5monarqUla e tena mestp) pen- Lerobre-se a plOj)osito que o co- :e>., pennL ao leis civis e mi;;ta- Jsado em oferecer o trono po ..

mandante m;1ndára colocar

carta-,
RIO, 8 -- A 4 de jllnho de r�s do pak LO;'�D[{ES, 7-As noticias d O EXé rc i tolonês a uma. df_nastia estran-

zes avisando que quem se apfO- 1931, Presks passou no/ti.>1ent' O al.r:·ran1 Pedm Max FI'on� transmitidas do Rio d,; Janeíro so-
geira"

A
Studmck.l acrescep-tou ximasse sem aviso prévio, seria' a ser con,dcra2o desertvr, sendo

I
tia Ji.·sc

., . ,

bre 3.S medidas toma h� no Bri\si! RI8EIRÃO PRETO, 7-que ele píOpno c,onfabul�u fuzilado. I mand:"dJ ;9'�w�r á arma oor de· "Perante a j'lstlça ::n:htar, Pre�- com :,,,lacão cf Vísco1'!dessa I-Ias-l E'lcontra-se nesta cidade o
em 1926 com a eX"lmperat.IIZ Geto dI: 3 d,= ,l.;ze'ubro .10 mes-! tes có tem &0: rcs;Jo.,dcr pelo C,j- tíngs e laJy Marian Cameron sur-, general Noel, chefe da mis-Zita em torno do n0111e.�e OS QUE FALTAM PREN .. ! ln3 ano. I me de desi?r"ã\.l. Es-e é. um pr�- nreenderam os circulas sociais des- são militar francêsa, que aquium dcs membros da famllIa DER I O ilproces3o de sua de�erção cesso omum sem a nUlOr DOVI-' ta capital. veiu para es1udai o localdos Habsburgos". RIO 7 - Depois de ter de-l êii�,l n"., 'Z:l. A,rb)ria dG Gn:::rra Jade, a. nSo ser a diferença exis- Em vista da falta de informa- onde se realizarão as próxi-,

'ent·e dos Crii"l�S de deserção co- ções ofici:;.;s os comentarios são mas grandes manobras doO jornalista francês Paul

I
��"""""''':ll="v-",,-,,;n .•,';N.• ..:::�"r"',.,�.::.. _",,,,,,c�".>".i"'·""""'1� I

metido po: �r!aças.
Para e"s::\s cxis·' reservados, embo.a a noticia haja Exército.Gentizou, qu� ora acompa-

f'
:"' r �,k um con�e! 10 permé<nellt(, pala sido publicada em todos os jornais. fi iiinha a expedição italiana na � )j"�rtit'r'r4 ��. 5ft� @ � ::�:' �1 C�, -� Rj jul ia-los. Para os o!';cial serà �or- U� IeltrlliaC!aa � &l i] bit '< �� .' 'J � '\ ,"" " <>. �Abíssinia como correspon- �

_,J;,� 2, •• '� _,.

� te3.do um conselho espeClél1 de PIU';:ERI.ANDOdente do "Temps", acaba de � '"'" ",""- j,!.. ,�.m.,,,m�::�..,,,:,,,,:,'-"'" P >·,ficiais que tomará conhecir.len" F ISCAL
pubiicar um curioso livro, com

com diploma registrado no D. N. s. r\blic:� e .ta Direto- I�..: to do crjm� ,de deserção, pratica-' RIO, 7 -Um dos soldados de Processos despachadosO titulo "La revanche d'AdJ� ira d� Higiene deste E.stdo, é',Cel\il fr.spor,sBb:!iJade técni- do pelo oÍlCl.ll. policia perguntou a Presks o que
ua", para celebrar a vitoria

ce de fatmacia ou de especialiÓ(::�s I
cdl ",'_.uti< 3.,'.

,�J
N0 caso de P(ertes o promo- de queria para jantar. O chefe Autcs us. 17 e 28 de 1994,

que a Itall'a se desafron- r. r- 1 ! D" ,'l', f l' dos comunistas 0,edilJ u::na sopa df. da coletoria de Indaial contraçom C:utas para rarmaceul;co, li3. ,�>(:"çl0 c ....ste ar!(.

3 1',
ter m:,,;a;: o prece a aenunCl3 ao

tou da derrota que íhe infli-
� ccnseiho sorteado, que dda toma- ma:;sas e presunto. No regraurante

I
Germano � João Gadotti e Ger�

giu Menelik em, 1895. Dizem ....... _..5t".....-.l'3'"__�-===�...,_..:m � r�. conhecimento, afim G(! Ínslrüir I
ReIS, onde mandaram bu�car a: trudes Relnbeld-Julgados proce-

�s. criticas da 10mbPrarereJ,sa u��� �:;,;m;���:J::;�>f�n!.����;::2.:..��.2L::; .•':";Y.Jo;;::,o:;�.) o processo e julgar o réu. Edstaon0. i cum�da, não tinh; P:t,j�O � t !I dent�
e imposta a multa de 200$.

nSlense que a
,. _ � e,

,

P @
,

� fi� r, Vi:! lei b"ndicia o Irr,stituto a :'-1 pessoa enca;f:5a ,a ,e usca·.a a ca' a um.

empolgantere�onstltU1ç�oLlos t� COmpa.nhH3 Bras��e�r�a �ar .. \J �bn ctosAdvúgadcs que cons�;- trouxô bJfe a l'udmeua.", Autosns,6?,9, e I.O�e 1935
episoclios mms notavels da

\?-I m..,� ."", 1) '.Q." ,.'
v I"! wirá como defensor um bacharel, Ao tomar a sopa, o preso disse de J 3. coletoria de JOlilvIle, con·

campanha atual,. que .Paul �. bon�f�ra ('lti k,""d a,'" rangua .� '('ndo aacuslçãofeitaópelopromo- a um d03 SO!dldos que estava ao t:aOtto R. �orh, Walter Bran-
Gentizou segue dia a dia no �' _ J . �-. tf� � f �1 tor militar. lado: dtner, Eugemo Bochm e Jacobmeio dos sqldados. Uma 'pa-l�'� Estrada oe Feno D � ereza _ns �na �" o Superior Tribunal Mditar só -Esta sopa de macarrão deve lrmàos. Julgad05 procedentes eim-
gina ha, e�treta�10, parÍlcu�

�I·�.·:."
AVE.NIDA

"RODRiGU,r,.:s, ALV,
'ESI 303-331 l

•. l.,i,
()pina�á sôbre a materia ca�·) o ter sido macarrona�a,no almoço... pllsto a multa de 200$000 a cad a

larmente V,lbrafite e ent.,erne- ,

TELEFONE, 3-1900 r,� réu sej" absolviJo e o promotor I um.

d E que narta os Ij 1
., . I RUSq,.!\ Autosns> 43 e 44da2a. cole-ce ora. ... a ...� End Teleg. «BAf-<Bf<ANCO" I,� êDc,�r, ou em sentido contruno, ...,1'1.. extraordlnanosque' � l "

I d d ( toria de Joinvile, contra Alfredose�vlços "
'

R' ,,::") de _� a n E:";: i ro �l :lOuver ape ação a elesa, J)O cu-

O Jumento presta as tIopas.

,I.
i -

��"i
50 de ,er ccndcnado. RIO, 7 -Segundo p:Hece, a Kluver e Morgenstern & Reís�.

São de tal ordem, (tue .Paul �, Minas enl CR ESCI U fJi Ao H o general Andrade Neve,; Se companheira de Luís Carlos Pres- Julgados procedentes e impostaGentízou .faz, a proposIlO, a I�' E�rrADO DE STA. CATARINA q mü.nifestou no mesmo sentido. ter; é de nacionalidade l'l1S3Il., t'S- a multa de 200$000 a cada um.

seguinte lI1vocaçao a Mussa-I � ,H tmdo incumbida pelo Komintern Auto n. 7 da coletoria de Ja-

��b;�1��r�� ���1���m�IL==:=:��:::'=::�� OSR::::�����",,�:�:: ;�n�i:�:�i���i:�:t:��2�t �: ,�'ugl�gI!!��;i��;��� tn;�:;a a

do Exército d'Afnca.
. _

. " ,mr=;".......== rensa o gentrd Nt.wton Ca-
E se, terminada a expe?,çao, .

�
I

'alcanti disse que:
quizer O destino da .!taha que

� ft -"No mw modo de ver a

as tdropaStr'addel'ça?oabdOalaS'lerg���� �� r�tl fi3�--
.. - � r risão de .Luis Car:oSt�resdtes, f;ão � A �'.i �,& Fi} n.:;', O � ; t ; C Ovan a a

. \I � 1;\lJ •• ;liI:":] !li �'" �! t 'm uma l:npvrtar;Cla ao 'eCiS. 'lia 'QII7 U llII U êJ;jJ � """" �, ,II
romalla�, desfile� em

,

Rom� '!,. I sabre as r"ti \liducLs c;;:tremis�as co-
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NO �JfJh, F�A f\!A'qu� no meic dos e�qua roes,
RUA CONS. MAF RA, 56 R. --::IRADENTES, 43 I� H,',miemo, cOlltinUéllà a viver,. a

regimentos e batenas, pass� ç ':Glrar-s,- e a L 2m::f c;:;;:rri1·:1 ,ran-

tambem, ao ondular das aun- Florianopolis Santa Catarina ;1 quiheJ" '., ,t.l pais, 6e o gO';ernoflamas ao som das fanfarras,
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gia l1d saa repre:são. !pvêrnofestivamente, repleto de ceva- ri"') e � C) �� Fino�3 e c� (:;;: f\t1i;3 S)�
não d ve eSmOUfE:Cer. Ao contrá.

da e aveia, o crJad,o .

para Sas AI � ry" en t�c ias D IV i f""'.� j!� "io, o Brasil exige que êle intensi-
todo O serviço ?O ExerCito de

"�1 fiql!.e o combate. POi isso mesmo,
Erítréa, O amlg? do �olda- Fone: 1.�88 ' i.TIP0e-Se aplOrrogação do estado
do a providenCIa do lorna-

_
, 1e sitio."lista:-o jumento". ---o���-==._, 01
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Desportos

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

CURiTIBA, 8-Foi firmaào um acv,do entre o Partido
Nêfionalista. e o Partido Siiu:lcionÍsta Social-Democrntico.
Da -se.-io as seguintes !lll.ldificações Dá admiaÍstração esladual em con

sequencia do acré>dQ. Assim, para a cbefia de Policia irá o sr.

Felinto Teixeira. para o comando do Policia serà nomeado o cr.�

pitão Menl\ Barreto, para a secretaria da Agrir:ultura o sr. Ro�
berto Glasser e para a procuradoria do Estado o sr. Alencar
Guimarães.

rodns êsseE sào proceres influentes da politica oposicionista
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adeale-cm ho li r

istada
o Reich precisa a sua posição em relação

aos tratados de Locarrlo e de� Versailles.-Hitler
realizou a ocupação rnHitar da Rhenania

Atir\gir....do a fronteira "

f.-ancêsa
PARIS, 8 - As primeiras tropas alemães chega

I arn á fronteira írancêsa às seis horas e quinze minutos
da tarde, quando duzentos soldados de infantaria ocupa
ram a cabeça da ponte de Kehl, que atravesa o Rheno
em direção de Strassburgo.

BERLIM,8 - Noticia-se oficialmente que dezeno
ve batalhões de infantaria e treze destacamentos de arti
Iharia entrearam na Prussia Rhenana durant e os dias de

hoje e de amanhã.
Segundo informações obtidas depois da entrevista

do embaixador da França, sr. François Poncet com o mi
nistro das Negócios Estranjcíros, sr. Von Neurath, as tro

pas aiemães que começaram a penetrar pela manhã na

Z011a desmilitarizada do Rheno não seríam mais do que
destacamentos restritos de caráter símbolico. O Reích não

tencionaria proceder à reocupação massiça da zona.

A nota entregue esta manhã aos embaixadores da

França} Inglaterra, Italia e ao encarregado dos negocias
da Belgica, comporta a denuncia pela Alemanha do Tra
i.id: de Locarno.

O goverso alemão propõe ás potencias participan
tes h tratado a abertura de novas negocíaçõ .s t . nde-ites

'i conclusão de novo tratado. O governo d: R"Í(!1 propõe.
mesmo, voltar à Sociedade das Nações, rned.ante cert ,S

garantias.

BERLIM, - 8 O ministro do Interior deu ordem

para que todos os edificios públicos do Reich embandei
rem a,;�suas fechadas hoje e amanhã em honra «da liber
dade alemã reconquistada.»

PARIS, 7 - Constituindo o primeiro gesto de de,
fesa militar, foram canceladas as licenças que no fim da
semana se concedem a algumas unidades.

O sr. Albert Sarraut, 10 ministro, convocou uurc
reunião dos generais Gamelin e Louis Maurin, chefe do

E�tado-Maior do Exercito e ministro da Guerra, respe
ctivamente, com os srs. George MandeI, ministro dos Cor
reios da Alsácia e Lorena: Fierre Flandin, ministro das
Relações Exteriores, e Paulo Boncour, afim de que seja
continuado o estudo sobre a situação formada pela fla
grante violação da. Rnenania.
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Domingos Filomenofirmando Ferraz
Via Panair viajou hoje para a

Capital da Republica, acompa
nhado de Rua exma. esposa, o sr.

Domingos Filomeno, abastado ca

pitalista residente em São Júsé.

A data d:! hoje assinala o ani
versario do nosso distinto conter

râneo sr. Armando Ferraz, mem
bro do Conselho Consultivo do
Estado e competentissimo diretor
,do acreditado Banco �e Credito [otnalista jorge Lacerda
Popular e Agricola de Santa Ca-
tarina, com sede nesta capital.

I

��a terrestre viajou hoje, para
O aniversariante, figura de des- Curitiba, onde vai reincetar os

taque nos meios bancarios, con- estudos e as atividades na im

quistou o posto que hoje ocupa, prensa paranaense, o jovem ta

graças a sua tenacidade, honesti- lentoso jornalista Jorge Lacerda,
dade e inteligencia. Possuidor de diretor de fi Razão, orgão de
admiravel capacidade de trabalho, doutrina integralista, e doutorando
o sr. Armando Ferraz, na dire-I em medicina.

ção do Banco Agricola tem em-l ffH,ErlmEHTOprestado áquele estabelecimento F I b d' Cd édi f I
a eceu, sa a o, a rua on

e cr ito, o seu u gurante talen- Ih' M f d id
�..

-

d di
se erro a ra, em avança a I a-'

to e a sua �rande e reação, de- d J - D
.

T I bd "I'
e, o sr. oao aVI e en ergue.ven o-se, a e e unicamente, o pro- O t t f, .

d '
en erramen o e etuou-se no

gresso r�pI
o

A o. c)ncelto que Cemiterio Público, ás 16 horas

gozA
a o

. andco g,ncdo
a. de ôntem.

ssocian o-se as emonstrações
de apreço e admiração que lhe se Faleceu sabado no Pantano do

\

rão tributadas, hoje, A Çja zeta Sul o menor Silvio, filho de Pe-
formula votos de felicidades. dro Vieira Vida!.

Contentamento
Os despachos chegados de todas as cidades do

Rheno registram o contentamento e o entusiasmo da popu
lação ante o áto da reocupação militar da região. Em

Coblença, realizou-se uma gigantesca «marche-aux-flarn

bleaux», com a participação de dezenas de milhares de

populares, tendo á frente os elementos das organizações
uo Partido Nacional-Socialista. Desse modo, encerrou-se

todo um dia de júbilo da população da velha cidade do

Rheno, onde numerosos jovens avistavam, peja primeira
vez em sua vida, forças do exército alemão. Muitos ho
mens de idade marchavam ao lado das tropas de reo,

cupação, com os olhos marejados de lagrimas de alegria.

sagem do Fuehrer:
"O povo alemão será chamado no dia 29 do cor

rente a eleger o novo Reichstag e a pronunciar-se sobre a

politica desenvolvida durante tres anos pelo govêrno do
Reich em pról da igualdade de direitos e da reconciliação
dos povos".

A AIArnanha na S. D. N.
BER.LIM, 8-Terminado o seu discurso perante o

Reichstag, o chanceller Hitler lêu o metnorandum hoje en

tregue aos embaixadores das potencias e em seguida de
clarou:

"A Alemanha, que assim recobra a soberanía e a

igualdade de direitos, está disposta a assinar novo Trata-
do de Locamo e a voltar á Sociedade das Nações, sob Festeja hoje a data aniversaria ml55A

cor:dição de que se iniciem conversações sobre a questão I'
.

dnata reia a exma. sra. . Santi- O di f
A pdlavra do fuehf"e� colonial e o Tratado de Versalhes seja separado dos esta- nha Romanos, proprietaría da Tesou:� dlre�rt d unciond_arios do

8 'i\! d' Ad If Hitl di e
tutos da Sociedade das Nações. conceituada Casa Romanos desta I b °h_ s a, o m7ahn am ce-

BERLIM, - 1'40 seu iscurso o o I er ISS, A partir de hoje está terminada a luta pela igualda- id d
e rar aman a, as oras no

que «o tratado francosovietico está em contradição com de de direitos da Alernanha.»
':1 a e. 'alsar do Sagrado CoraçãO' de

O de Locamo. Pelo tratado com a. Tchecoslovaquia a O J
. .

1O corr�u ontem a data nata- esus, missa em :ntenção a a ma

Russia instalou-se no centro da E�ropa. O tratado f��nc�- O t'\,n �d- AI·
- licia do sr, dr. João de Deus du sa.udoso runc.ionario daquela

sovietico reveste-se ele caráter particular. A França ja u- emo r�" ':-'m emao EI T
nha concluido, até o presente. tratados de aliança com a Bé�UfJ\, 7 - E o seguinte o texto do memoran- Faustino, Juiz de Direito de BOIr repartIção euteno avares.

Polonia e a Tchecoslováquia, mas tratava-se de acôrdos duo Alemão. Retiro. Gel. Deschamps
normais. A Russía Sovietica é uma organização sob fórma «10 - A Alemanha dec1ara-�� pr.onta para est,abe· Aniversariou-se ontem a exma. Cavalcanti
de Estado da revolução mundial A revolução pôde ins- Ieeer, mutuamente, uma zona desrnilitarizada com a fran-] dI, Aduci W dh Está, desde ontem, nesta

, _,',' -... ça e a Belgica
sra. . racema UCI en au-

talar-se talvez amanha na França. E uma possibilidade .

�
_ I sen, esposa do sr. Raul Oscar c�pital, O nosso ilustre patri-

que sou obrigado a levar em consideração como homem _

20 - A �Iema�ha Pi op�.e um pacto de. nao awes- Wendhauseh. CIO sr, general Deschamps
responsável. Nesse caso, Paris não sería mais do que uma

sao á F!ança e a Bélgica, sugerindo, como satisfatorio. o
"

. Cavalcanti, brioso oficial e

sucursal da Internacional Comunista. Sería Moscou quem prazo de 25 anos.. Aniversariou-se, ontem, o sr. inspetor do 20, grupo de re- I

decidiria qual fôsse o agressor.» .

.

30 -.A Alem�nha convida a Grã Bretanha e a Ita- João Damasceno Barbosa, funcio-] giões militares. �
11a para servIrem de fiadores do pacto de não agressão nario publico. fi Çjazeta, respeitosamen- �

,

Passiveis grr.:Jives conse-
entre a4FrançAa eAla Belghica. H I dA'

. te, apresenta-lhe os seus vo-
.

o - eman a sugere que a o an a asso- mversanou-se ontem, a exma. tos de bôas vindas.
quen c iaS da-se ao pacto, como signataria do mesmo. viuva Alexandrina Gama d'Eça.

O sr. Hitler afirma que depois da ratificação defi- 5;:; - A Alemanha reitéra a sua sugestão anterior, EHLArE Conde Mata-
nitíva do pacto, o govêrno dn Reich sná obrigado a exa- relativa ao pacto aéreo destinado a evitar um ataque
miné:tf a situação nova que daí resultará, e frisa: "Lamen- aéreo não provocado, não surgerindo, entretanto quais as

tamos as consequencias que daí advirão, porque serão pote11l:ias que deverão subscreve-lo.
muito graves. Mas �omos obrigados a obedecer aos inte- 60 -- A Alt.manba expressa uma bôa disposição
rêsses do nosso povo e não aceitamos nenhuma discri- para concluir um pacto de não agressão com todos os es-

Jl1inação contra a Alemanha". t)dos Iimitrofes leste, inclusi ve a Lithuania.
BERLlM, 8 -- Antes de proceder á leitura do Me- 70 - A AIemanh� declara tambem bôa disposi-

morandum perante o Reichstag, o presidente Adolf Hitler ção para voltar a fazer parte da Liga das Nações aO'o

declarou: "Não temos pretensões territoriais na Europa:" ra, em igualdade de armamentos e com inteira s�be�a-
.'

nta territorial que foi obtida com a expressa esperan-
,() F�elch convida,? P?VO ça nas questões coloniais e o problema de separar o «co-

par'a um plebiSCito venanb� da Liga das Nações e do tratado de Versalhes,
BERLIM, 8-Depois do discursu do char..celer Hi'j que serão regulados mais tai·de. Amistosas sauda

tler no eRichstag, o general Goering lêu a seguinte men- ções».

raZZDRealizou·se sabado civil e religio
samente o enlace matrimonial da
senhorinha Nair Lopes da Silva, fi
lha ele d. Josefina Lopes da Silva,
viuva do sr. Domiense Lopes da
3ilva. ex-funcionario do Correio,
com o inferior da Armada sr. Ma
noel de Paula Ribeiro.

Paraninfaram o áto, por parte
dI! nciv:l, a senhorinha Jolivia
Oitiga e Alipio Ortiga; por par
te do noivo a senhorita Izabd
Costa e Carlos da Mota Pinto.

Completa hoje 83 anos de ida
de o grande industrial c o n d e

Francisco Matarazzo, pro;:>rielario
das formidaveis e mU(ldialmente
conhecidas Indus�rias Reunidas
Matarazzo.
r d'\Jran IOsas serão as demons�

trações de apreço e estima que
o povo paulista, reconhecido, trio
butará o seu mais abnegado pro
pulsor do engrandecimento da
terra bandeirante.
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