
L
"

.. i-

( ,

-"�,

)

..

,"
.

. :

I;.
-- f

- .•.. -

�.,._ ,.

',:_'-"-c.
- - � ... ,- _-"

-

- - '_ �_ .. - _.- _�.- _,- ._-- -

,

l' I

.i

Interpôs
�---------------------- ---------��---'�'=-'����--.------------------------------------------------- --------------

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

da Junta rsão pura
O sr. dr. Ivens d·e LXraujo, procurador do

candidato a vereador pelo Partido Liber-al, sr.
Eduardo Santos, interrJôs' recurso no Tribunal
Regiqnal Eleitoral da decisão da .Junta Apura
dora que diplomou o sr. SalgaGio de Oli\/eira,
candidato pela União ReplJblicana.

--------------�,---------------------

O momento europeu
A A�emal,t,a mantem a

de fortificar 2:
A voz POVO Sem quaisque., ligações politicas.DO decisão

R�naniaProprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-secretario OSLYM COSTA

1936 I NUMEf�O 481ANO III Florianopolls, Sabado, 4 de Abril de

LONDRES, 3-Soube-se que I Berlim, declarou palestra com o

PRESO ONT M O SR
Von Ribbentrop, chefe da dele' representante da "United hes�»
gação alemã, no decorrer de urna que "v()]!a à c?pital alemã durant e

"

conversação de 5 minutos que o correr da próxima semana" e"

"" � i teve esta manhã no Foreign Office acrescentou: «São inteiramente

P d
com o secretário dos negócios desuuidos de fundamento tedos

-------- e· r o r n ,e s t --0'-'-'=--'-,----- estrangeirc s, capitão Eden, infor- os beatos relativos áminha visi,

=============== mou, com pezar, que a Alema- ta».

nha não póde prometer que não LONDRES, 3-Falando pe
fortificará a Henania. rante a Câmara dos Comrms, o

Todavil, a Grã-Bretanha con- major Anthony Eden, secretário
tinúa nos seus esforços tendentes do Foreign Ollice, anuncia que
a garant.r a seguranç� coletiva. os estados-maiores da Grã-Bre

tanha, França e Belgicá, reunir-se
ão brevemente em - Londres.

indiciado corno comunista
RIO, 4--·Com referencia ao fáto sensacional da pri- Não fui á poliria para »]e defender. Não tinha e

são do sr. Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, foi rã) tenho de que me- defender. -"'/ll. minha defesa está no

�, pelo chefe de Policia distribuida á imprensa carioca a se .. meu devotamento a esta cidade que .eu tenho servido com F PARIS: 31-;Soubde"se que a

_<I guinte nota'. rança esta e at.oran I) um cons-

, O entusiasmo das causas sagradas.
"A Polic!a, deteve, hoje, ás 20,30 horas, o prefei- Dei o melhor de mim mesmo para o bem e a feli-

trutivo plano de paz baseado no

to do Distrito Federal, dr. Pedro Ernesto Batista. cidade do Distrito Federal". Protocol0 da Liga das Nações e

f
'

d ó d dili nos principies da segurança cole-
Esta providencia 01 toma a ap s acura as 1 1-

fi
ra ....I;O C.AFE' .

BOM SO'
.

NO tiva.
gencias em 'Virtude das quais resultaram indicies veeITIen- ... U II pa-
tes da culpabilidade do dr. Pedro Ernesto na preparação t IIh

..JAVA O aludido plano deverá ficar

dos movimentos subversivos que abalaram o país, ultima- ru.1't a no Praça 1.5 de Novembro pronto até segunda- feira proxima,
mente. �R iO ' ,

Antonio Paschoal dia em que se-á submetida em

A Polida, com serenidade e energia, prossegue no Londres, á apreciação d,� todas

cumprimento da sua missão". '
" . . . Festa da Se_ías potencias �\Ie se opõem, ao

A prisão foi levada a efeito na Casa de Sande Pe- RIO, 3 - A diretoria da;"·.
's plano do presidente Adolí Hltler.

dro Ernesto, pelo tenente-coronel Domingos Ferreira Junior Associação Braúleira. d� IlIlpren-�;"I�a�·a·· an ta A França proporá urna grar.de
sa foi proporcronada UMa experien-' .. ' ern

'

.. ,5�o conlerenr ia européia tipo «tavoi
por ordem do general Lucia Esteves, comandante da 1>0- "

lic.a Militar.
cia pratica de radio patrulha." .

'-

JÓ:Sê redonda»; á qual todas as nações
Foi proporcionado aos jornalis-

'
.

. ':;"
tirarão as suas diliculcudades, des-Em virtude da prisão do dr, Pedro Ernesto, assu- >, .

• A

t
A

da cid d Iid d tas conversarem de um aulomc-
.

As' fê�tas da Se�ana Santa de que todas êlas concordam em
Ill í ll , on em mesmo, o governo

.

a Cl a e, [Ia qua I a e . . .

de seu substituto legal, o conego Olímpio de !Vlelo, presi-]
ve] qU,e viaJou no centro d� cldn:." ,�2�starã? dos seguintes àtos. comparecer á aludida reunião.

dente LIa CâmaraMunicipaL·
c:'e ate Copaca�ana com dlverso\, "Domtn�o de Ra.m�s. Ben�ão LONDRES, 3 -Fa-

Momentos ant.es da. sua prisão, o dr. Pedro Ernes- cutros em movimentos "". di�(:�, dOIS f\amos e Proclsfao e missa [ando hoje perante a Camara dos E X O n e r a d o
to fez estampar nos Jornais da tarde, com grande destaque,

rentes ponlo; da metropole.. . soiene.
,

. .

Comuns o major Eden, secreta- O sr. Govêrnador em exerci
a n ota que reproduzimos abaixo, se b o título-i-O Prefeito

•

Daao o fato de. se aproveitar aJ
_
Quúrta-ferra. de, ireoas. ,Confls, rio do Foreign Office, revelou as

cio, cm resolução de 3 de abril,
ao Povo'. .'.'. ultra alta. lrequencia, as conversas sao geral e V_I,a Sacra as sete respostas de Paris e Bruxellas ás d d P I P- exonerou, a pe i o, au ino h-

"Não considero uma diminuição a'minha "ida á Po- são m�nlidas sem. a mei.or intn-j horél.s.. ÓrÓ,

"

,

cartas enviadas pela Grã Breta� cido de Soma do cargo de Es-
l.cia para depôr. Cumpri apenas o meu dever- de -Cidadão. I fe;�nCl.a de estatica, que �an,to . 9wnfa/ella �Q!or. As sete nnha, confirmou que os entendi -

crivão de Paz interino de Varge-
O governador do Distrito Federal deve ser o pri- p_reJu(hca g.eralme��e as �an,mJs- e O.to horas comunhao geral para �nen�cs dos {stados-m,aior�s não

do, no municipio de Novo Tren.
meiro a dar o exemplo da obediencia e do aCê.tamento á" wes de �adlO. A .lllstala�ao apTT t�das as Irmandades, congrega- Implicam e� �mpreendJmentbs. de :0, comarca de Tljucas.

�_ ';IÂ_9r:dades e á ordem Constituída, se�lar .��nda, a singularIdade ct-e ÇO,;Ô\ �pt.st�lad0 e

po�odemsge-I n�tureza polItlcat ne� em <'. f1g�-
.

D
�-,� Nem póde ser outro ° espirita da democracía. ser

.

mUi o pequena e co�pac a r:-"., pos a m:ssa, p\'Oclssa� o, an° ç es concerne.n es a orgamzaçao neq liereufunCIOnando C01, acumulaúor co- ,lt�"lmo Sacramento que hc�ra em· da d�feza naCIOnal.
Em mil anos mum de seis voltas de. automo-�adoraçào durante o dia ate ásl Respondendoaosr.L1oydGe inscriçãov",l. �' tão sim�Jes que> p�de $er I no�e 1:0: 1l.S do dia se5uinte. ': I orge,:o secretario das Relações Requereu inscrição no quadro

ma�f:)ada ao hm de mela hora I nOlt� Via Sacra, ,a tocante

cen-I
Extenores as�gur"ou perante os da Ordem dos Advogado�, �ec-

de Instrução. moma do Lava Pes e Sermão do membros da ",amara que os pIa. ção deste Estado, o advogado
.. Mandatú. Sexta/eira Santa. A's nos de guerra a �erem discutidos

sr. Francisco Gottardi,

r
0ito horas missa dos Presantifi- pelos estados-íúaioles bfitânico,

Não ha rnaís :ad JS e desnudaç,ão dos a ltare;. fr ance-z e belga poderiam desen- O p refeI to Pe ..
1: d

I
r\S sele horas VIa Sacra e aros volver-se e ser postos em execução I d E te,n ..rô!'as .pa- a comovente cerimonia do Ves' sómentf"� noc�soem que a� _forças ro .. rnes O

ra I """"" P I a - ciml'nto da Cruz.
.

' alemãs Invadissem, na reahdadt', depoe na
das Procissão do Enterro e sermão I () sólo franco-belga. pO � iC iada Soledade. Sábado de file· BERLIM, 3 -O che-

BERLIM. 3 -- O esclito- [uia. A's seis e meia hOlas, ben- fe do go:vêrno italíano, sr. Benito
1 io de venda de entrada do Co- çam do Fogo Novo e Pia Ba- Mussolini, recebeu em longa audi
mité das Olímpiadas, que abriu tismal, ás i'iove horas missa soo encia ao ministro da Alemanha,
suas p�xtas [ela primeira vez an- lerle cóm"o cantico d<i Aleluia. Do� sr. Hans Frank, mantendo com e

te·ontem, teve que fecha-Ias on· ming9 de Ressureição. A' s cinco nlesmo' uma palestra que é oficial
tem p')js todas as estradas para horas procissão com o Santíssimo mlÕnte qualificada de "cordíal".
:'iS grandes provas desportivas já. �acraTTlenro, ás nove e meia ho- PARIS, 3--0 sr. François
foram adquiJidas., I raa mi§sá solene. Poneet. embaixador da Fran�a em

NOTAS
POLICI6"IS
Por embriaguez foi reco-

lhida ao xadrês de Delegacia
Central, Maria [ulia, natural
deste Estado, de côr preta,
com 1 9 anos, solteira e resi
dente 110 morro do Mocotó.

Promotorias
vagas

Os promotores públicos de

segunda e primeira entranci
as poderão requerer remo

ção para as promotorias de
São José e Curitibanos.

RIO, 3 - A pres�nça do
prefeito Pedro Ernesto na p0li
cia Central, ante-\'ntem, para de'
pôr no inqu-orito referente ás ati
vidades dos exlremistas, deu carn�

?O ao sensacionaJi:;mo para vaL

tos pontos de ad[J'iração e epl'
grafos berrante$.

Hindenburg
vôa sôb�?e D

Brasil
a Eur'opa

guarreou
827 vezes

BERLIM, 3 - Segundo co·

municaçõe� radio-telegraficas re

cebidas aqui. o dirigivel HiTlden
burg teve de suportar na noite
de quinta-feira, fortes ventos nas

proximidades das ilhas de Cabo
Verde.
RIO, 3 - O dirigivil Hinden

burg hoje, ás 7,51, hora loe aI
vôuo SÔblC a cidade de Recife,
em sua viagem àeverá baixar jun·
o ao novo hangar do aereopro·
o «Santa' Cruz», da capital Fe
eral.

LONDRES, 3-Um antigo
professor russo que vive atual
mente na Inglaterra deu-se ao tra

balho de verificar o numero exa·

to de guerras provocadas durante
os 1 O últimos seculo� pelas po-
tencias européas. A estatistica

que organizou mostra que do to·
tal de 827 registra-se que 185
guerras foram provocadas peJa
França, 1 76 peJa Inglaterra, 1 51
pela Russia, 75 pela Hespanha,
32 pela Italia e apenas 23 pela
Alemanha •. :.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A estação alemã OJA, onda

I'
Para o Poeta e amigo Trajano MarUlI'ida

3 I ,38ms.,irradiará amanhã o pro- �
grama abaixo, para a America do

� O Carnaval passou... e o sonho de loucura
Sul. L Em que vivemos nós, nessa fascinação,

IA's 23, 15 corresponde às � Tambem passou fugaz, qual sonho de ventura
3, 15 hs. no Rio de Janeiro e � A nos deixar, após, cruét recordação I
7, I 5 às I, I 5 hs. .�
22.50 Anuncio OJA, (alemão, ; E num momento assim, feliz, que pouco dura,

português). Canção popular alemã.
•

Nós temos o explendôr de um mundo de Ilusão
22.55 Saudações aos nossos Que é feito de Prazer, que é feito de Ternura,

ouvintes. Sem Males e sem Dõr, sem magua e sem paixão ...
23.00 Hora infantil: "Das ver- M

hexte Hasenkindn. Cooperam-Em- � Mas como as ilusões são falsas, fugidias,
my Goedel e as crianças de ra- � O Carnaval passou, e assim com ête os dias
dio. Manuscrlto por Friedel Boer- r Rolando já se vão, ao léo, sempre rolando...
ker. r�3.30 Trabalhando pelo pro- M E fica, em todos nós espinhos da Saudade
gresso. Discurso por Erwin Barth ; Pois cada Carnaval, que passa é a Mocidade
v. Wehrenalp. Que vai de nôsfugindo, aospoucos nos deixando ..

_

23.45 Ultimas noticias(em ale- Março 1936.
mao).
24.0J Para o crepúsculo do

Domingo. u"," _

00.15 O nosso concerto de
Domingo.

1.15 Ultimas noticias(em por
tuguês).

1.30 Saudações á patria. Hos
pedes ibero-americanos no micro
fone (Lila Arroyo, Perú; Ricardo
Boadella, Espanha; Pab10 Caste
lanos, Mexico).

2. I 5 Eco desportivo.
2.30 Sonata em sol-menor de

Robert Schumann. Emmy Braun
toca piano.

3.00 Ultimas noticias(em ale-
Wão).

3. I 5 Concerto militar.
4.30 O mais importante da se-

RIO, 3 - Ha menos de úm ano o Brasil encontra-se

mana. Despedida DJA (alemão, frente a frente, com o fantasraa de um deficit espantoso. De f4-

português.] to a situaçâo financeira do pais nlo era, apenll, inquietante-era
desanimadora. Uma longa téoria de êrros, acumalados pelas passa-

Bebidas Nacionais e Extran-

�����1FlriEl����,
das adminj�trações a que se somava:n a. consequencial nefastas geiras só NO

�IR··
de um longo periodo de agitações rec.i. de choque, lapre o arça- CAFE' .J AVA

H e- II g I a- o ítI mente da naçao fazendo a balança negativa negar ao pêso de Praça 15 de Novembro
� j� 1.100.977:641$500 que cera a quanto montava o deficit orça- Antonio Paschoal LONDRES, 3-A respostaI mentario , correspondente ao eserciciõ de 193;. do Reich é acolhida com benevo-
��TnT:� 5l'a""'''ã'" Z'" O'

. .r •

P I ME IO
- .....""'���!!!....,!!!". ministro da Fazeada, 010 ocsanuaou, no entanto. e o leneia pelos jornais, que parecem I' ,

Festa de Passos
contrario. Meteu hombros á obra oecelsaria da compresslo das des-

'

b.e� i�pressionado, pelo tom. con- \ rna
pesas, apenas da glÍta d06 interessados de pequeno e de alto co- mt I h

-

d clbatorlo e o alcance longinquo "';

Palhoça turno, realizando, paralelamente uma eD�rsi'::l e bem orientada po·
I ao e das propostas alemãs. Alguns jor-

R ali s á h-
lítica de fiscalização tributaria. COn tOS! Dais observam, no entanto, que o

vI'sl'neha Z�ar:ade- 'd ampanlh a, na O esforço do ilustre titular da Fazenda foi corôado, como carater atraente das propostas se

CINE REX ' 6 8 h
Cl e e a oça, a I

.,

I" b 'Ih
-

R 3 It. Ih
, , " as, e

..

eras, tradicional solenidade reli- ogicamente tinha qu: ser, pe o eXlto mal. ri aDte: 10, - '''s nossas compras assem! a a uma manobra no �en.

cuhe o magmflco filme hnco- gl'osa de N S d p.
J\ :loquencla dos laumeros fala, a tal (e.pelto melhor que de trigo ao estrangeuo custaram- tido de dirigir-se á opinião tni-

1I.T- G' l'
. . os asso::;,' d d d

'" . ' .

d dJ.vao me esqueças, com 19 1 havendo como nos anos an-
quaIsquer o�tras emonstrações.. •

:103 o ano passa o cêrca e meio tamca por cuna o govêrno e

cantando os melhores treehos das teriores
'

roci"'s-O d _

E s.o os numeros 'lue DOI dizem o segWDte. O defl. milhão de contoi de réis. São ab- Londres e provocar a separação
operas Traviata, Rigoleto, Fal:lsto, randa i�fgem ó) a a vene

cit, orçam.!ntaria e extra numerario, D,um total de .•••••• , .. ,. solutamente iri'itantes estas cifras, entre Paris e Londres. O "Tim!s"
Elixir do Amôr, Indiana etc. O ser

- � E t 1.100.977:641$500 f')i reduzido a 149.308:38;$100 isto é de para qu�m sabe que dispom03 de faz .1lgum4s reservas e logo d�-
mau 'la ncon ro se- .

·IL.. d d' L b·I··
.

d I It. E
. .J

rá feito elo alOCO local. quasl um mi naO e. cODto� a IDe!lQS.
• • •• •

con lções lavora I.,ssunas para a pOIS cc ara: «.� uropa am:.u
p P Mas nio ficam ai os resultadol pOSlbVos, Insoflsmavels produçlo do precIoso cereal. Na nlo teve até agora semelhante

Domingo d R
da P?licia do s.r. Souza Costa. A execuçio da parte orçamentaria sul do país, tratos enf,)rm�s de te�- oportunidadt: .de chegar a entcn-

e amos propnamente dita resultou um supera'il de 298.348:269$500, ra tem dado provas de :;Uil pedel' dlmento e eVitar a guerra .•

Amanhã domina0 de Ra- sf?ndo que, com exesso de anecadaçio �ue importou kn ta adaptabilidade a essa cultura,- O jornal termina dizendo que
mos have�á missa� com dis- 553.116: 101 $400, fez-,e a cobertura Integral dai despes�s. já fo:nos exportadores d! artigo, «as m'!didas construtivas de Hitler
trib�ição de palmas bentas A!é.m disso, o g()vêrn� ,palOU ao daDCO do Br�sll. pelo ninguem. o ignora,-e ainda ago- deverão ser, em geral bem re.:ebi.
na Catedral Metropolitana, �ur� adqumdo durante o exerclclo n�dl meDOS de ,100 mil contos, ra a região guarapuavanl, DO E�· das.»
ás 10 horas; na Matriz do Iaquldando c.om o mesmo B,nco varl4S COMas a?bgas e s�lyendo lado do P�rllnà, acaba d!,acres- M=-==-----------Purissimo Coração de Maria, os, co�pro!DISSUS concernentes ao abo,,? c�Dccdldo. aOI m.I'lares. centar-se I! .que. n? Bca.sll, se arreu
ás 8 horas e na Igreja de E mister não esquecerm:ls que o patnmonlO da Umlo fOI con- poderão cobrIr d! tragais Imensos alag8dNosso Senhora do Rosario sideravelmente elevado em cêrca de 335.160:090'300 e que no se um novo alento vier animar o •
ás 7 30 horas

' cl\pitulo das contas houve: saldo d� 250.963:021 $700. nosso espirito d� iniciativa nesse

CINE. ROYAL, ás 7.30 'Após a cel�bração da mis Aí está o teste:nunho eJoluente dos nJmeros submetidos :sentido. CURrTIBA, 3 --A men�na
horas, um interessa�e filme, de I

sa, ás 10 horas, na Cate- AO exame d� Tribunal de.�ontas. Deste balatlço po�c:-se e de- Bem sabemos que le cultiva o Iva, filha do s�. João L'!co�cwlch
Bob Steele-Coraçao de fera. dral Metropolitana, terá 10- ve-se conclUir que a ad:ntnlst.raçlo .Souza Costa reahzou apenas trigo no Rio Grandi! do Sul, em e d� d. ClaudIO" fumagah LecQ·

gar a Procissão de Ramos num aDO, em favor dl eCOI)()ID�a nilclODal o que nunca o conse- Santa Catarina, no Paraná, e que ocw,ch, quanelo brmcava nu:n tan

em tôrno daquele templo. 'guiram as ante,riores.. ."

' os dispendlos com o similar es- que d: lavar rou�as nos fundos
E maiS, bem mau, sem dUVida, tena fCIto se outra fos- trangeiro são fortemente diminui- da casa de seus pais no arrl"DalJe

-

se a mentalidade politica em que obrialtoria'UCDte teve que se dos por esse começo de esforço Bacacherí,caílJ dentro do m;smo,

S F' mover. na direção desejada. O fato, pJ' perecendo afogada.
CINE REX, ás 6, 30 e 8,30 ,:S.. UnC!Onar:-�os rem, 6 que ainda 010 consegui-

horas, Ela, afeiticetra, adapta Publicas da �n.,a�, mos palsar desse começo, e con- Dr. Pedro) de Moura I=erro
ção do f('lmoso romance de Rides Estado e MunlClplO Banoo de Credito Popular tinuamos a pedir aos mercados ex- Advogado
Haggard pela R. K. O. Radio. "O Clube dos Funcionarias

e Agríoola de Santa teriores a maior parte do trigo que Rua Trcljano n. 1 (sobrado)
Públicos Civís de Santa Ca- consumimos. A consequenria la-

CINE ODEON, ás 6,30 e tarina, oferece aos seus asso- Cetarina mentavel é o escoamento do nos- .T��!!!!!�����!!!!!!!�
8,30 horas, Melodias Radiante, ciados;- Assistencia social, 10 ouro, é o agravamento do pro-
COM Ann Dvorak. médica, hospitalar, juridica DistribuíçAo de Dividendo blema do pão, é o desmeDtido á

e muíto em breve, assisten- nossa capacidade de explGrar ate
cia dentariê, cooperativa de O Banco de Credito Popular e Agricola de Santa os ultimos limites as nossas possi-
crédito e consumo, colonia Catarina avisa aos seus acionistas que está pagando, em bilidades supreendentes.
de férias, etc. sua séde, á rua Trajano n. 16, os dividendos relativos Já temo. sugtrido aqui mesmo

Todas as informações na ao 20. semestre de 1935, á razão de 8010 ao ano (140• a or�anização de uma Cruzada
séde socíal á rua Conselhei· DIVIDENDO). Nacional doTrigo. Seria um dos

CINE ROYAL, ás 5, 6,30 ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an- FLORIANOPOLlS, 2 d. AIIrII d. 1138. maiores passos do Brasil no senti.
e 8,30 horas, A Familia, com dares), horario das 8 ásIOdo de �ua verd'lde�ra libertaç&o
Lionel Barrymore. e das 12 ás 16 horas O Conselho Diretor

Irradiação
da Alen.a •

nha

Coníorme havíamos anunciado,
realizou-se ontem á noite, no Tea

tro Alvaro do Carvalho, o es

plendido festival artistico organi
zado per um grupo de mUSICIS

tas em homenagem ao distinto
maestrc Alvaro Souza,

O programa confecionado com

muito gôsto esteve á altura da
homenagem prestada ao concei
tuado maestro que é, sem favor,
• figura mais representativa da
arte musical em Santa Clltarina.

Os numeros foram todos exe

cutados a contento, sobresaindo
se, como era de esperar os de
canto, executados pela exma. sra.

d. Ondina Simone Gheur, a voz

encantadora que toda a Floriano
polis tanto aprecia, e por suas di
letas aluna, senhoritas Terezinha
Ramos e Icléa Vieira.

As dificeis musicas confiada! á
snti. Terezinha, foram desempe
nhadas com brilhantismo, mere

ceido a novel cantora fartos aplau-

SEBASTIAO VIEIRA i
1iIIIiI_ -"':IIl"iiiiJ�

Diminuiào
EO'.

Apreciadissimo íôra tambem o

lindo trecho «Duetto dei Boemía»
de Leoncavalo, no qual se ob
serva. com prazer, a pujança da
voz esplendida de d. Ondina Si
mone Gheur.

Póde-se, pois, dizer que o

f�stival do maestro Alvaro Sou
za foi, na parte do programa,
c ondigno com a homenagem que
se lhe quiz prestar,

�ão o foi, entretanto na parte
fi1anceira, pois que a casa, pou
C) maís de IDeia, disse bem ai
t i do que já sabiamos todos nós:
o maestro Alvaro Souza é cata-

rmense e, como tal .

de cêrca de um mi

lhão, o "def,cit'
orçamentario

Sebastião Vieira

CARTAZES
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, a notavel produção de Van
Dick-Vencido pela lei, com

Clarck Gabble, William Powell,
Myrna Loy.

CINE ODEON, ás 5, 6 314
e 8, 30 horas, um excelente pro
grama com a apresentação da
chistosa comedia-Esposas es

tranhas.

Cartaz49S de
amanhã

CINE IMPERIAL, ás 6,30 e

8,30 horas, PI imavera em Pa
ris, com Tullio (:armi'lati e Ida
Lupino.

Pela nOssa historia
(Compüa.ção de L. Nazareth)

DIA 2 DE ABRIL DE 1 936-S. FRANCISCO DE
PAULA

I 776-Tomada do W,io Grande-Uma divisão portu
gueza, commanJada pelo general Bohn, da severa escola militar do
conde de Lippe, ataca de surple�a e toma á viva força duas bate
rias da villa do PIO Grand�, então indevidamente occupada pelos
hespanhóes e obriga a guarnição a abandonar as

_

demais. N) dia
seguinte o general portuguez intima Miguel d� Tejada,commandante
da praça, a deixai-a, dentro do praao de 8 horas, o que se realiza
retirando-se os 2.000 hespanhóes da guarnição para o forte de San
ta Thereza. Os vencedores ficaram de posse de abundantes despo
JOS.

J880-0 município de Ataranguá--Pela lei provincial
n. 901, desta data, é creado (I municipio de Araranguá, actualme nte

comarca e cidade. Até o anno de J 848, o seu territorio constituiu -I
l

.

parte integrante da então freguesia da Laguna, da qual foi desmem
brada pela lei provincial n. 272, de 4 de maio daquelle anno.sendo
dados á nova Freguezia, sob a invocação de N. Senhora Mãi dos
Homens, os seguintes limites: Ao norte, o rio Urusssnga; ao sul, o

Mampltuba; a leste. o ocemo; a oeste, seriam determiuados, depois
de feitas as devidas explorações. A lei n. 532, de 19 de março de
1864, designou para séde da freguesia, o logar denominado Çampi·
nas, á margem do rio Araranguá.Ne.sse municipio são abundantes as

seguintes madeiras de lei: Cedco, louro, peroba. sobragy, tajuba, ca

nella, ipé, coentilho, carvalho, tasuna, garajuva, bicuva, cxmbará, ca
briuna, sassaíraz, garapary, canmíiistula, olêo, quatiguá, jacará e ou-

tras, além de carvão, ferro, cobre, estanho, pyrites, prata, etc.
1894-As ult'rnas expedições da revolta-C:>m in

tuito de tomarem a cidade do Rio Grande do Sul, que se !l-:h'-l va
sob o dominio legal, embarcam nesta capital, cerca de dois mil ho
mens das tropas federalistas. Esse grande coatingente seguiu h!m
municiado e amparado pelos diversos navios de guerra, de que dis
punham.

1817-Revolução de Pernambuco-A bordo da fra
gata 'l:hetti!, com duas corvetas e uma escuna, parte do Rio de Ja
neiro o vice-almirante Rodrigo Lobo, a6m de combater a revolução
republicana que explodira em Pernambuco.

--D-
OIA 3 DE ABRIL DE 1936 -S. RICARDO

A atitude da
Inglaterra

Peça sómente
Chádas8Plantas
-o diuretico incompa
ravel para os males de
Estomago, ""lgado, Intes
tinos, Rins e dissolven
te do Acido Urico.
Em todas' as Farma

cias e Drogarias.
economlcl.
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Ente it8.· li�no:1 AAudíZlor"'i Ra- �
F�adiofonichel

E. I.A. R. I
PARIS, 3 - o conte de

Chambru� trouxe-se ao sr. Flan
din o último texto preparado pe
io sr. Mussolíni sôbre as condi
ções segundo as quais a Ítalia
reencetaria seu papel ativo ncs

negocios europeus como uma das
potencias fiadoras do Locamo.
Essas condições, &0 que se sabe
são, entre outras as seguintes:

1 - Imediata supressão das san-

c:74J! 6a��_'ª
Desportiva

�����

GUERRA-
ITAL mETlOPE

Travessia I Regatas em

d G b P t AI
. H d Cf? d f, 2) 20 VIENA, 3- O coronel Pi-

a uana a· ar o e�rel;
ora o io e areirn u, ROMA, 3, O !\(ar«.:hal Ba- treich, um dos mais abali-

'ra ' _ Programa de t�ansl?1issãa ra- drglio telegrafa que a ofensiva zados técnicos militares da
Realizar-se-ão, amanha, em' diotônica espectaipara a que teve inicio nos meiados de Austria, disse, em entrevista

Porto Alegre, as imponentes pro- Amei ica Latina março no norte occidental da Etió- concedida ao Neus Vimer
vas nauticas patrocinados peja Li- pia está concluindo-se com nCS5C que a vitória italiana do la-
ga Nautica Rio Orandense. Sábado, 4 de Abril de 1936 pleno sucesso, go Aschianghi é a mais irn-

As regatas serão irradiados Anuncio em italiano, espa- C�lunas de tropas velozes' cc- portante da') que foram obti-
da séde do Clube de Reghtas I h I t

'" mancadas pelo logartenente Cen.> -),3S até 3bO'ora na Aíríca Ori-
, I

n o e por ugues. IS
-

.
.

Almirante Barrooo peja RadIO, M 1 R I G"
Ia ..... tarace e que partiu de OMA-

. utal, pois, que ('1S tropas en-, arena ea e iootneeza.

I
,-.,

_. - -

Sociedade Gaucha. Noticíario em italiano. u�R no dia 20 de r:'�rço, de- gajadas eram de grande im-

Transmissão do Teat:o Real pOIS de ter su�erado diliculdades
I
portancía e constituíam o

I 1 O d R � t h de toda e5peCle em um percurso grosso do Exército abíssinio.
F Id d I

oa pera e orna ce rec os
de alé d

"

acu a e da opera: «TRISTÃO E ISOL- je a em'T' e trezentos quilornetrcs ,

de Direito DA» de Wagner. c.il.'�E:IT. d�ndo �lta p.rova �(':As tropas pen.nsula
C '" d P f DE atnvirn c.ntoe oe tendzre5IStfnCI11'j'''es Ir" região alo L.-.onve saçao o TO • '" GON'DAR � I: C� 1 c::;..'

. . MAS! entrou ontem em
"

T'Estão ab�rtas as Inscrições .'
•

' . província de AMHARA, haste- go 5 ana
na Secretaria desta Faculda-I Anas caratenstrcas de BaI:

d b I' 'I A' <

IM' D '
3D o a anceira tnco or.» popu- ga.

LUI·". de de Direito de Santa Cata-I pe a soprano ana acento, I - Ih {t' ROMA, 3- A imprensa Sabe-se, tambem, que o sr. Der.

N
" ,

I I . 2çao [lCO ,(U res tvamente as nos-

rina pelo prazo de quatro oticiarro em espan 10 ,

tAl
' , italiana comentando a proxi- Charnbrun tr az garantias expres-,

N
" ,

"
sas ro1"'es.- cO.una era constitur "

mêses, para o con�urso de Mot!(�anR e� pc;�g�es. da oelo 30, Rcgiotnto de ber- 1112 entrada ('2 tropas italia- sas do sr. Mussoline de que pre-
Professores catcdraticos das are a ea: e toomezzo , 'ih'· d b!�!l - d C

' nas r.a re>!Ji�(' do lago TSaJ12 tende cumprir suas promessas a11-
. , , I sa tifOS, o ,a,<'dflao (': alTl'SaS, h_

c�del�as de J:?lrelto ROlT.12 r; o, ---- - _ _I Pretas "Musso�;nil!, df; Ferli, ritO diz que a .to.nada daquele tenores, relativamente aos direi-
Clell�l� ua�s. Ftnança�, f?}rel!� PASCHOAL SIMONE S. �

II
um g'Upo de "rt.il��tífr:s CT:. toriza- tcr,:.ito�j:'J �ã:� :lfétal:á, a influ-I tos �� Gr3.-Hretanha sôbre o

!
.a-

Adn\l�lstrCltlv� e DIreIto 111 I ,rbs, efql'éld,õc� d,,; éutcblll:dade< llh"la Oillanll,,' soO! e eS:::D
go 1 sana.

ternaclOnal Pnvado, da mcs· LIVRARIA MODERNA e mOIGo'clralhadúra, com urr. lotd zona e que a lta]ia está d:c;- Faltam, todavia, indicioi de
ma Faculdade. 'je 5CO.aulomei(.s,-�,...·7"'.,.:: pOfta :1 regularizar a qur.stãu, o,pe l\1ussol!::i tivessf' mandadofunaaaa em tssa .

�,

d
Rua Felippe Schmidt n' 8 I Outra co]:.:na C;;'1�lltuiJa da Esta região é e grande

3a, Brigad;1 Eri!íéa e l{'partos ar-I imeort�ncia, pois, e neJ� que

E II:) ITAL
ralxa postal JZ9 T21. auto 2004 madl)s, cem lima brdhaille mal- I E'stao constnndos OS diques
Codigo Ribeiro End. Telg. cha oceur ou DABAT, Já re�i-I que se�vêm par� reguJa�lz�r

na·E, o encontro Befimca x Vas- Junta Come r..
SIMONE dencÍa do "Deggit;c" Aialeu Bm- as cheias 0° NI�O, 'L A, I[a!�a

('o da Gama. ru e continuando a él\?ilçada a1- reconhecera o dllCllO I11gles
O f· b'I" cl·al do Estado ����6;��:;!a�, po����áea�t��!= cançou MASAL DENCH!A sob.re a re�ular!zação das

jogo tem um Im no IISSImo bolhas em Alto Rl2íl2ua eÍt:. ,'d �1
_ (01','0" R cheIas. Os 10rnalS lembram

qual seja o de amparar o «crab� ...
,- iN pro, seguin ú soole \.... - 1-", ,- "

Tião que depois de ser o orgulho
De ,acordil com o art;go. ,�4 I A térceira coluna proC<Edtnte que o. Duce, por duas v,ezes,

dos subllrblOs militou com desta-
da LeI Federal ,�. 187, que dJS- .t�!;; � b' d "'" � Fu n [de NOGGARA occUpOU RAFI em dl-:cursos pronunclados CAFE' BOM SO' NO
põe sôbre a� duplicatas e venda:: I

\d H,,,d, � O ) ...

r <o"'bre O rio ANGAREB,- em Ramo e Bo�zano, clJnfir·
que nas fileiras vascainas. , o

I
�

b
' ,

I' ..JAVA
'r' h f mercantis, «to005 os comerciantes, C � r� r""il f':l ��; O C! PU' Grupos armados do «Deo.gi'lc» mau as ( rl2aCÕeS !ta lanas

P I r::: d N bIão se ac a gravemente en er-
( I

'

I)
-

b 'I
� \.� S ! (Ã,. a . v ' - , c,

'O.; ....

v >

J; 'j. b'
A raça :_1 e ovem ro

mo e baldo de recursos.
com qua quer ca�)Jta saa I) Tl-

b � ".
.

A' leu e do fiRas" Imru e-t"'o en relerentes nOS (!lrellOS nta,
A t

.

P h I
E d

. .'

1 d gados a ter e eScrzturar oslis ncos Civis de I[u�:- em dàcão ao sul
,,,o.

"nicos. O '.'PO)J010 di !talia"l
n amo asc aa

stan o a equipe pnnclpa U D" C' d d C I 'O > , no m,'IO
d' 1" d' é t 'G E IV 'N vros: lár:o e Opiá or e ar-I C .1-"". C·t· da hos'ilidades das popu]' ções lZ que, a em ISSO, . eClll- ru po sco a r

B alsco
em

I exculrsão ao orte,
tas� ,Chamo, para esse fim, e de

I'
Y "d � a a ri na pues os 'tem ab"rtamefite p' tr:egui� camente impossível fazer no-

o ão reso veu evar a campn um
d d P 'd d T

� 1 ,

I'
-

1
' ,... - J

'

d -'d d Ih
or em 10 sr. resl ente esta Jun-

.

d' _
vas regu anzaçoes TiaS c leias �ao ase

qua ro constitUi o os me Gres C
'

I d (D t
,....

os,
, , '-

.

d
ta omerCla, a atenção os srs. epar amenta de J Topa N setor narto do I

ag" de AS- do Nllo. pOIS a rrglao em
Joga Oles que permanecem nesta '

'd 'd d d )
o '" � ,. ;,

I j't·.

I
comeTClantes não so esta Cl a e, gan a (HIANGHI foi intensa a ativi-- que sena posslve, po i :ca-

(apita.
.

d' , tombem dos do inkrior do Estado, «O Club dos funcioDar:os dade da nossa artilhalia e da avia- mente, a construção de ca-
Não precIsa !ler que e um (I I d'd r d P 'bl' C' d S

.

C
' .,

J t t
f

. . .,. --s a u I os lvros, est!\ pra- u ICOS l"'IS e anta atan- ção.-As colunas inimigas fotam l1alS e um p a eau com per °
onle orblls�lmdo, POIsl

so segUlrakm ça, pagarão sêlo por verba na nal de�ejando colaborar com as de dois mil pés.
com em alxa a exce entes era s Alf d - I' d 'd d

"

I
derrotad,1s e dispersadas entre ME,

L' C Ih
. an egrl e serao ftww.:a 05 pe-I

a'ltoII a es �an!tanas, reso veu por CAN e SAEFTI.. Nossas per-

r.omOo
Ui:!

d arBva f�
e outros'f los deputados da Junta Comercial intermedio de seu Dfpartamento das de ôntem foram: mortos um

á onVze
o

l

em Ica 9ue en ren-
e os do interior na Coletoria Fe- Médico, atender diariamente das

taroo ascoNe)o segusmte:" deral e rubricado pelos drs. lUI" 4 ás 6 horas da to.r·Je, toda' as

oficial e quatro eritreus; feridos,
" J v

um oficial f' um nacional e 3 l-eri-restes- e ·on- ouza- d D" do C • 1 ,

'

.'

Abelardo--Caçula-Faca-' NeJ-
zes e Irelto a: omarcas OU pe<so�s qu� ce,eJare�1 vacmar-se trf'US,- Apresentaram-se a" nossas

son 11- Manduca- Malvino-
t;la Junta ComerciaI. contr<1 varIala, gratUitamente, for-Ilinh?,s muitos cli"el�ores da Guarta

Mulato-Antonio. Fodlis ' 23-3.936 I necEendo atc.�tado c�m,p:-t�ntf'. 21 do Négus entre os quais um ofl-
st� servIço tera iniCIO em eial.-No «fronl» da Somalia nada

I de abril proximo vindouro. h' II
C'

a asslgua ar.-
O on'ultono Médico eStá si-

tuado á rua Conselheiro Mafra
n' 2' 10. e 20. a.ndares.

Á.
,

A Federação Aquatica do Rio
de Jateiro realizará no proximo
dia 19, a prova Travessia da
Guanabara.
E' um espetàculo impressionan

te 8, tentativa hercúlea dos nada
dores em vencer os mil obstacu
los que se lhes apresentam, nu

ma demonstração de coragem e

de possibilidades fisicas,
O percurso a vencer está com

preendindo entre a praia da Bôa

Vagem e (I praia de Santa Lui-
zal.

O último vencedor foi
Steel, do Icaraí.

Este ano será a mesma dispu
tada por inúmeros nadadores.

Vasco daGama ver

sus SmE fica

Rio, 4-No campo Jo S. C.
Bemfiea, vai realizar-se, amanhã
\ m encontro que está despertando
vivo intuesse na torcida suburba

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

Rheingantz
o AZ DOS

Chapéus·

o que Mus·
sol;n� exige

como nação a jressora.
3- Realização das negociações

Je paz entre a Ttalia e a Eti<l'
pia, com a possibilidade de con

sultas á Franca e a Grã-Bret�,
nha, mas não'-�por intermedio da
Liga e féra do protocolo da Li-

Estação de Roma 2RO. de onda COMUNICADO N. 173 DO A maior vitória
curta m. 31,13 egual a kC, f<' MiNISTERIO f'A IM- I lana

9635, PRENSA ITALIANA

íta-

Procurem
NO SEU

Fornecedor
,

I O "C�á das ai
Plantas , é gr�nde·
mente diuretico e esti
mulallte do apar lho di�

gestivo. Faça uso e di

vulgue. Encontra-se em

todàs ás Farmacias e

I
Drogarias. _j

ções,
2- Reabilítação da Italia por

parte da Liga das Nações, com

a supressão de sua condenação

i10V;;S garantias oficiE is de que
a haiia e3tá preparada pélra en

�os·_'ar as conclusões a que che
garam em Londres as potencias
locarnianas antes de obter uma

sa�d3ção rc!&tivamente ás san

ções e á respor.s�bilidade na guer
ra da Africa,

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

Durante o mez de Março p.p.
foram executados pejo gabinete
Dentaria do Grupo Escolar S. Jo
sé, em aiunos d@quele modelar e$
tabelecimento de ensino, os seguin
tes serviços profissionai�:

Extrações com anestesia 64
Extrações simples 40
Obturações á porcelana 33
Obturações a platina 32
Ob!mações de canal 3
Curativos 330

r':::;:�:711� Jupira Vargas Dias ;
.� , . r.st parllClpam aos parenten e 'Jf
'ij pessoas de suas relações �
� o nascimento de ma filha �
H VEDA-SELMA, ocorrido em 11.!!J 30-3-36. �� ,
� Fpolis., 1-4-36. h
� �
t.�����!"S1��J���

fiJomeaç6es
tornadas
semefei'lo

João Talenti.7a lar.
SeClclario

RIO, 3-Na pasta da Fazen
da foi assinado decreto tornando

COMUNICADO N. 174 DO sem efeito, as nomeaçôes: de Ai
R. MINlTERIO DA IMPREN- tamiro Guimarães Vaz, para ma-

SA E FROPÁGANDA '

h' d I h d Alf d�!'1���OO�������::::il rln elro a anc a a 1 an ega
� JOÃO GRECCO � lTALlANA. de São Fral1ci�co; e Alberico
� �� Pereira de Azevedo, p'ua traba-
� MARIA G� GRECCO � �OMA, 4.-0 Marechal 8a- lhador da p..lfandega de São
� � dogho teleg:::fa �]ue no set�r do I Francisco, todos por não ter'cm

� partícipam aos parentefi � �a?(o, Aschlanghl o .adversarIo eS-1 tomado posse dentro elo prazo
� e pessõas de suas re- � la retJrando-s� em direção ao sul legal.
� lações que seu filho OR- � pcrsseguido pelas nossas tropcls e

� LANDO contratou casa, �� bJmbardcado pela aviaçáu.-
� mento com a senhorinha�' /1- terceira Brigada Eritrêa sob

� PRESAULINA SANTOS. �f o cnITlGndo do Generd CUGED-

� F I' 1 4 936 tl DU unida com coluna do.: Sta-
':li pO,IS.,

--

---. r..,' face e,t� ,:Ltemanc!o a região de
!!!J li

:� ij���J1lt'];:z:J�t.� �� GOr";D_\R,- Na frente d� So-

� �� Orlando � � r:lalia nada de natavel.-

�'"�..�� e, �=� ..�Ii!l���� Presaulma �.��__..i
e

� apresentam-se � I Pa.1 aClo Hotel
� noivos � I O !"jEL�lOR DA P:<AÇA
����;,';t���� I De jOINVILE

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -. Fone. 1.360

PONHA EM ACCÃO A
,

BILlS DE SEU FIGADO
SEM CALOMELANOS

o figado deve destillar diariamente um

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

mago. Sobrevem a prisão de ventre e o

envenenamento do organismo. V. S. sente
se triste e abatido; perde o interesse na

vida,
Com saes e outros laxantes, ou com pur

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

biliar e que farão V,S, sentir-se disposto
para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com
tudo. maravilhosas para activar a secreçãG
do figado, Peça Pilul'_s CARTERS para o

Figado, Recuse as imitações,

-.Java -.Jornal
PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diar:as: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas (>

ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

.A

COR? RESF

G-U-
".

NAO

.�", ..

DEPRIME

00 ?

-I N--
".

O CORAÇAO
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Ha tmann foi executado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 mil pessoas dirigiram inutilmente ao

governador Hoffman uma petição pa
ra que fosse realizado novo julgamento

TRENTON, 3 .-- o governador Hoffman declarou, ao caír da noite, que não--- .

concederia novo adiamento á execução de Hauptmann, não dispondo de margem para �.assim

P�:::�ON, -3 O carrasco Robert Elliot chegou á penltenclarta local, onde vai � «iJ�•
S1�r executado Hauptrnann, ás 6 horas e 50 minutos da tarde, acompanhado de uma Iescolta policial. A VO Z D O P O V O

. . �R�NTON, 3 - As t.estemunha d� eletrocução de Hauptmann, chegaram á pe-I��������:s".... '="":�-���........ ::é, .......... r.;;;...�'S"�

nítencíana as 7 horas e 14 minutos :Ia noite. I
��- -

_·�""="'_'_�·I
TRENTON, 3 - O procurador geral do Estado de Nova Jersey, sr. Willentz, I �

.

f'J Os s a Vida;
aprovou a execução hoje á noite de Bruno Hauptmann, o indigitado matador do filho � �
do coronel Charles August Lindbergh. �������� �[C�.���tãl OUTR05 PARTEm

TRENTON, 3 - Prosseguem os preparativos para a execução de Bruno Ri
m""VE��ARI05

chard Hauptmann. Eduardo Nicolich
O aparelhamento da cadeira eletrica foi experímentado ao meio dia.
O executor Rober Elliott notificou ao dlretor da prisão de que tudo estava Passa hoje o aniv-ersario natali-

pronto ás 20 horas.
cio do nosso p.rez�do c�nterrâne()

Todas as ruas de Trenton que se encontram em frente á prisão foram isoladas sr. Eduardo NI.cohch, atl�o repre-

por rreío de cordas e de guardas suplementares.
sentante comercial, nesta cidaae,

O sr. Kurt Mentig, secretarío do <Comité dos Quinhentos» levou ao gabinete do I fi ç,azeta felicita-o.

governador Hoíí-nan uma petição de 26.000 assinaturas solicitando novo jUlgamento' Festeja, amanhã, o seu aniver
de Hauptmann. sario natalicio a senhorinha Ülin

A cabeça de Hauptmann foi novamente raspada á navalha afim de facilitar a dina Costa, filha do er. Edmun-
aplicação dos eletrodos do Costa.

Do norte do Estado, retornou
. . .

li esta cidade, o sr. Adernar Gon-. Viajou. hoje, para Brusque, o

zaga, funcionario nos Correios e Jovem estudante Orlando Medei

Telegrafos. ros, filho do desembargador MI!·
deiros Filho, membro da Côrte
de Ápel ição,

Encontra.5e. nesta cidade, o sr.

Manoel Carpes, funcionario pos
Lll.

sumo,

Procedente de Laguna, onde
fôra em visita a sua exma, fami
lia, regressou o sr. Antonio Ma
no-l Carpes, radio-telegrafista du
navio ANA.

TR!2NTON, 3- Hoje á tarde, Bruno Richard Hauptmann entrou a chorar fre- enzern AHOS !-'J(J'lE:

quentemente. Em seguida leu a Biblia, preparando-se para morrer ás 8 horas daêde hoje. a senhorinha Írací Gongplves
da Silva;

o sr. Guilherme Speck:
o sr, Manoel Pedro de Souza;

Para o norte, seguiram boje:
Joaquim Machado, Gilberta Gel·
ker, Celmiu Bussi, C.ld Maga
lhães, dr. José Morais, José Ca-

i nazzo, Alberto Hernsch, Martins
.

Lorenz, Luís Bertoli e Iamilia,
Chegado ce Santos encon- Francisco Kowalsckv C I

-

4

C
.

I di
. , a r o s J

tra-s:, ndesta apl�a, o Mls.hntol Raunn, Nemesio Lima e Kãtk<! 1" j J

e estima o conterrâneo sr. Igue Sprecht. v}";
Savas, agente do imposto do COI.-

VENDE-·SEuma maquina de escre-

ver, á rua Anita Gari-
baldi n. 38.

�����r�,�:.������
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Do norte do Estado, em oni
bus da Auto Víação Catarinense,
cbegaram os seguintes passageiros:
Heni Stamann, Herondina Olivei
ra, J. H. Elvient.

TRENTON, 3 .- O maior obstaculo á execução de Bruno Hauptmann, indigita
do seqüestrador e assassino do fílhinho do aviador Lindbergh, foi removido quando o

Grande [url do Condado de Mercer interrompeu as investigações em torno do caso

Wendel, não o acusando de participação no sequestro daquele menino. t'HE6Am UH5

Presentemente, segundo parece, sórnente urna outra ordem do governador Hoff- Cavo Antonio Grillo
man no sentido de ser adiada a execução, hoje, ál::1oite, pode salvar a vida no car-:

pinteiro alemão.
Via aerea chegou, ontem, a

esta cidade procedente de Curi
tiba, o sr, cavo Antonio GrilIo,
chanceler do Real Consulado da
Italia na capital paranaense.

TRENTON,3-Bruno Richard Hauptmann pediu para seu «ultimo menu- o se

guinte: aipo, azeitonas, torta de milho, queijo em fatias, frutas, salada, bolo e café com

leite. Aos guardas da Camata da Morte, (j indigitado matador do filhinho do coronel
Charles Lindbergh declarou:

-Não me aflijo por isso!
Todavia era evidente a grande tensão de nervos do condenado, a despeito das

possibilidades de outro adiamento da execução.
O condenado tomou banno e recebeu novas roupas.

FLEMINGTON,3-Numa desesperada tentativa para salvar a vida de seu ma

rido, a senhora Ana Hauptrnann prestou juramento de uma denuncia, acusando o ex-ad

vogado Wendel de sequestrador de baby Lindbergh. A denuncia foi apresentada á jus
tiça do condado de Hunterdon, afim de manter de pé a acusação levantada contraWen

dei, convindo lembrar que o ministerio publico contestara a legalidade da ação do con

selho de julgamentos do condado de Mercer, contra Wendel,de vez que o crime de Ho

pewell ocorrêra dentro da jurisdição do condado de Hunt=rdon.

KAMENZ, 3-Frau Hauptmann a velha progenitora do indigitado matador do
filhinho do coronel Charles August Liudbergh, declarou hoje o seguinte: «Ainda tenho

esperanças! Se esses americanos tinham absoluta certeza de que Richard é o culpado,
porque então adiam a sua execução. Isso bem mostra como estão indecisos»!

Cap. Mij;uel Savas

Esperidiao Arnin

Regressou, hoje, de Anitapo- ),-.
lis a gentil senhorinha Augusta
Neves, filha do sr. João Neves,
do comercio local.

Edgar Carneiro

Regressou, hoje, a Camboriu,
o estimado conterrâneo o sr. E:l
gar Carneiro, que durante tempo
exerceu o cargo de Jnspetor do
Ministerio do Trabalho neste Es
tado.

Orlando Medeiros

fi municipalidade
está prestnndo ser

oiços medlcos e ci:

rurgicos.

A Municipalidade
Quer assim dar seu quinhão
E lambem faz caridade
Dando cura á opilaçãol

-E dá cábo de outros males
-Cura tudo que aparéce,
-E é de graça, diz o Sales,
-Si querei vêr adoéce...

TREN'fON,3-Bruno Richard Hauptmann foi executado is 8,47 minutos de ho

je, o que corresponde ás 10,47 do Rio de Janeiro.

1RENTON, 3-A eletrocução de Bruno Hauptrr.ann durou, exatamente quatro
minutos. I

O carrasco Elliott só deixou de hgar a chave eletrica quando um fio de fumaça
subiu do assoalho da Carnara da ,viorte, Indicando que tinha secado e estava quente,
vizinha da combustão, a esponja colocada no tornozelo do condenado.

A energia empregada na execução custou ao Estado apenas a soma de 1.0 t

c :ntavos, de acordo com a medição da corrente que funcionou naqueles quatro minutos.

Posse do Pre R no cumprimento de uma ordem
.

.� raçaS quando penetrou no quartel dos

fe i to de B i - p 'd amotinados em meio de forte ft.-
, rDtftDVI as zrlaria, a terceiro sargento o cabo

gUassU Edgar Figueira da Silva, ferido

Hoje. ás 18 horas, tomará pos-', RIO, 4--Autorizado pelo ge· no mesmo combate e que teve

se do cargo de prefeito municipal neral Gomes, ministro da Guerra. fraturada uma perna, sendo julga Regressará, amanhã, via Condor, da Capital da República
de Biguassú o sr. Alfredo Silva. o general Gaspar Outra promoveu do incapaz para o serviço do exer- o estimado comerciante sr. Esperidião Amim, do alto comercio 10-

Nessa ocasião serão lambem em- pc.r serviços relevantes prestados cito; e a segundos cabos os sol- cal e um dos proprietarios da importante firma Tres Irmãos e Cia.

possados os vereadores eleitos. á patria quando no cumprimento dados Americo Pereira da Silva, O sr. Amin vem de permanecer alguns mêses nos principais em-

O ato terá apresença de altas do dever combateram os rebeldes Manoel Pereira dos Santos. porios do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde adquiriu
autoridades do Estado, especial- comunistas no 3' ReginJento da O primeiro sofreu o amputa- grande e variado stock de fazendas e artigos de moda para a pró-
mente convidadas, e do sr. major Infantaria, as seguintes praças: ção de ambas as pernas ficando xima estação.
Olivio Amorim, prefeito da Capi- Sargento Oaudelino Merces Fer- incapaz p<lra o serviço de exerci- A Gazeta, que tem na pessôa do sr. Esperidião Amin um

tal. reira, que se podou com bravura cio e quiçá para a vida civil. amigo dedicado, augura-lhe feliz bôas vindas. SARAPIAo

Aceitaria pois não,
A proposta conselheira,
Mas não sofro opilação
Pois meu mal L. nqu�bradeira".,.

E�/ão fo;n-c�nlo
sementes de cebola"
na 1Jíre/oria de
Gxpansão figri
cola.

-Mas você não acredita
Que as sementes são �e graça?-
Disse, ha pouco, a Benedíta,
-Nao pense, não que é chalaça!

Mas eu não creio, confesso;
Embóra mesmo tu tentes,
E-· nessa "encrenca" «tropeço»:
Não falas sério ... se tnentesu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




