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concretiza-� com o r sultad d
rações que se estã o proced ndo

s apu-

Elegendo até hoje 14 pr®felios e conquistand(l� �mpavidamente expres
siva vitória na cidade e após na Inllnícipiu de F'e(�D1lianDpolisJ graças a di.
retriz segura e a ação beneficamer�te o:rien'lada de Olivio de AmaHrift:l, o si-
tuacionismD mereceu o papaia e a praferellc;ia do povo ca'ial1>illense. .

.

.

_-------- ----

IR suttados
Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

ANO III Florianopolis, Quinta-feira, 12 de Março de
--------------------,---------

das eleições municipais
A VOZ DO POVO Sem quaisque, ílgações politicas.

Indaial
Terrn. )DL! a apuração das eleições em lndaial,

verificando-se o seguinte resultado: Para Prefeito: Libe
ral-1.12I; l't;zralismo-672. �legetl-se prefeito o sr.

"GUERRA AS AT I V I A D E DO C E ' D O
Frederico Har�:, ca�:a�.,d�p���Liberal.

ltalo etiope O resultado final do peito foi o que se segue: pa-..

__ma llClII1i .,: W _. m: ra prefeito: ;",iberal-249; oposição-231. Vereadores: Li-LONDRES, 11 - O en-

V E �. L. H· O beral-245; oposição - 231. Juizes de Paz: Liberal-viado especial da -Echan- & 248; oposição-225.
ge Telegraph Cornpany» em Está eleito o sr. Berr ardo Schmidt, candidato li-Adis Ababa informa, segun-

� vm , .ii....

b Iera . .

do comenta-se nos círculos Se fOAr absolvi do L.uls Cai�los PrGstes T bmerecedores de credito, que , "" III

� I "

1.
U _a rao , !. .

além de terem sido mortas sm.·ra ni'lUI'?f'mil�'VPld@ Si n1atlor I FIl.a!IZ?ua �puraçaü. O resultado total fOI a segum-'lü I"'" � J '" J!í te: para prefeito: Liberal-c! 729; Tudo Por Tubarão-50 pessoas em Debra Mar-
RIO, 11-0 "Diario d� N':úell I encontrada na cas» n. 279 da Disse mais que Prestes, durap--II ,233. Vereadores. Liberal-I.708; Tudo por Tubarão-kos pelas bombas dos avi-
I h d LI

.

, 1 doi d d 55
ões italianos, cerca de 85 pub íca, oje um epoirI_l'-nto Sl- rua, r )r.')fI) e [e OIS c�nos e te to _o n tempo que. prestou e-

'I
1. O ; Inte�[ali�mo-178. ..

'

f íd bre LUIS Carlos Pceste3, iniorrnan- �,sta c ornpletarnente enferrujada e clarações estev; possuido de gran-I .

Esta eleito o no�so dIStl11tO conterrâneo sr. majorcn�n����-:� dee�o�f�s com" �o'd�el-o �I�lthid() de um técnico imprestavel ao uso, Par�ce uma de calma. IIE um homem sereno Marcelino Cabral, candidato do Partido Liberal Catari-
d 30 Ih 20 Jun ICO n.11 ar. reliqeia da família de Prestes, ou que pesa demoradamente todas as I nense.

p�een e
t-, tmut eresD.f? Jepois de longas considerações de sua empregada julia, pois es· respostas. Tratot.;-se com muita São _J Osénao comL,a en es. lz-se" di' h'

.

d f
.

d
..

.

d J 2 é' I a margem is reis, e so re a anis- tava na arrnano onc e oram en- cortezia e nã.o emonstrou a mim- Resultado total das três secções da séde:�m. R, que a rop an is
tia conclu u o depoimento: centrados seus objetos. ma. arrogancia ..Mostrav.a-se, e.ntre-j Para prefeito. Liberal-332,' Por São Jose'-2 J O.italianos arrazaram psr com

'

"N= 'd d fi' I b d d
I'

I to a uelc cidade onde
- ...0 po e : rnr c �r_lmen- NÃO TINHA DINHEIRO

tanto, um pOllC� li ati o, ain a.

i t:ereadores: �iberal-308; Por São José-204; Integra-fo�am distruidas 2 igrejas e
te �t�aJ pa vterrladeuaf posd1çao bdo '

RIO, 11-�m poder de Luís
Sua companheira tambem este- Illsmo-21. JUizes de Paz: Libel'al-3 J 6; Por São Jose-

capi ao res es em ace o o s- ve calma e sere.na.. . II ')07,' Intngrall·smo-l.muitas habitações. ti d
.,

I
.

d Carlos P'estes não foi encontrada ... c

curarldlsmo aCs
nossas

el:1
e a; nenhuma quantia de dinheiro, EU- ,Apbos con�lllduam _ mcornul1lhlca- t Os ca.btças-de-chapas votados para vereadores fo-

AS VITIMAS DO BO�Vl- I prece endtes. ertdmente e e sera

pondo-se que todas elas estivessem VdIS. destes �Jn b
nao esco e� rarn os seguintes. Mario V.� da Rosa (Liberal)-167· Raui

BARDEIO processa o como esertor, perante _ d M I C 'Ih D··.. a voga 0, pOIS sa e que o m0VI- Wendausen (Libera'j-«- 138,' Alcebiades Ramos Moreiraib I '1'
.

di em maos e anoe oeino l3.S , • _) \
um tn una mi itar e como 10 I', .

.•

.
_

' menta não e amoa oportuno em (Por São José) 20' J )10 P' (I t r t) 21 JADIS ABABA, 11 - In- gitado chefe do último movimento que saira cedo, no dia da p�lsao. virtude de não ser ocasião para
.

i
.

+:« f.,; (�
.
enng negra IS a - ; oa-

f qurm Vaz (Líberalj.Lj; Mariano Agostinho Vieira (Porformações colhidas em clr- dt� carater comunista, perante um pala azer cam�ra5. 1 apresentar sua defesa. Caso não São José)-2.culos que merecem todo o juizo civil em conformidade com I
O mesmo .na0 a:or.te-:eu C( m. queira indicar algum, U JUl? ou

. _Foi eleito juiz �e paz de São José (séde) o. sr.credito, adiantam que um a lei de segurança e outras leis. 1
sua comp,!.�helTa, (jue se �anteve o tribun:ll competente terão que M�xlmlano Honorato d.os Santos, candidato do Partidoviolentissimo bombardeio foi Si Prestes foi condenado pela sempre mUlto re�ervada, evitando, designar um causidico do nos�ú Lib<;ral.

realizado, ôntem, p�los aVI' Lei de Seguranç3, será lev8do a! por t�do� .05 meiOS, fornecer qUi<I· fôro para atende-lo.
ões italianos, contra a cida- um 'presidio politicu.si condenado I quer mdlclO. que a pudesse com· Distrito «João Pessôâ»-(Estreito) total da apura-
de de Debra Markos, oca- como de5ertor, ficará prêso em for- prometer, as�m� cumo fi Prestes.. RIO, II-Nas esfé[as gover' ção: paro prefeito: Liberal- 428; Por SEtO José-309.
sionando a morte de 50 pes- taJeza, ou outro presidio militar. Qua�to a mtegra dos de��l' namentaisl cogita-se da demissão . Vereadores: :_'jberal-436; Por São José-288· In
soas. f'inllmente-a titulo de humor mentos toma�os durante o SitIO do juiz federal de Alagôag, AI· tegralismo-21. juizes de Paz: Liberal- 400' Por' São

deve apresenta-las, oportunamente L.:us Rosa, que concedéu "habeas- J JSc-249; IntegralisI110--28.
'

ao ministro da J1lstiça, para que corpus" �os comunistas, os quaís Os ver�adores vo�ados com? cabeças-de- chapas
o presidente da Republica as re· foram presus novamente. foram os. segUl�t�S: JoaqUim Vaz (Llberal)-294; Maria-
meta ao Legislativo. n) Agostll1hu VieIra (por São José)- 200 João BüchelerPeixe (�iberal)-130_; �nt�llio Gandra (Por São'josé) 76; JoséI rineu Bornhausen giga r.tesco Plazza (Por Sao J0se)-1 O Raul Wendausen (Liberal)- 4

votos; Mario Vie:ra da Rosa (Liberal) e Alcebiades Ra
mos. Mor,�ira (Por Sã\) José) 1 voto cada um.

Fci eleito juiz de paz do distrito «roão Pessôa« o
candidato liberal sr. Fra:1cisco Bruno da Luz.

9a. secção- (São Pedro de Alcantara) Prefeito: Li
beral--l 10; Por São ]ofé-92. Vereadores Liberal -78,
Integralismo - 110. Juizes de Paz: Liberal - 88' Integra:lismo-112.

' ,

Floriancpolis
Segundo notas que colhemos estão eleitos vereado

res desta capital nove candidatos do Partido Liberal e seis
da União Republicana. Os eleitos do Partido Liberal são
os que s.e seguem: Florencio Costa-325 votos; dr. Haroldo
Perdenelras-320i dr. �onato Melo-232; Luís Freyeslc
ben-21,3; Eu�el1lo Be!rão-199; Francisco Espezím

sob O Govêr- 191; LUIS Tnndade-IS9; João Alcantara da Cunha�
•. 172 e Eduardo Santos-152.

�'tim.�=
no Integralls'!". A União Republicana elegeu os srs.: dr. Bulcão

.y ,

ta
, . Vlana-1.8!9 votos; dr. José da Costa McelImano, Co ...

M�CE�O, II-FOI eleIto lombo Sablllo, tenente Arlindo Pinto da Luz, Gercino SilprefeIto oe Braz, o chefe da va e dr, Raymundo Santos.
Ação Int�gralista Br.as�leira Entretanto, a renüvá.I�:ão da 31a. secção (Rio Ver
n�quela cIdad.e: � maIOria da me lho)

.

poderà al�erar essa qualificação, podendo tambem
�.amara mUniCipal tambem ser eleno o candidato avulso Sí. Hipo!ito Pereira, paratlCOU cc,r:posta ?e adeptos quem falta menos de dU:ls. dezenas de votos pare. !}'';da doutnna do SIgma. eleger.

Redator,·secretario OSLYM COSTA

1936 I NUMEHO 461

A A!"IVIDADE DA AVIA

ÇJOITALIANA

-concluí o depoimento -numa
terceira hipótese, isto é, se fôr ab,
solvido,o capitão Prestes será pro
movido a major".

Hoje, pela manhã, no trap;che
CInde attac8m uS navios da firma
nHoepcke S. A.," á Pita l\Iaria,
foi pescado um gigantesco méro
iue medilJ de comprimento 2,20
m., pesando para mais de cem

quilos.

ADIS ABABA, 11 -Uma

esquadrilh.a . de. aviões de RIO. 1 J -O juiz Barros Bar,
bombardelO Italiana V?OU na

retos, falando aos "D:arios Asso.
'frente ao longe do no 1 �- eiados", sobre o interrogatotio de
kazze, õntem. pela maaha, Luís Carlos Prestes, declarou:
lançando bomJas sobre De-

__ «Nad� poderei adiantar so

kenze, e voltando em se- bre as declarações de Preste�.Na
&uida a s�a. bas:. As al�to- m:nh.l qualidade de juiz de. sitio, iTldade� CIVIS d",sta capital por força da qual a� tome\ n�o I
determmam 9ue tod�s os

posso divulgá-Ias. Apenas posso Iestoques de 111flama.vels 9ue adiantar que o depoimento é mui-.
se encontram aç:íl seJaf!l to interessante. !
transferidos para fora da Cl-/

-

dade, pois O perigo de um A GARRUCHA
bombardeio teria consequen- ENCONTRADA
cias gravi�simas, em vista RIO, l1-A garrucha velha,
da maioria das casas de
Adis Ababa serem construi
das de madeira,

CAFE' BOM SQ'NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Braz
sié afim de relatar ao im

perador a derrota sofrida em

Amba Ar�dam. Os membro

ASMARA, 11 - Informa- da referida tribu, qu� se

ções obtidas nos circulos encontravam emboscados, a- ChegGU úntem a esta caÇlilal
oficiais etiopes, dizem qtle tacaram a coluna do ras Mu� o nos�o aistinto conterrâneo e

a tribu AzebogaIla é com- lugheta, ocasião em que uma prezado amigo sr. lrineu Borohau

posta de mussuln:L!.nos. lança, violentamente arre- sen, destacado industrial e prdei·
Oras Mulugheta, que foí messada, atravessou-lhe de to ekito do municipio de Itajaí.

morto por essa tribu, acha .. lado � lado, deixando-o es- A vazeta, apresenta-lhe seus

vam-st a caminho de Des ... petado ao solo. cumprimentos.

:, - �'-
'
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u s IrradiaçãD
da Ala""a,.

nha

Dr. Pedro de Moura I=erro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

DESPORTO Concurso
R a di o-d i- para profes-

fusão saresCôrte de Ape-
A I D,TA d I

Acha-se aberta a inscrição, porestação a emã J, on a açàO Para bôa informação dos in-
3 J 38 irradi h noventa dias, para o concurso ás

, ms, Irra Iara aman ã o pro- teressados nos [ogos Olírnpicos,
b

'

A.' d
J cadeiras das Escolas "Jormais do

�ri'lla
a aixo, para a. menca o I Resenha dos julgamentos da que eletuar-se-ão nus dias J o a

Instituto de Educação de Lages,u .

sessão de 18 do corrente 16 de agosto do corrente ano
abaixo mencionadas: Terceira Ca-A's 23, JS corresponde às em Berlim, o Bureau «Estradas

3 J 5 I.. R' d J' Apelação crime n, 5.228, da deira: Matematica, Aritmetica,
, ,IS. no 10 e aneiro e de Ferro Alemão», Departamen'-

7 J 5, I 15 h comarca de Porto União, apelan- Álgebra, Geometria.
, as, s.

J PdS to de Turismo no Rio de [anei-
22

-

5 A 'DlA ( I te oão acheco os antos e a- Quarta Cadeira: FisÍca e Qui-.J nuncio J ' a emão, ro, em colaboração com a Esta-
) C I I pelada a Justiça. RelatGr o sr. mica.português. anção popu ar a emã. ção Radio Transmissora Brasileirades. Silveira Nunes. N Cadei L t' AI23.00 Musica de instrumentos de

I d d d P-R-E.3 de l�io de Janeiro na
ona a eira. a Iro e e-

23 30 R ,Anu a o o processo es ea' ,
mão

"-TOV \ YORK \ II' •

b S()pro.. ornanzas para vlO-1 "

I
' I onda de 1220 quilocíclos, trans-I

.

Iii P. , inarço- vivem numa po reza intoleraveI. la e piano d J d
.

B pronuncia me usive.
d J 9 0J

----�---------

Trata-se, agora, de saber se o ca- June.é uma moren,a fa�cinante. thoven. Toc:m i�ot��; R���e!he:ff Apelação crime n. 5.348, da rmte dia riamente as ,3 ás uizes subs-
sarnento é sorte, um negocio 011 a Ora, mnguem poderá dizer que K t B k 23 45 Ult' comarca de Araranguá, apelante 20.000 horas, uma «Hora Olim-

,

d I f
. e ur orac.. unas

J io de S I d pica» I-.tutosconsequencia e amor. e a quer azer negocio com o co- ti ( I ão] 24 00 A' oão Antonio de ouza e ane a a
"'�.

U
'

boni d B 'I
no leias em a emao.. le- • N t ão transma Jovem oruta everá re- ração. em pesadas as circunstan- � I' f' M' ia d a Justiça. Relator o sr. des Ma- es es programa seta -

signar-se passivamente a esperar cias do seu anuncio, eis uma ja-
maes a

�r�.,
I

uyca � poeta t
�s rinho Lobo. mistidos as ultimas noticias sobre

que chegue a sua vez de encon- vem que deseja verdadeiramente nossosOOPa4r51CICOJ
a em as

eati
el-

Foi confirmada a sentenca im- a Olímpiada e musicas adequa-
b id I raso . oncerto recrea IVO. :r dtrar um 000 man o, ou capita i casar [lor amor com «qualquer I 15 UI' "( posta ao apelante de J ano e 6 as.

d -d d b I h E
. tunas noticias em portu-zan o a sua moei a e e e eza ornem» . esse amor 1 com que � \ J 30 P R U mêses de prisão celular.

buscar quem .:13 mais por eh, ou pretende edificar um lar é um dos gues/d·, l't d eerAI ug. hmabP�ça Apelação crime n' 5.341, da CONTINU'A o Vasco à

id I d C id I' 'bl'
.

I
em Ia e o a eman a aixa - d b tit •

venci a pe a seta e upi o t- mais su unes e mais puros: o d E 'I H k _ d Bom Retiro, apelante R;cardo procura e um su S I uto

1 fil' I A f
e mi cC er com cançoes e

D' d d f
'

gar-se a qua quer moço a quem amor la . ranqueza de sua H F M' h I di _

.

I Berndt e apelada a Justiça. Re- para onnngos, es e que se 01

acredite amar com tamanho ardor 1 I - , ,

r di"
IC e sen; ireçao musicai:

lator o sr. des, Marinho Lobo. o maior back nacional, diversosuec araçao previa, cxp rcan o a Walter Sieber. 2.15 Eco da Ale-
capaz de pass-ir privações (l seu razão ele seu gesto, deve prevale- h 2 30 D 'd N Confirmada n sentença de I jogadores têm destilado pela zaga
j d ) ,

man a.. as escutas o a-
a O. cer, certamente, para encorajar os '

I 'r F I H S h mês de prisão celular e a multa vascaina, sem satisfazer ás exigen-
N03 jornais de J3[ooklin,subur- candidatos, pois que é das bôas C'OIOna soclad,lsrno: a a ans

c'bem. de 100$000, gráu misimo de ar- cias dos téchnicos e doi conjunto.
bi d t it I im-l filh f "

s seus iscursos e a sua ora.
P O Id B PlO es a capi a , uma garota Sim' fi as que se azem as boas espo- 2 45 110 t tigo 156, da C. L.. , sva o, runo e oroto reme-

patica, sob o pseudonimo de June sas.
.. meu amante can a no

I 5 320 d di , f d
luar", Canções de Hugo Wolf. Ape ação crime n',' ,a' taram, porem, não izeram esa-

Marshall, tendo apenas 18 anos, = ..•"-�--,�-_ Canta Rosalind V. Sc',lirach. 3.00 comarca de Caçador, apelante a II parecer a lacuna. Agora, mais um

fez estampar o seu retrato e está CARTAZES J t' I d Alb t B' zaqueiro e' candidato ao posto em
Ultimas noticias (em alemão).3. I 5 us :ça e ape!:. o er o an- ,

se ohrecendo em casam�nto 8 'I DO D IA chelau. Relator o sr. des. Mari- que Domillgos brilhou: Ernesto, o
q!.lalguer homem que tenha bôa Musica ligeira. b I' d FI

.

4.30 Leitura do programa(dem., nho L::J O. popu ar 'zaqueIrO o umIDellse

apareor,ia e não m'lis de 35 anos. CINE IMPERIAL, a'· 7 8,30 F' f' d t tando ll'vre J'a' fOI' procurado" port.) Despedida DlA (alemão, OI c?n uma a a sen ença que que, es .

,

O ajue tiver cabelo vermelho e' I PROMESSA DE MA-E J I t d' t d Vasco Ernestoloras, português), tem apolO na prova (?s au os. por Ire ores o .

hvor não S� apresentar. A candj, Apelação de desqUite n' 161, poderá ser uma solução para o

ldata á esposa por um processo CINf. ROYAL, ás 7,30 I da comarca de Urussanga. ape' problema de zaga vascaina.
ào original impõe sómente uma horas, A VIUVA ROMANNIÇA. VENDE--SE lante o dr. Juiz de Direito e ape-,condição essencial ao ,eu preten- uma venda no distrito de lados Joaquim Losso e sIm. Rela-
dente, aiém daquelas qualidades I CINE ODEON. as 7,30 "João Pessôa", á rua tor o sr. des. Alfredo Trvmpo-
j,í discriminadas: que êle tenh'l horas, A CARTOMANTE' Spivach. wsky.
uma renda. semanal de 50 doia- Tratar com o sr. Leandro Confirmada a sentença que hc-
r�s pare, poder suportá-Ia com a CINE REX, ás 7 e 830, da Silva, comerciante no mologpu o desquite por tel' sido
sua avó e sua mãi, PO!S todas tres horas, SE EU FOSSE LIVRE. Saco dos Limões. processado regularmente.

I �������������-���--�d:is�p:er�s�ou�p�a�r:a-a�g�r�edd�i-11a�.-------------------
I C I C L O O O U R O N E G- R O I No tocante ás condiçõe� de salubridade,

D I
as consequêncías foram calamitosas. Endemias di·
zendo tinham de ser o resultado fatal de 'uma

imigração processada ao arrepio dos mais e1emen·
tares preceitos de higiene. O gado para o côrte

viaja com mais conforto que a gente emb arca
da para os seringais nos portos do norde�k. '''li

Mas, entre todo!1 os donos causados, nenhu,m
se c.ompara ao que resultou do desaparecimento
das lavouras. Era êste o que devia ter maior re'

percusão no futuro. Somente quem adverte nas

dificuldade que rediam o transplante dos espéci:
exóticos para o «habitat» amlzô.�ico, ao contáto

dos rudes agricultores que hoje procuram. retomar

um caminho aband:>nado, pode avaliar a enormidade
do que se perdeu com o desaparecimento dos
velhos laveadores, que levara'll consigo um cabe
dal de experiência inestimaveJ.

Ele; senam atualmente mais úteis á Ama'
7,ôni� do que todos os sábio! e cientemente que
a·' percorreram.-

Das nova� regiões do planeta, nenhum tal·
vez tenha sido tão estudada quanto a Amazônia,
WaIlece e H:Ht perquiriram-na com:> geólogos,
para conelu'f qlJ � ela surgiu da me�ma convulsão

geoJenica que s'.lblevou os Andes. M\stius foi

encarregado de estudar�lhe o mund.) botânico. O
contáto com os atropófogos le vou-o a desbravar
o recanto etnográfico. B<)tes c(i)nsurniu cerca de
nove anos nas imediações de Teffé em classi'

ficação vegetais que deveriam servir a Darwin
de base às suas teorias.

Como se vê, nenhum dêles saiu dos lim��;ítjestreitos de suas especialidades. A arte e ciência .�' fcultivo da terra na Am lZônía e "um capitulo ainaa

por escrever. A indicação dos especiflcos ad�qU1'
do as modalidades meterl!ológicas do meio, dos
remed!os profiiàtic03 que contrabalancem o efeito
deleterio das altas temperaturas, da humidade e

da excessiva ele<::tricidade do "habitat" equatorial,
no transplante d! culturas alienigenas, é U 11 segre'
do, cuja revelaçãO s� perdeu.

Os homens que gastaram uma existencia jn'
teira d-: teaacidlde e paciencia na Pfsquiza dos

processo de adptação de cultura; ex5tica; às ter'

ra� do vale, foram·se com o:; outro; na conquisl'a
das f1ore,tas ond! se ocultavam essas àrvore3 fabu'
losas que "tê'1l o sangUf! branco como 03 deuses",
Par lá ficaram, Já ag�ra não resta á Amazônin
outro caminho Senão recom'!çar, sem a ajut�a des'
sa experien(;ias que se perdeu para sempre.

N� Secretaria da Côrte de
Apelação acha se aberta a inseri.
Irão, pelo prazo de 15 dias, do
concurso para preenchimento dos
cargos de Juizes Substitutos das
seguintes circunscrições:

4a. - porto União, Cruzeiro
(séde), Caçador, Concordia el

Chapec6.
5a.--Lages (séde), Curitiba

nos, Campos Novos, Bom Retiro
e São Joaquim.
6a.-Laguna, Tubarão (sédt),

Urussanga, Orleans e Araranguá.
[�����!.:w;)������
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Apostolado do Gi
nasio Catarinense

Fazer urrl bom
anuncio e com am ..

pia divulgação só na
A Gazeta

QUEM
se adeanta pelo rio P,maz0nas e

,em �f1uent("s t;m dema:lda �e longas ,ter·
ras, a Vlst"" de tanto VilarejO em rUl!'!a,
em desagregação, �ôbre as quais inVeste

impetuosamente a selva com a vanguarda de sua

vegetação rasteira e danínha, mal pode Imagtnar
que esses sitiús melancólicos já tivessem servido
de baBe aos mais prumissOlefl começos ele uma au

têntica, civilização. Lugare� ha, outrora florescen
tes, onde não resta nenhum vestigi9, nenhum si
nal da passagem de agmpamenlos humanos. AI.Í,
lJa crista dos barrancos, mesmo um Schliemann não
seria capaz àe suspeitar da existercia pietérita de
uma intensa agítação il1dlJstrial e social. Dewentrado
com êxito a terra onde ):1zia a carcas�a de Tróia, o

sábio tedesco, j;::mais teria realizado o seu sonho,
se, ao invês de reconstituir a civilizaçãu �a antiO'a
cidade, pela descoberta de seus monumentos sote�
rados, tentasse restabelecer pelo mesmo processo
a hi5toria tumultuária da Amazo!lla, Nesses êrr�os
já nada existe. A floresta tentacular acabou re

con1uiscandos por intl�iro. os seus afitigos domi
nios. Das velhas igreias e d)s velhos solares não
ficou p.edra sôbre p�dra. A formiga grande cola
boradora da selva, encarregou-se de pulverizar to.
das as ruinas.
A cidade de Barcdos, a velha capital do Alto

Rio Negro, edificada pelo plenipotenciário portu
guês João Pereira Caldas, Já envIado em 1780
co:n uma brilhante comitiva d.; astronomos s g"ó
'05raficos, já no tempo em que a -fÍsitou Alexandre
Rudrigues Fer:eira, estava reduzida a um agrup,l.
mento desgracIOso de casas em deco.npo�. O
i:lntigo e imp::mente palácio das D.::m:ucaçõ�s, com

a sua cobertura indigena de sapê e palha de pa
�(euba, era a deLnição ViV3 do ridículo e do gro
tesco arquitetônico, A famo3a fábrica de tecer pa
nos de algodão desaparecera. Id�ntico foi o des
tino do convento dos carmelistas e da casa de
campo do governador. O que ocorreu em B::trce
los, vai se re�etindo em maiores ou m�nores pro'
lJorções com Borba, Humaitá, e uma infiOld�de
de pOVOdÇÕe3 da província, que aínda pavoneiam
o tItulo pomposo de Cidades.

----------,----------------------------------------

No pr')ximo domingo, na Ca'
pela do Ginasio Catarinense, ás
7 horas, os associados do Apos
tolado da Oração farão a Comu,
nhão mensal.
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lfine !!VI��r5hall casa-se
com qu��qUler 11Dmem
que énã� telBha cabelo
vermeiho e ganhe
50 dDilar�s por

semana

por Vianna Moog

I
(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO ." Porto Alegre)

IIExcll1sividade de A GAZETA, para Santa Catarina
����� ����

«Tal é o rio; tal a sua história:

revôlta, desordenada, incompleta».

Euclides da Cunha

aí estão, facilitando-nos a tarefa de re�ompor re· civilização ajustavel á planicie. Mlis do que a qual
tro�pecti'lamente épor:as inreiras de prosperidade ç quer outra cauSl, deve-se-Ihe o declinio e o desa
relativa opulência n'?,s cumunas tia planicie. parecimcnto geral das fontes de,riqu:;za, que torn�·

Compulsem-se, por exemplo, as paginas edi- (am prosperos e tranquilos os dias da Amazoma

ficantes das últi no;; governadores do regíme im- no seculo passado.
peria!. Surgem dali as industrias com as suas manu- Tão depressa se espalha pelo mundo a noti
faturas primoros'". Eram estaleiros, 0laria5, usinas, cia das constantes altas na cotação da borracha,
engenhos, oficin \s e teares p3f toda a parte. Ar- desmantela-se o travejamento econ'),nico sobre o

ma.vam·se emba�'caçõ�s de grande capacidade, cons- qual já se iam assen�ando as primeiras colunfts de
truiam-se tempb e palacios, Na agricultura, de- uma sábia organização agricola. Com�ça então

pois das i:::l'::vitll'leis tentativas abortadas, o algodão, uma desenfreada corrida rumo a05 seringais. Os
o açu-.:ar, o feijjo, a m'ladloc'l, c,hogavarn para o operarios abandonam as oficinas.03 rebanhos, de

COlsumo, sobrand) pHa a exportação, DiHe-ia sajud'ldos &1 proteção dos pastores e a custo man

que a Amazonid enfim se aprestava á cumprir o tidos em pequenos campos artificiais roubados á

seu destino de celeiro do mU:ldo. 3elva, morre� à mingua. A lavoura decai, á falta

SUbito, uma brusca paralização nes�a festi- de braços. Multiplicam-se as comp:lnhlí\s de nave-

va e promissora atividade. gação. Os que não conseguem lugu a bordo, aco-
Não era a primeira vez que i�so acontecia. modam-se en alvarengas e conôas su?lementares.

Não serà talvez a última, São comuns na civiliza- Não havia detê,los. Fô:a descoberL) um novo "EI

ção da Amazo:1ia estas rep<!ntinas alternativas de Dorado".
grandeza e decé.l Jêa..:ia. SUl historia póde ser geo- Repetia-se na Amalônia o espetáculo eston

métricamente re,:;re5entada com o diaryrama da teante da Califórnia dos dias d! Hans Suter.

f�bre dos im?�ltdados. Relanceando-se
o

o olhu
I �om uma diferença. �, our? . �<l �llifórnia impro

sobre a plamcle en que se desdobra o drama te- VISO!! uma grande e flJa clVI!Izaçao. O ouro ne

lúrico da terra (';n formação, ilhada pela volubili- gro, se construiu Manaus e Belé n, desmontelou
dade tumultuàri3 da rêde potamllgrafica, tem·se a viàa das colonias do interior.
uma primeira explicação dessas mutaçõe!3 c!1ocantes. Inutil reproduzir com luxo d-:: j:lOrmenores o

Desta vez, entretanto, não foi o meio, nem a que foram para a Amazô-nia ess�s anos deliran
instabilidade do solo que transformaram o cenilrio, teso Agora que o delo do ouro negro toca ao

Foi a valorização da borracha. Com ela encerrase o seu termo, é extremamente fácil o inventário. Não
delo da policultura e das indústrias. E começa o há necessidade de carregar nas côre:s e nas tintas.
ciclo fi\tal do ouro negro. Quanto ao povoamento, a faz'� dos ser:nJais,

D,ita, co:n efeito, da Vertiginosa va1orízação trouxe este láto paradoxal: numa região em que
da borracha a ru;na quasi integral t3a verdadeira a natureza se concentra para resistir" o ho�em se

"

Não fôca a tradição e a scbrevlvência dos ar

quiv03 atulhados d� relatórios e m.::mórias, que nos

falam di! ses p::riod)s de grandeza, no passado,
poJer-s o-ia inscrever, sem vacdaçõ :5, n:> portlco
da A'Ilaonia, o drstico t�rrivel cora qu::: a mimo
seou o insiglle prondor d' «03 S �rtõ�s»: "r�rra

h, "" F J'aem Istolla, e lzment�, poté n, ê3sec docum�nt05

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1778-A ilha de Santa Catharina-Tratado de arm

zade, garantia e commercio entre a Hespanha e Portugal,ractificando
outros referentes ás colónias da America, sendo restituída a ilha de
Santa Catharina a Portugal.

1808--08 nossos primeiros ministros-Nomeação do ,1������������=;;':;'���;�I�"""
Para conhecimento dos in- Comunica-nos o Sindicato Con-

. ...

d O J VI R d J ii!i.1 teressados, a vso que estão 1 L dprimeiro mmisteno e, . oão ,no i.o e aneiro, dell.e fazendo ª� CO ITll Pan h
·

B
.�"Ir' f' t 1

cor,t a:

parte: J. Fernando Jose de PLftugal,depOIs conde de Aguiar, com a �� I I I Ia ras � ti e � ra L.,ar Ir em uncionamen o t<) esco as Contestando uma noticia ha

�astados ��gcciosdo rei.noe fazenda;D.Rodrigo de S.OUla Cou- �I'.' bonifera de A·rar�ngua'
para adultcs da CNE,desde dias lançadas em jornal desta pra-

t h d d d L h t d t
M �. , 2 de janeiro do corrente ano.

ca <obre supostas dl'.rl·culdad�s sur-
Ir. o, epOls con e e 10 iates, com a pas a e es rsngeiros e guer- :', I

_-
v � c

r .'CO v

ra e Jo�o Rodr�gues de Sá. e Menezes, c.onde de Anadia, com a

I'"
Estrada de Ferro O Tereza Cristina

A matricula será contínua, c
,;ida no Serviço Aéreo Transo'

d 1 d h � a inserirão completamente . lI'� , L fth 11 tpasta os negonos u tramarmos e a rnann 1. ru L't' r f it 1
cean.co x.oncor u ansa eu fi."

1827-O marquez de Naza,reth-Fallece o marquez �j AVE.NIDA RODRIGUES ALVES, 303-331 grarui a, sera l�i 3 pc.�s pro' a EJwoa e o nosso Continente
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TELEFONE 3 19 íessoras rfgentes, todos os '.
.
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e �z�ret, ement� errerra rança,' u� os ez re actores da
.

-

�,- 00
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d
vimos informar ao pu HCO que a s

Constituição do lmperio e senador pela Bahia. " End. Teleg. «BARBRANCO» I
lasdi el�'J n� .l�;a�IO as aU-!Il'esmas não são exátas, visto que

1890-Violencias cornmettidas pelo Governo provi �MlI. RíO de ..J ane iro . aSE' aSl Cas II _oré1M,S;r r{ esse serviço não sofreu diíiculda-
.
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d
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sono·- canse erro n Ia e rgueira, epois e pera po reia ser J.' I' fi
•

"O'
ae a guma na per eu, execuçr.o

.

lid M AI d ff 'I' I' MI"nas em CRE�CIUMr\ na .oja IVAaçOnICa
.

roem e d "" -" I
.

mvar 1. a a sua casa na rua onte egre e e so rcr VIO enc.as
"

� , I . """ T b Ih 'I '. c r 'd 'I
e seus '00, regu ares, sem inter-

pessoaes é, apezar de heroicamente defendido por sua esposa Dona

'I'�
ESTADO DE STA. CATARINA I �1��il�h8?' alua ,-,ai anna

.upção, d�sde sua inauguração
Theodora, por seu amigo o dr. PirES Brandão e por seu filho, os f CARVÃO BENEFICIADO PARA VAI)OR E E" P' I d C f I

em Fevereiro de 1934. Mesmo

t b ff
.

I' t d té tã d
SC:J.[L iO/'G ocr o aura, o muito lamentave] acidente OCOJ-

quaes am em S0 rem VlO encias.arras a o a o por ao <� sua casa, .. PARA GAZ
-.�. -

.

ti d Idr' I'
. 1 l 8 na séde da Escola Pública, á fl·(.lo r orn o h"d'ro-,-·,vl·a-o "Torna--

e a ira o em um carro que esco ta o por torte contingente po rcrai
'

. A'"-

e levado á Repartição Central da Policia, em companhia de sua fi- ,�":;;:=:z=:::::;:=��.=.�.;:-::;�"��Z_��;;:;;��=�:::':7"';::':�� rua Almirante Lamczo; do", não teve como consequencia
Ih D L

"
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Escola Pod«: Sctu.ter, na . .

ii • uiza, sen ora o corone rompows: i.qu : apezar as agres- ;.-,
--.----

E' <:(' I D \ 'r ,,' C •.t J.... � L
transtorno para o serViço, pOIS um

- d ld dI' d d "I �u,-o·a i ,,1 (J ,i �)a!lla ...._ ,O\ta- 1 'd '- dsoes os 50. a os se ançara para entro o carro. '.' ". J. I' (1'
, -utro nr ro-aviao e reserva e,

O dr. Pires Brandão e o filho do conselheiro Andrade Fi- 011-C; 11. � � �!�\;:.t, a rua c ·1 :1i"Cli11_ 0-, no m me-to, em experiencias nos

gueira, sem chapéo, assim eorno elle, e ,iS roupas eni desalinho e ro- � I i1" X i � a

Ê; ! nl{.' I' D' Açores, i'r;ediatamente veiu para

tas, seguem em um quadréldo. formado por soldados da hrigada po- I sE{'o,ajll-1fJf; � :,lIlza, IaS, a. -linha sul-americana substituir o

I·
.
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.
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lCla, a pe, eva os para aqut> a repartição. conse eno n ra e
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I
'Ia] Jf ,-,00l'. ,f1d ... t11 ,O".' I d dIgueua mantém no remente a sua recusa e pref.tar epOlmento no

.

liIiIi usniidu A.�j \'l' �i!�ilI N"-r'.'. A"" I. "d .... Viagens rcgu armente e ,::ntr0 o

. .

l'
.

1 b b f "d d b' d I v � A.-- 'lJe,.3.ll o pai a o I h .

'bl' "dmquento po ICla a erto 50 re os actos pretena: os a ngi'l. a po- .

I p.ovo
de minha t.erra, e mui-

.

bcrnno, r::�mo �t Pdl1 lCOt po, e

Iicial, por julgai-o illegal e incompetente o chefe para exigir-lhe de- LAVA - TINGE E REFORM.� CHAPE'U3 PARA. J Sdvar. r1novel ao o es a oca-

I
.

d d
.

h d HO�'"ENS 'j tu .eslJecialmeriÍe para a no· ._

1
•

C ararõ('s, rehran o-se epOlf. para sua casa, em compan ia e innu- lvi' J
_, SI;:'iO. iK,enLuarrlOS que as traveSSias

f I \,'a acracao como com 3
.

,

meros amigos, recebendc., no trajecto e ao chegar a ella brilhante e .... "i ,'o _' '.
, _ ,

do AtlantIco eXtcutadas pelo Ser-

espontanea manl'festaça"o de apreço.
SERVrçO GA.RANTIDO PREÇOS 1v10o.1.C05 ai.rdlc.CJ.çao 110 set.l bOul nQ!<1e, .
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. 1 ViÇO' ereo ramoceanlco on-

1894-0s revoltosos dos almirantes Saldanha e
con rt1,Dl.idIn �«Co·coHo'n a slmp e.s

I'
dor Lufthans(_)lI, aiiàs o primeiro

Custodio e a esquadra portugueza-Augusto de Castiib,bra' flua C,miielhelro Mafra: N. mo
I (ua:l la e J;IP _' PlaraE3uxl- sp.rvÍl_,o regubr que estabeleceu

vo e distir:cto ofhcial da m�rinha de Portugal, onde nasceu em J 841 I,lar Ca man1ulençao.., C ats s(5°- I uma linha inteiramente aérea so-

fOI' IJm benemerl·to. .

F L O R I A N O P O L I S as ,f'uzac a elTI �aíl a

-,a-I' d
t

. .

d
ore o oceano, compreen em uma

E B'i d d M' d II I I rmna C Dor esse melO c , , .

steve no raSl, cemo comman ante a corveta In e (I, i�---".;;;._----__;;;.a ;;w_m;;;���_�
,
..

'

ri •. • so elapa, voando o hldro·avlão

em 1893, assistindo á revoluç�o da armada bras"leira, chefiada pelo I
-"""""",,.. n....._,,�� �('n:b'ro!ç:.l�ldue ç e. ,oe CldVlSdl11:, de Fernando de Noronha até

I· t C t d' d lV'f II b t 6 d • b d I
"OlL atelemJ .... co.:1 ver a el- B 'h Af'

.

.

a mIran e us o 10 e !� o que re en ou em e se.em ro a-
t ..

·

,:, (' "'If b t'
a, ,ursl. na fica e, YICe-Vers,\,

quelb anno. p
. -

d t?
ro pa) 1O:!�d10 O ana. a e lS- de Bathunt a Natal. O fáto dos

A sua personalidade é memoravel no Brasil por causa do I'
nsao e van re .

I
m:) que a1l1da pi C JO!1l111 a em- 1 'd'- 1 d
avuitado número em nosso

Dl ro-avlOes serem lança os ao

asylo qt:e deu em seu navio e na Affonso de Albuquerque aos

I Pu rgo
8este ar, nos pontos acima menciona-

revoltosos, que em 11 de março de 1894, na bahia do Rio de Ja-; . I . �' querido Estado. Todos quan- dos, de bordo dos aérodromos-

neiro, não podiam mais se bater contra o ::overno e haviam iesolvi-jl G I d
.

'd
tos dtSejaíem s\� lnscr�ver flutuallt"'s «S,'hw�.benland»

� rC\nu a o e compnml os
r;omo socIos da Cruzada de-

'" '" u e

do capitular. L b t «Westfaien», é uma conhecida
O I a ora 01 ios Raul Leite Rio verão se inscrever com ()

almirante Saldanh� da Gama,reunindo os ofhciaes embar- • vantagem de órdem técnica, que
cados nos navios da eSCluadra revoltada na bahia do Rio de Janeiro

abaixo-assinado ii rua Alves
em nada póde influir m extensão

d Ih
.

- I h t d ' de Brito, 70. I d ' de expon 0- es a 51tllacao rea_ em que se aCl avam, en o so para ",,_���,_�.�����������, A � b b '1' I
tota o percurso aereo executa o

I fi f I d
-

'" vanle, ons raSl elros.. d' C
.

ançar mão como recurso extremo e pro cuo, e azer voar pe a y� I' � FI 1"
� � _ }' 2. -2-1936 I

c-ntre os 0\5 ontmentes.

oamite e explosivos asfortalezas em seu podel,emreeposta ao ata- P'REMIOS MENSAIS F O.lcliJUpO,lS,· . l\/T rt 1936
Frof. Beatriz de Souza I

• !.arço e .

que de todos os pontos do littoral pelas forças lega.listas do marechal U M'A CASA PA
....

Floriano e considerando anti-patrioitco esse meio, delibera capitular
.

RA VOCE Brito. i P� iac BO Hote I
e pedir asylo á esquadra estrangeira.

I Vice-presiderte f' Superin-,
f ��.� I

COOPER<\ÇAO ECONOMIA CAPITALIZAÇÃO tendente do Ensino da CNE O ."teLHOR DA �RAÇA
SÓ o bravo e humanitario capitão de fH'gata,poTtuguez,Ca,,- DE JOINVII Eem Sallta Catarina. �

tilho, commandante da Mindello, acolhe benevolamente o pedido de Novo plano proletario da
Iasylo e recebe em seu navio e na Aff')11s0 de Albuquerque os "C n.. p _ _

officiaes e marinheiros revoltosos,salvando-Ihes assim a vida. ar ..ell1ta revisora do I�-"""""'""='''''''''''''''''�'

Nesse mesmo dia o Diario Offieial publica um aviso do La r"
' !I Chá das 8 Plarntas '.

governo do marechal Flonano, fixando o prazo de 48 horas para o \",
C C 'd

d h d I
m � (há da �aJ e)

começo as Clstilida es contra os �'evo tosos,causando esse aviso gTan- Autorizada e legalizada pelo 6auêrno feàeral, De acôroa rom � �
de alarme na população, que em massa, desde esse dia até 13, de ° Dec. 24.503. De 1934 (rarta Patente n. g) 111. � EXPER'f/lENTE E 'I

Auto n.7 de 1934, da co)e·

manhã, abandona a cidade. COUPONS p
D 'f' - d CAPI'fALIZAr'A-O QUITA �: � C 1� C

.

ii OS
toria de Indaial, contra T.�ofilo

O contra-almirante Augusto de Castilho fez,C')m o seu acto, çÃO, em 50��:io�0;le�sa��e�el: Loteria Fede:aI (�Itimo
-

I ��. OlVl�í�itAl<�S'\'l Kolonsky e Alexandre K,�lonsky
jus á ind�level gratidão dos brasileiros. �abado de cada mês) 1- Julgado imprDccd.::ntes.

II =-;;;;��m;.:B;;;;;:;;;�;;:;;mr;m;��� Auto n. 14 de 1935, da 2a.
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor da contrato � I

�, ,., ...,......,......_.....,.",.! m......

coletcria de Blumenau contra Ri.

II erUh1.,Se d:;�:. Koch-Julgado Impr)ce-

Auto n. 13 de 1935, da Ia.
Uma maquinOl a vapor coktoria de Joinvile contra Ru-

I
alta e baixa pressão, com dolfo Scharmm e Adolfü Czernay
12 H. P. --julgado pwcf'dente em parte,e
Vêr e tratar á rua Felipe imposta a multa de 200$000, a

Schmidt no. 123, com Ma·' cada um.

noel Cardos,) Jor.
I
l
i

A CAZtTA Florianopolis-12-3-1936

Pela nossa historia

3

�'VW .ai. ; u&&a:::al'litMI!JII

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 11 DE MARÇO DE 1936-S. CANDIDO

-Moritz & Cia.�

Processos despachados

[J��g®gacia
.

F"ISCAL

M ansal idades
11$000 para uma casa de 5:000$080
22$000 » » » » 10'000$000
44$000 » » » » 20:000$COO
55$000 » » )' » 25:00080uO

Pela pOítaria de 11 do corren

te, foi (, jovem éCcélcerr.iC';) Vilmar
Dias excncíi\do do cargo de Ofi�
cia! de G"Linete da Secretaria de

; E,t"do dos Negocios da Fazendll
_______._____

e Agricultura.

Escritorio e Seção de Venda Fabrica
RUA CONS. MAf RA, 56 R. TIRADENTES, 43

Florianopolis Santa Catarina

Fabrica de Balas, Cara-
melos F-inos e de Mas
sas Alinlenticias DIVINA

Fone: 1.�88

Fármaceutico
com diploma registrado no D. N. S. Publica e íla Direto
ira de Higiene d-.:;·te Est<..:do, aceita responsabilidade técni

ça �e (alma :-ia Oll de especialidades farmaceuticas.
Cartá. ["i armaceul(co,. na Redação:deste Diari(.

Quando 06 prestamista» não �ej:Hn sorte,:,clüs, a Capitalizaçiio
é complet::lda pelo Fundo Co \di VO, trime:.tralmente, depois de
efetuado o pélgamléllto de 50 memalidades seguidas. l1a con

formidade do Regulamento e dê acôrdo com ü dec.eto 24.503

POR ESTE PLAl'IO, O CAPITf-\L NUNCA PRE-
TERE A ANtIGUIDADe:

.

Apresente-se

�;.� .. " . - ...... -- .,.. '"

'�\.

Dr. Cados Corrêa o Departamento de Educação,
I e�tá intima'ldo, por edital, a pro
fessora Francisca Brito Filomeno,
da escola mixta de Braço Miguel,
110 municipio de Itajaí,a reassumir
o seu cargo, dentro do prazo de
quinze dias.

Em nenhuma hipotese os presi a ))jstas perderão qvalsquer direi
tos sobre os seus depositas rea!izados, os qua:s, em casos de
desistencia, �erão devolvidos nas condiç.ões regulamentares

Partos - Molestias de
Senhoras e

Mo!estias de crianças

Dlretcl' da MatGrnidade
Medico dI.) HospítalAngelo M. La Porta - Diretor presidente

Exolleradahua do Rosario, 1 09-Rio de ]aneiro--Teldone 23-0770

Inscrições com os c()rrespondentes

EDIFICIO LA PORTA

(Curso de efpecialização em

ffiQlest;as de senhoras)
Atende na Matemidade
até á:; 8 1 J2 da manhã
e á brc1e--Col1sultorio:
ANITA Cf\RrBALDI, 49FLORIANOPOLIS

' ..
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I es germanlcos--
incursionam sobre a fronteira franceza

MouriJo - Dias

)ucas.
A Gazela envia peumes

faanlia enlutada.
la

.r---------------------- ':.'Ral.zo:.�11_,... _

o fuehrer pensa que a Alernanha voltará
irnediaté3rnente á Socledade das Nações, 'ali ..
rnentando esperanças que a questão da igual
dade de direitos sera' equiva�enternente resol ..
vícíe pelo, Instituto de Genebra. .

Jantar de
despedida

Comunica- nos a diretoria
do "Lira Tenis Club" que o

jantar de despedida, que será
oferecido esta noite ao capi
tâo Antonio Carlos Bitten
court, terá inicio ás 20 horas,
e não ás 19 como anuncia
mos ôntem.

A VOZ DO POVO

a exma.

Ferreira
dr. Fer-

André Wendhausen Junior e d.
Maria Julia Ramos Wendhau$en.

Os nubentes logo após a ceri
monia seguiram em viagem de
nupcias par,'} Cabeçu das.

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

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Sra. Campolino filves
Festeja hoje o seu aniversario

natalicio a exma. sra. d. Antonia
Lago Alves, esposa do nosso es-

nNIVERnARI09 timado conterrâneo sr. Campolino
Alves, tesoureiro do Banco de
Credito Popular e Agricola.

Faz anos a exma. sra, d. Ma
ria G. Corrêa, esposa do sr. José
Ferreira Correia, funcionario pú
blico �ederal.

rH�f5�m UHS

Dep. Francisco de .Almeida
Está em Florianopolis o sr,

Francisco de Almeida, deputado
estadual.

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

Ocorre hoje o aniversario da
10.-ná" tem nada a reclamar e nada mais quer da menina Ml1ri& de Lourdes Cor-

F(anç�; reia, filha do sr, José Ferreira
20. -ela própria propôz a conclusão de pactos de não Correia, funcionario publico Iede

M!-\DRIDE, 11-0 chanceler alemão concedeu ao jornalista a.g�essão, acompanhada do votd dê quP. a ltalia e Inglaterra

par-l
ral.

Ward Price uma entrevista durante a qual respondeu a num "rosas ticipem: F
.

h'
..

.

'

.. esteja oJe o seu amversarIO

questões, reportando-se ao seu discurso histórico de 7 de março. A 3o.-tal agLmeração, wb o ponto de vista puramente mi- d M' E T
primeira questão foí o pacto de não agressão proposta pelo fuehrer o litar não sómente não é necessario, mas é absurda". da eXFm�t' srllN· .

h
ana mld,la

d "II d R I' d
..

S H'l d' N
e rei as oron a, esposa o

para to os os paise(.,da fronteira Oriental, compreendeu i) também a ep ican o ao ministro arraut, o sr. It er isse: ão J ã F' .

N h h f
A d'

.

b d····
.

f Ao di
sr. o o rancisco oron a, c e e

ustria. compreen I murto em c.uan o o pnmeiro mtmstro rances isse d 4 K d C
.

T OUTROS PA�Tem

E, T h I
.

I d d f
•.

d'
·

.

f I d S b
. a a. sessao )S orreios e e-

sta a c ecos ovaquia inc ui a entre os paises 1 remei- que Jamais po era presenciar que a, orta eza e tras urg seja I f
ra !')O leste da Alemanha? atacada pelos canhões alemães. Não seria tambem desagradavel egra os.

A resposta do chanceler foi a seguinte: para a Alemanha ver as cidades abertas de Frankfort, Friburg, Aniversaria-se hoje
!lMinha proposta para o pacto de não agressão no leste e Karlsruhe e outras ameaçadas pelas canhões lrancêaes". sra, d. Carolina �;abral

oeste da Alemanha é sem exepção, incluindo portanto tambem li A' pergunta porque tinha agido imediatamente, o chsn- Lima, viuva do saudoso
Austria e a Tchecoslovaquia". celer alemão respondeu que se tivesse submetido suas reclamações raira Lima.

A segunda pergunta foi: está o Fueher pronto a fazer a Ale- ao mundo, embora reconhecendo a equidade destes pedidos, o

manha entrar imediatamente na Sociedade das Nações, de sorte' que mundo, segundo sabia por experiencia, jamais se reuniria ao re-
ernozem "tiaS H01�: Deu-nos o prazer de sua vlslla

suas propostas sejam submetidas á Sociedade das Nações, ou pro- dor d" mesa verde para debate-los. S,� algum? vez o inglêses ou a menina Maria Nilza, filhinha para trazer-nos o seu abraço de
pôe para este fim uma conferencia internacional? Respondendo, o lrancêses tivessem a infelicidade de ver sua nação em situação do ar. Bruno Spoganicz, do alto despedida, o sr. dr. Oscar de Oli
chanceler alemão, disse-Sim. D"dacou em nome da Alemanha a tão tragi,a, como a nossa, estou persuadido que teriam agido só comercio local; veira Ramos, recem-nomeado en

intenção de entrar imediatamente para a Sociedade de Genebra, ex- do mesmo modo. O julgamento da posteridade confirmará isto. Se a menina Rosemari. filhinha do genheiro da Secretaria de Obras
primindo a esperança de que no decurso de um tempo razoavel se- as propostas do governo alemão forem aceitas, então será estabele- sr. Osvaldo Machado, funcionario Públicas em Porto Alegre.
j, esclarecida a questão da igualdade de direitos nas colonias e se- cida a verdadeira base da paz".

I

da Prefeitura; 1paração do estatuto da Sociedade das Nações do chamado tratado --0- a exma. ara. d. Natalia Mo- fALErlmEHTO

de paz. Propoz e.n seguida que seria membro do Instituto de Gene- ROMA, 11 - O sr, Stein, embaixador da União dos reira Leite, esposà do sr. Man- João Baier
bra se na segurança das fronteiras entre a Alemanha de um lado e ti Soviete em Roma, comunicou ao Ministerio dos Negocias Estran- Iredo Leite, Iuncicnario estadual;
frança, Belgicae sob certas circunstancias tamhem a Holanda, de geiros da ltalia, em nota semelhante á que sea presentou aos go- a exma. viuva d. Catarina Koe·
outro lado. fossem concluidos pactos de não agressão diretamente de vemos da Grã·Bretanha e da França, que o governo de Moscou é ring Feroandes.
pais em país a exemplo do pacto concluido entre o Reich e a Polonia. contràrio a quaisquer negociações com a Alemanha. a menina Terezinha, filha ,do
De! resto, a Alemanha estaria satisfeita se outra potencia, por exem- -0- sr, Decio Couto, funcionario' 'da
plo a Inglaterra, se constituísse como um juiz imparcial p'ira a solu- PARIS, II - Durante 05 dias de ôntern e ante-êntem, Carteira Previsoria do Lar;
Ç30 das propostas práticas. A terceira pergunta foi se algum govêrno •.iÕei alemães voaram seis vezes sôbre a fronteira francêsa. Um a exma. sra. Basilicia C, da
francês, mesmo que o queila, concordará em se ocupar das propostas aeroplano <Alemão foi avistado, a 2.000 metro de altitude, sabre Silveira, esposa do Ir. Manoel da
a�r�mães, Está a Alemanha pronta a mantpr sua oferta até êsse tem- a íocalidnde de Veckring e a 6 quilometros para dentro de ter' Silveira, funcionario apos�ntado
po? ritorio francês de Montmedy e a 3 quilometros além de Kan- da Alfandega.

A resposta alemã é que nada se mudarà além da situação fem.
existente. Fi{mamos a soberania. Mas importa dizer uma coisa: é

que o go�êrno alemão: em caso de suas propostas, assim como tantas

outrz.s, serem ignoradas ou recusadas jamais ímportará a Europa
com novas propostas.

A quarta questão foi: o Fuebrer, depois de ter restabeleci
do o principio de soberania da Alemanha sobre c territorio interno,
dimitirá o numero de soldados da Remania por vontade propria a

uma chefia que seja absoktamente insuficiente para uma ação agressiva
contra a França?

O sr. AdúlE Hitle� respondeu: nA chamada zona desmili
tarizada foi ocupada não para empreender uma ação oEensivá con

tra a França, mas para manter o sacrificio da nação alemã, que
é tão e�orme que não se sabe se encontra compreensão pelo outro

pfàrt;cipante do pacto de sua finalidade. Não contestareis que os

14 pontos de Wilson e seus tres codigos não fora� observados
naquele tempo. Tambem não contestareis que a obrigação de de
salmamento !Saal por parte do vencedor não foi observada. Tam
bem o pacto de Locarno não &ómente -foi uma li�ão ao pé da

letra mas urna importante ação politica. A conclusão do pacto
militar franco-Russo colocou a Alemanha nuraa situação que a

força a tirar conclusões e é justamente estas conclusões que tiro. O
sentido disto é que a França se apegs aos tratados militares, e

assim f. impossivel que uma parte do Reich alemão tão densamente
popular e economicamente importante fique sem proteção, A aglo
meração do exercito não poderia ter fins ofensivos pois a Ale
manha:

Aniversaria-se hoje o Jovem
Leandro Silva Jor., filho do sr.

Leandro José da Silva, comercian
te.

Arno Bauer
Encontra-se em floi"ianopolis o

sr. Arno Bauer, candidato a pre
feito de hajal, fragorosamente,
derrotado nas últimas eleições.

Do norte

srs: Max
Whmann.

chegaram ontem os

Klàmmann e Olga

Marcict Viega
Encontra-se nesta cidade, vindo

de Laguna, o nosso distinto con

terrâneo ar. Marcial Viega, ativo
representante comercial residente
naquela cidade.

Nerí Moura

Seguiu hoje para o sul
tado, o sr. Neri Moura, auxiliar
de redação deste diario,

do Es·

VI51TA5

Faleceu, hoje, em Tijucas, o

venerando, sr. João 8aier, abasta
do industrial naquela cidade e pro
genitor do sr. dr. advogado João
Baier Filho, diretor da Faculdade
de Santa Catarina.
O extinto, que' era muito rela

cionado goza de geral, estima e�
sua terra natal e nesta capital, seno
do .,ua cOIte motivo para cons!
ternação geral.
O enterramento r�aliza-se hoje.

ás 17 horl\s, no Cemiterio de Ti-

Na fronteira, as guarnições francêsas de artilharia anti-aérea
ab3tiverc\m-se de atirar, mas, a cada repotição de tal ofensa, os

aviões francêses levantaram vôo e interceptaram a .passagem dos
aparelhos alemães, àando-Ihes caça 'até o seu territorio.

-0-

EtiLRre

ROMA, 11 - Noticia-s!, autorizadamente, que a ltalia,
segundo todas as probabilidades, recusar-se-à a participar do de
bate em torno das sanções a serem aplicadas contrK a Alema
nha, por ocasião de reunião do Conselho da Liga das �Ições, no
primeiro sabado, em Londres.

Realizou-se hoje, ás 9 horas,
o enlace matrimonial da gentil se

nhorinha Asbclin� Dial', escritu
raria da ,secretaria da Prefeitura ml5SR
desta capital, com o Ir. Antonio
Mourão, funcio'lario da Fiscaliza- Realiza- se amanhã, ás 7 ,ho"
ção do Melhoramento dos Portos. ras, na Catedral Metropolit!na,
O áto civil e religioso, rcali- uma missa em sufragio da alma

zou-se na residencia dOI pais da do venerando sr. Colombo Bom·
noiva, à praça General Olorio, faRte De Maria, falecido nesta

servindo de padrinhos por parte cidade em 4 de dezembro de
do noivo. no civil e no religioso, 1935.
o sr. Fr'lncisco Evaristo Dias (; a Convida-se a todos os parentes
prdessora d. Ascendina Brasinha e pessôas amigas ao compareci..
Dias, e 'por. parle da Doiva o sr. mento deste áto de M re1igiosft.

_0_

PARIS, 11 - O matutino eLe Journal� diz em sua

edição de hoje. que devido, em grande parte, á influencia ingle
sa, o Estado·Maior do execito francês conseguiu as povas que
apresentou, demonstrando o rearmamento da Rkenania, o que eqlli
vale à transformação dessa zona protetora numa zona de con::en

traçãO lJliliiar.
Essa notida causou grande sensa!jlo.
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