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RiO, 7�. O presidente Getulio Vargas aplicará,
com severidade, aos implicados nos movimentos subver
si vos, de novembro último, em Recife e Natal, as san

ções determinadas pelas leis vigentes le pelos artigos
de guerra, antes, mesmo, do pronunciamento dos juizes
federais de Pernambuco e Rio Grande do Norte, perden
do os oficiais, indíciados, a patente que possuem ou sendo
reformados administrativamente.

.s,Sem ligaçõf3s politic
Proprietarir- e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

.
_

Ar�C' III FIOI ianopolis, Terça feira, 7 de Abr i -le
----

Redatcr,·secretario OSLYM COSTA
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A, resposta
francêsa_ SE�GUERRA-

ITALO-ETt PE
PARIS, 6 - ;\ resposta do A terceira traia da elabora-I � ft

COMl}f'.TICADO N. 177 DO
I que o inimigo teve grandes b�ix�s ,rnomoTantlum alemão d,everá .es- ção de um plêfJO coletivo de se- UU

RMINISTERIO DA IMPREN- e abandonou milhares de ,U7.13 tar pronta amanhã e ser a envia- gurí'lnça e mutua assistencia en-

SA E PROPAGANDA dezenas de metralhado-as e oito da ás demais potencias lúgo em tre 0$ membros da Liga das Na-
ITALIANA canhões. As nossas perdas são de seguida. O correspondente do 1Ja,- ções contrariamente 3.0 �6islema de

cêrca de quarenta, entre mortos ly "Celegrath diz que o doeu- nactos bilaterias de não agressãoROMA, 6-0 Marechal Ba-
e feridos. Ao anoitecer o movi- menlo consiste de três partes que propo. tas pelo 5[. Hitler. Tomará posse amanhã c'o cargo de prefeito muni.doglio telegrafe que as nossas tro-
me n'o de retirada abissínia, em divld m a questão afim de me-, Acredita-se �ue este plano de cipal de São Francisco, para o qual foi eleito com exprespas continuam a avançada, per se- direção ao sul, acentuou-se. Sem- Íhor estuda-ln. segurança coletiva subentende a siva maioria, em liberrimo pleito, o nosso distinto conter-guindo os núcleos sobreviventes do
pr..: mais numerosas são aí; diser A primeira tratará da justifi-I' cree ção de um exercito interna' râne? .s�. José A!�es de Carval�o Filho, que já a�guns anosExercito do Negus. O I' COipO E" N I � . d I d d f �

tções no
� xercito 00 egus. cação. da.d,a ,p:]o sr. HItler rde I ciona _

/, ., _ 1" I ali�,l111lslra � e .1 I a,. e sar

ranC1Sq,
uense

com,
acer o, ope-do Exercito e o Corpo do Exer-

�eu aio vro.anuo a pado de '�O' I Ú governo Irancês nao acnnn- rosidade e ínteligencia,cito Eritréo.u1trapassando a região COMUNICADO N. 176 carno.· rá da construção de fortificações Os vereadores eleitos tarnbc m crnpossar-se-ão ama-do LAGO ASCHIANGHI,ocu- DO R. MINISl ERIO A segunda refere-se ás garan- em [rente da fronteira lf'ste da nhã. Gratos pelo convite que nos fui dirigido para assis-
param a importante posição de DA IMPRENS/\ E tias que e lralia e a Ingl.·\terrn França. hmos essas solenidades.
QUORAM e alcançaram ontem PROPAGANDA deverão dar aos tratados.

-1------a localidade de ALAMETA, á ITALIANA IV
.

1 5 quilomctros ao sul de Quoram, ti tJI"

d
� �

.

na estrada que conduz a Desfié. ROMA, 6.-0 Marechal Ba- nOVO s ecre ,a r Ia 01
No setor ocidental, urna no:sa

I
doglio telegrafou que a batalha do

� ....== =

coluna, ocupou o posto aduaneiro Lago Ascianghi teve ôntem o seu
������������� �����

abissinio de GADARI. entre o epilogo. do Distrito FederalRio Angareb e GaItdua. I Tadas as tropas abissinias, ao

A' nossa autoridade rnil.tar , em Ccrrrmdo ao Negus .acham-se em

DEBAREK, apresentaram-se os I desesperada fuga, em direção ao

chefes notaveis do SEMIEN,para sul. Toda a aviação está empl�
fazer áto de subrr.issão, nhada co bombardeio, alvejando,

Na zona de DERA�EK lo- a tiros de metralhadoras esta mas

ram apreendidos (lois canhões, sa em desordem.
numerosos fuzis e munições. Os
nossos aparelhes incendiaram dois Diretor
aviões inimigos no campo de avia

ção de ADDIS ABABA.
Um nosso aparelho, na frente

norte, não voltou a base. Uma es

quadrilha da aviação da Somalra
bombardeou eficazmente as posi
ções abissinias em SASSABA
NEH.

São

sido
OI

essassma-
da por ordem dos

co IlJnista�?

RIO, ô=-Reallzouse hoje, pela manhã, no aparta-I
menta do padre Olirnpio de: /vielo, no Rio Hotel, longa e

importante reunião de elementos de prestigio do Partido
Autoncmista.

Ficou então assentada a organização do secretaria-
do d : Distrito. Os nomes escolhidos são os seguintes:

Interior, dr. Miranda Valverde.

Educação, dr. Francisco Campos.
Viação, dr. Mario Machado.
Assistencia, prof. Irinru Malaguctta.
Finanças, dr. Ivan Pessoa.
Os srs. Fr ancisco Campos e Mario Machado, como

se sabe, já ocupam êsses cargos.
.

O sr. Amaral Pe.xoto, convidado
Secretaria Geral, cão aceitou () C()'1VitC.

----- Nos meios jurídicos discute-se o caso e aventa-se
Fi: ::::\/ISTA que a pena a ser i:nposta pelo crime cometido poderá

F'í�ca! de Legísl�çãij da ser severíssima, em face do atual estado de guerra.a sentença do -caso Fngllt'la
Romeu U lissé 1. Vt:NDE-SE u'na coIeçãv �&� ra�n ft ;; ti iIA Côrte rle Apelação confií- cOI11�\leta dos anos de J 930 g 110.: - ai u;u �

mou a sentença do dr. Ulissés I a J 934, por preço de ocasião. �.��J_���&�i_""""""�:""_,!:���������_
Costa, Juiz de Direito d.:l 1:. Informações nesta reeleIção. -----.:: �'3esist�ran-1a forçaVara, na ação intentada contra J

!il
Fazenda do Estado peln sr. Rc- Dr. Pedro de Moura !=erro po��cial que fôra
meu Cabral Ulisséa, cuja sen�t:nça Advogado w"àren €Iernegado direito ao requerente. Rua Trdjano n. I (sobrado) ii-

-------

RIO 6 - Aumenta cada dia que passa a emoção
creada com o caso da menor Elvira Cvpel a qual acre
dita-se que tenha sido assassinada pelos comunistas j or
ordem de Luís Carlos Prestes.

'

Comenta-se a situação desse chefe e de Harry Berger,
a qual sofrera grande transformnção se a policia conse

p.u a diretor da i
guir apurar que a referida menor foi morta por ordem
de ambos.

COMUNICADO N. 175 DO
R. MINITERIO Dl. IMPREN·
SA E PROPAGANDA

ITALIANA.

da fiscal ização
municipal

O H. -major Olivio Amorim,
prefeito municipal de Florianopo
Íis, nomeou o sr. Rf.inoldo Alves,
para execer o cargo de Diretor
de Fis.::alização daquela edilidade,

Inspetoria Re- Canf;rmada
gional do
Trabalho

o sr. Inspe�or Regional do
Trabalho neste Estado. prorrogou
por mais 15 dias) o prazo para.
os ílidustriais e comerciantes apre
sentarem á Inspetoria, os respe
ctivos horarios de trabalho, afim
de Sffem vi�ados.

RO\l\A. 5.-0 Malechal Ba
doglio telegrafa que ôntem o lo.
Corpo do Exercito com as Divi·
sões Alpinas llSabaudall, em pri
meira fileira, recomeçou a avança
da em direção ao sul. Tomando
cc n\àcto com o inimigo os alpinos
dispersaram os sobreviventes das
uopas da Guarda Imrerial. Pela
tarde todas as posições ao sul de
CHESSAD EZBAestavam ocu- r"ançapadas. O inimigo dirigia-se a AL-
DIBA PASSO AGUMBER-

. RE�IFE, 6--� capit,;0 Mal- f CUIABA', 6-Acab� de falec::f a rsex�� vitima de .enve·TA, e era bombarde�do e me- ·VInG )�els, secr.etarlO �a ,.,eguran-I nenamento na chacara de ��xlp6, onde unn lam�ll.a, por .e�Ulvoco,tralhado 'pe!� nossa. �vlaç.ão. ca .1 uohc� fOi substlluldo pelo
I,' prep�ro.u um bôlo com arsemco em lugar de adlclor.ar bicarbonato

As prlmeuas noticias mfNmam capitão Mmdelo. de sedIO.

RIO 5 - Noticias de Alagôas il1form�m qu� s,�
desenrolaram ali sangrentos acontecimentos.

Na cidade de Viçosa foi assassinado o juiz de di
reito, tendo o crime sido pralica:lo no pri)pria rcsidencia
daquela magistrado. São acusados como autores inteIe
tuaís l'o barbam atentado os irmãos Ambrosio e José Pe.
reira, os quais, cercados pela Fo 'ça Pública no engenbo
Gnde se encontrava:1', resistira!l1 a balar travando cerrado
tiroteio com a policia.

Finalmente foram dominadJs e prêsos.

Secretarie
e�a Segu- � sexta vi'l;ima

V'enena��lHento
do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; DE A TE � HIPATIA ERA UMA FI� ccmuli1�si�s
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� LO'SOFA de A I e x a n d r i a, nrêsDs em
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� nascida no ano 370 da nos- 1--

:_�-:[��� ���� sa éra, Seu pai foi o celebre Va rsavma A estação alemã DJA, onda 1884-0 municipio de Camborià=Pé» lei provincial
H á

' - matematico Teon, comenta --

\31 38
'

d" h n. 1076,é desmembr ido do ltajahy o municipio de Camboriú .. aver , por ar, quem nao
d d E lid Pt I .

, ms.urra: Iara arnan à o pro-
conheça O expressivo titulo or e uc t es e o orneu, VARSOyIA, 5 -- Mais

A

de
gWilla abaixo, (Jaca a America d) A palavra Camboriú, significa rio de cambôas, é indiegna,

de "piano catarinense"? a qual a educou nas mais vi- 600 comunistas toram presos Sul. (I Ess� rio que se Íanç 1 no Oceano, ao norte da ponta do mesmo

1 ado o mundo catarineta goros�s di,ciplinas, ppa:� o i�e nestes dois últimos dias durante A's 23,15 corresponde à, no.ne, cerca de vinte kilometros ao sul da foz do rio Itajahy-assú, é
e muitas outras creaturas que

a enviou a At�nas, I� e a 1:- as diligencias levadas a efeito con 3,15 :'\S, no Rio de Janeiro e navegavel de sua foz, até treze kilometros acima, por hiates, que na

não são da "terra bôa" do mar-se que fOI a mu cr mais
tra o comunismo em toda a Po- 7 15' 1 15 h vegam o rio Camboriú, com pouca correnteza, em terras assás Ier

Dias Velho sabem que esse culta da ant1iguicadAe!, Che8�u lonis. A policia efetuou urna im-I '22.�� Ànunci� DJA, (alemão, teis, P,11 entre ribanceiras em geral elevadas.» A villa deste nome

era O titulo, alias honroso, a crear esco a em exan na
r.or.ante e i icsperada prisão a do h I) C-I I - está situada sob.> a margem direita e perto da foz que lhe dá o...,

I f' b: I"
,. "

'espan o, .ançao popu ar a ema,

com que se brindava a qua-
e por ta arma su jugava o I 'ader comunista Ekstermann quP 22 S5 S d _ no.ne

di t
' t'

, " ) �

• .lU açoe3 aos n03SOS ,"

Jidade imponente de uma das a� I ,OrlO tcom seus ��s.os �o-I p considerado um elemento de ouvmtes. A sua população corr.eçou no anno de 1758, estabelecendo-
grandes riquezas artístico- n eClt�en �s e sua a ica e o: enorme perigo, sendo encontrada 23,00 Radio da Juventude Hi- se ahi, algun� colono,s que haviam deixado Por!o Bello, em busca
musicais de 'Floriar,opo'is:-- q,uen ela 9�e cheg�u ,a prod LI

em seu poder copiosa correspon- tleriana: "Chegou a mimavera". de terras mais propnas para a lavoura. Pela lei provincial numero
.

iblicn! I zir um cisma religioso. D� ri
'

.

•

1?9 de 23 d d 1840 d id t d
'.

a banda da Força Pu tC[1, , , . o encra. Uma pequena festa pascoa], _ 'v e março e , sen o presi en e a provmcia o

Já se vão longe, porém, os seus l.ablos s"urglam a,s ultI� O sr. Ek'iten.nann possu�a urna 23,30 Peças ligeiras para cirn- general Fran�isco J?S� de Souza Soares de Andréa, depois barã� �e
belos tempos que deram tão 11IOS Vls�u111bres, do �e11lo gre

_

estação c1aodéstm,a de radio cori balo por discipulos d e Ehch. A-I Caçapava, fOI perrnittida aos ,moradores. das margens de Camboriú.a
justo motivo ao apelido] O gAo, e isto, Unido a sua be_ a qual s; COmUOi?av<,. com todos dolf E. Schütz. I edihcação

de uma �apella fih:l� sob a mvocaçã� de N.S. do Bo�
"piano catarinense" existiu l�sa, �avam,um enor�ne atra

_

1 os centros revoluciomrios da Po- 23.45 Ultimas noticiasfern ale- Su�esso, a qual, mais tarde, 101 er:ct� em MatriZ, sendo o seu pn
como uma relíquia da nossa tt�o a, sua figura, FOI et:n r('a i lonia e Moscou. mão), Noticias sobre a economia i melro parocho, � ,revedemo. J?ãO LUIZ Nepomuceno de Ma�e�o.
terra em tempos idos, em sau- z�� diSSO que o pa!rla� ca

I alemã. I, Camboriú tem um chm� ameno e sauda:el, e apr,aslvels as

doses tempos que parecem CI:Ilo trato� de ellm:na la),
R ! t ..... 24,OJ Faz favor de comparar! situações flue orlam as suas placidas margens. I ertence a comarca,

não mais voltar. cOl�a que so c?�segulU pOI I ea oe r os o �

Hora musica! variada com Wdli· do ltajahy, de onde está distante cerca de duas leguas.
A banda musical da nossa mero do �sSa,SS1l11ú,. Isto, no cursos para Libiszow-ki. 191 I-.Jl lei do ensino superior-O governo da R�-

Força Pública foi realmente entant?, nao 1l11pe,dlU que ai rnilitar'es 1.15 Ultimeis noticias (em es- publica sancciona uma lei reformando o ensino superior e secunda-
, ' , '. '

posteridade a considere como I . " ." h id L 'CD' d
'

'd f'
,

I .-uma ohma hla,rmo::ica, e, o
-

'., I '_ ranhol),Notlclas �oble a economia no, ,mais c.onl,ecl a por e: �\.tlJa aVia e, que mais tar e 01 Jug\
seu conceito fOI mUlto alem uma ,das ,ma!.:> pura,s culml RIO, 5-- Foram reabertas a, alemã. da InconstitucIOnal pelo entao Supremo Tribunal Federal.
das fronteiras catarínenses, nanClas na s��edona grega, I êulas dos cursos d� oficiais ele 1.30 Musica c1assica e conkm- íPI· H t IIR .dAinda não se -apagar�m da �.**

I .d m de

I

r;�tegoria e a de sargent�s �o po;anea de Cimara por instrumen-i a aClo O' e emavl a
nossa memoria os dIas de El:, AQUI, pe a

�

01 e
l' _

Centro de Instrução rle ArtIlhana tos de s()pro, TOCi o Quinteto de 10 MELHOR DA PRAÇA
alarias colhidas pela bem or- sua lmpor�ancla, a" qua.lda -:le Custa. so ro de \Vürzbur . DE jOlNVILE Pela resolul'ão n. 1.165, deb,

b d d d des requendas pelas Jamas ' p g ;$

ga11lzada an a, quan o _e
d·

.

d S 'I N t 'I I 2, I 5 Eco da Alemanha. 27 de março findo, foi removi-
sua estada no Rio de janei- o Impeno o o

f ��ce� e
�.\ I<! _

m. -lIJ� 2.30 Fah o poeta: Henrik 3.00 Ultimas noticias(em ale- da a professora Elisabete Pavan,
roo par� un� e�poso pter elho: e-I if� Cr!alça'U U \idJ' Herse, mão), da escvla feminina da Trindade,°

.

t vera pnmelramen c, ac ar-se
L 2 45 llV' 3 15M' I

.

GconJun o íl que nos re-
isento do feio vicio da ava- IIm �a::rnCO -. em p,ara mim nos meus , USICfl igelra. neste munieipio, para o rupofaimos teve a sua mais pu- A -

'f' d sonhosll. Ilse Mlehler canta can- 4.30 Despedida DJA (alemão, Escclar Arqu:diocesano "São José",'i 'd' do os resa; nao sera e ermna o nos
d F L' h I) I d .

Ipl1 e eVI enCI!! quan n
seus modos, n�m amulhera- çóes e -ranz IsZt. elpan o, esta caplta.

tempos em que a nossa For- rural hípotecario
ca obedeceu ao comando rio 110 seu proceder; expres- I II�����������������������������������
dos srs. coroneis Gustavo sar-se-á sempre com clari- RIO, 5-Voltou a ser motivo I,
Schmidt, januario Côrtes, dade cabal, sem empregar de cogitações a criação de um

comte, Lins,-nos dois pri- expressões ambiguas; terá banco rural hipotecario, ° amwto

.Tleiros décimos do corrente bastante presença de espiri- vai ser estudado com brevidade, '

seculo, coronel Lopes Viei- to para saÍr-se air03amente púis sente-se a necessidade da
ra e cap�tão Barata de Aze- de todas as situações dificeis fundação de u n e,talecím,�nto
vedo, nos ultimas seis anos, e espinhosas; deixará plena dessa naturêsa.
Hau '/e nessas épocas um

liberdade á mulhe;· para os

inexcedivel carinho para com negocias caseiros e, por con-
- -

a brilhante filarmonica, E ha- seguinte, j ál11:;us botará os C I u b do') Fu n ...

via um como respeitoso te- pés na casinha; não censu-

môr de que o "piano catari- rará o penteado JU os vcs- cionarios PÚ ..

nellse" perdêsse a tradição tidos da mulher;::l nillguem
b I iCOSe,"V I" S d e Ide gloria que lhe valêra o comunicará os segredos Ínti- I

titulo tão conhecido. mos do casal, nem intervirá Sta Catari n �

E dentro dêsse justo amôr nos assuntos femininos; ae- .• a
I

pelo objéto dessa tr::tdição verá ser piedoso; não se el1'
de Propa'

qJe parecia inapagavel, e ti'egará:í bebida e, por fim, (Departamento
oentro mesmo dessa V(,nta- não será ciumento,

}\1f}/l.
ganda)

de que nos anima, a todos

,--
_ --

«O Club dos Funcionarios
I

-I Públícos Civis d� Santa Catari-nós viventes, de vermos me- , Ilhorado artuHo que a tradi- O "Chá das 8 na, desejandi) colaborar com as

" a'ltOlidades êanitarias, resolveu porção ja consagrou, permanecia Plantas", é gr�nde-d' intermedio de seu Departamentosempre e ca a vez mais ar- mente diuretico e esti-
d'

, Médico, atender diariamente dasdente, nos que Iriglam a mulallte do aparelho di-
P I· d' d 4 ás 6 horas da ti1de, todas asForça úb Ica, o eseJo e gestivo. Fal'a uso e di-

A

'I 'd 't
l' pessoas que desejarern vacmar-sever m�ls UZ1, a, mais aca, a- vulgue. Encontra-se em

dil, a ftlarmonlca dessa bno- todas ás Facnacias e
contr" variola, gratuitamente) for-

T
' necendo atestado competente,sa mi ICla. I

II Drogarias. II Este serviço terá inicic) em 2Grac!liano Guedes Pom-
Ipeu, fOI, ao tem�o dos co- .__

,

de abril proxirno vindouro.

R
-_ --- O Con"ultoiÍo Médico está si-mandos Lopes Vieira e i- Bebid,'�s Nacionais e Extran-d·' tuado á rua Conselheiro Mafrasaleta Barata, o ultimo os geiras só NO

n 2' lo. e 20. andares,
- abnegados que tanto fizeram CAF'E' JAVA
pelo excelente conjunto� ria Praça 15 de Novembro
Importante parte musical. Antonio Pascheal
Bem ladeado e cheio de von- ------------

fade para vêr sempre de pé
a tradição vélha e segura da
sua banda musical, tudo fez
pelo seu renome.

.

Mas a vida é assim. Tudo
passa; tudo desaparece na vo

ragem do tempo.
E do "piano catarinense"

fica-nos essa recordação dô
ce e fagueira que nos léva
a pensar, saudosos, nas ho
ras de encanto e de alegria
que a banda da Força Públi
ca já nos proporcionou.

RIO, 5 - Tendo o sr, Gus
tavo Capane!\1a. ministro da Edu
ca�ão, enviado a relação dos au

xilios a serem concedidos aos Es- Itadús e illtituições a conta da
verba constante no orçamento no

'

total de 3.23 J :500$000, o Tri
bunal de Contas resolveu recusar

o registro da distribuição de cré
dito, pJrque este correspond\� ao

d'lOdecimo dCl total do mesmo

nedito e superior as importan<:;as
SEGUINTES JUROS:

constantes dos despachos do pre- cle Limitada S'r, ara.

�:'=�:oi���������:�������:�re�v�io�:�'!�:�::�:�:�II�I���������c�,�a�m��p�O�S�'�L�O�b�O��&��C�i�a�·����5��I���Tribunal, ..

1

\

I
Negado um I
regislr'o de
crédito

Banco de
Crédito Po
pular e Agri

I

cola de San-
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio propriQ)

Sebastião Vieira

Capital 1 36:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITaS

í?A6AHOO 05

VENDE--SEuma maquina de escre-

ver, á rua Anita Gari
baldi lJ. 38.

Irrad�açãD
�I.a Alen"a

nha DIA 5 DE ABRIL DE 1936-S. VICENTE

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

n------I'

ComrJinações ) _

n;:,::::::�:o ��� t(J 41IiUIIÇ;) .I�I 11�lllia
de titulos dei I 'I ,,_ , . . -. � ..
(apitalização '\.� I � _

t..;IUD.f.lllznçn•• S. ".
quer saldados �

. .:;, 1 \� Companhia Brmileil'O paro incentivaI O deJ'

q'Jer de pa-
-

�-,. I. en',olvimento do Economia
. f capitAl llub!!cl"lpto, .,000,000$000 - �pjl&l re&.lla&d.o: 800;000&000

/gam:nto rac-l
-

-__ A. s.ae Soc1a1; a.llli> i.
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CONSTANTE participação de 50 °10 nos lucros da Sociedade,
do final 00 10' anno em diante, rODOS os ANNOS

RES'JLTADO DO SO�TEtO DE AMORTIZACÃO REALIZADC> A 30 DE
MARÇO DE 1936

NUMERaS SORTEADOS

09.998-09.278-19.147-15.221� 10.646
Sr. Manoel de Carvalho Mendes, Sanb Maria M:-lgdalena, E. DO

RIO, contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Srs. Pompeu & 'Deucleciarzo Oliveira Santos, São Salvador, BAHIA.

contemolados com CAPITAL DUPL() Rs.
Sr. Jorge Pessôa, São 'Salvador, BAHIA

contemplado com

Sr, João Assis Valladão, Victoria, E. SANTO
contemplado com

Da. [salina Ferreira Machado, Manias, AMAZ0NAS
c1)ntempladcI co;n

Sr, Ewaldo Büchle, São Bento, S. CAIHARINA
contemp.lado com Rs.

Sr. Fel,ppe Feres, juiz de FórQl, MlNAS, c0i1templado com um

titulo liberado de Rs.
Sr. Viciaria Marcolla, para sua filha H:)rtencia, BelIo Horizonte,

MINAS, contemplado com um titulo liberado
de Rs.

Monsenhor João da Motta Paiva, Natal, R. G. DO NORTE, con-
templado com um titulú liberado de

Sr, Rubens Cavalcanti, Rio, RIO DE JANEIRO, contemplado com

um Etulo liberado de Rs.
Sr. Martin Cifre Cnlazans, São Salvador, BAHIA, contemplado

com um titulo liberado de Rs.

12:000$000

12:000$000

Rs. 12:000$000

Rs. 6:000$000

Rs. 6:COO$OOO

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

I nformações com os correspondentes para o Estado de
Santa Cathar;na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A--GAZETA - t-rorianopolís, 7 -4-1°36

HAUPT·MAN

'--..,_r.)f# I

5

Rio

enfrentou·sere
meJlto tragico
electrocução

Sem confessar uma palavra, entrou na Camâra da Mer- Hauptmann morreu com o consôh da religião, mas nem

te, e não precisou que ninguem o amparasse para caminhar até á ca uma prece escapou d� seus labios, depois que entro'] na Camr ra
deira eletrica. da Morte.

Dcs labios cerrados não saíu uma unica silada. Ao penetra, no recinto da cadeira elt:tlica olhava firme
O carrasco Robert Elli::>t estava de pê, junto ao balde

.

de
I
em frmte e tinha as pupilas brilhantes, mais não 'estava de torar

agua salgada, molhando as esponjas que foram passadas na cadeira, vergado.
quando o condenado estava I70 recinto.

.

I «Ndou's� que olhava os homens que amarraram o ca: a

Os rostos das cincoenta �estemunhas deviam ler p erecido : cete àc couro sôbre sua cabeça, tapando-lhe para sempre a vista
Hauptmann embaraçadas numa nevoa cinzenta. I de seres e coisas humanas.

Enquanto não foi feita a declaração de que o condenado
CO rage rY"\ rnorrêra, o padre Matthieson não cessou de dizer preces em a1é.-

CO!lforme determinára a

_Justiça

E' o titulo de economia que deve merecer a

sua preft.renciô, porque
E' um titulo que não caàuca;
E' um titulo que V. 5. poàeró resgatar a qualqner mo, ,

menta, pelo valor ào que houver pago;
E' um titulo que não obriga a longas esperas;

,

E' um titulo que vale 5EmPRE e LOBO mercaàórlas;
E' um titulo que faró a

SUA INDEPENDENCIA
nos sor�eios mensais de bonificação, em que são distribuidos

RS. 100:000$000.,
em premios de gra�'lde valor, como sejam 3 casas a, serem

-

construidas em qualquer parte do país; titulos de Capitali
zação saldados, automoveis, joias, moveis, etc.

Paço economias, àepositanào pelo menos Rs. 5$0 O
em um titulo m. A. P. por mr25. Escreua,nos sem compro·
filisso peôinoo àet.:lhes.

Empreza de Mercadorias a Prestações
(M. A. P.)

IIAvenida Rio Branco n. 77 - 2' andar - Sala 1

IRIO DE JAN EI RO
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__

TRENTON, 4-Sem pronunciar uma palavra, Bruno Ri-]
chard Hauptmann passou de sua celula, na Casa da Morte, para a

Camâra da Morte, onde sentou-se á cadeira eletrica que o executou

pelo crime de rapto e homicidio de Charles A. Lindbergh Junior,
fílho do Iamoso idolo dos Estados Unido�.

lmpassivel e calado, até o derradeiro momento, deu os ulti
mos passos no cubiculo em que ouviu, por, duas vezes, o adiamento
da eletrocução, e atravessou 0 curto espaço do corredor até à solei
r J da morte, onde esperou apenas cinco segundos rara que fosse
aberta a porta, que deu entrada ao condenado e aos guardas que
o acompanhevam." .

Somente for seus frios olhos azues era possi vel reconhecer
o carpinteiro alemão. A cabeça tinha sido raspada á maquina nume

ro zero, tornando-o quasi que inteiramente diferente.

Sernconfessaruma palavra

O rosto do condenado estava pastcso, mas aparentava cora-

gemo
Os guardas o agarraram fortemente, mas não tiveram de

arrasta-lo pela distancia de 6 passos, que vai da porta de entrada
a cadeira de execução.

U.:na das pernas da calça [ôra fendida para ajustar o elo
trodo á ccxa. Chegando junto á enorme poltrona, Bruno logo sentou

se, e não fel um movimento quando a corrêia foi passada pela freno
te do torax, fixando-o à cadeira.

LOiO depois, colocaram-lhe o capacete de couro á cabeça.
Foi, então passada uma corrêia sabre os olhos do sentencia

do, cortando a luz da forte lampada que brilhava ao alto, como que
o advertindo da glande tréva em que o ia mergulhar.

Se.m um ruido, Elliot dirigiu-se á roda, por tràs da cadeira,
e imprimiu-lhe um movimento giratorio

" o rnornento tTlais
n,ante

e!l"'\ocio-

Mesmo antes do corpo do carpinteiro alemão cair pesada
mente sabre as correias, já as autoridades colhiam o depoimento
das teslemunhas, afirmando que o condenado mo.rêi a no lugar, á

hora e conforme o que determinãra a Justiça.
O governador Hoffmann públicou urna declaração expli

cando que, devido ao fá to de haver decorrido 90 dias, a contai

dt'! 13 de dezembro, j'Jlg�ra mconstitucional m 15 u n adiamento da

execução.
Foi a 13 de dezembro que o JUIZ Trenchard assinou o

mandato de eletrocução.

Firme até o últirno rno

mente

Banco de Credito Popular
e Agr;cola de Santa

Cetarina

Distri buíção de Dividendo

O Banco de Credito Popular e Agricola de Santa
Catarina avisa aos seus acionistas que está pagando, em

sua séde, á rua Trajano n. J 6, os dividendos relativos
ao 20. semestre de 1935, á razão de 8010 ao ano (140•
DIVIDENDO).

FLORIANOPOLIS, 2 de Abril de 1936.

O Conselho Díretor

•

Seguiu-se um rangido, como o de um caminhão subindo pe
sadamente uma encosta de-colina. A poderosa corrente elétrica atin

giu primeiro o cerebro de Hauptrnann, p'ondo-o sem sentidos. O cor

po do carpinteiro se retezou, estremecendo de encontro ás corrêias.
Sem sequer se voltar para olhar o condena�o, o carrasco

mmdou outra desca�ga:Er!l.m oito horas e 47 minutos e meio da
noite, precisamente, ou sejam dez horas e 47 minutos e meio pela
hora do Brasil. Bruno Richard Hauptmann estava morto. I

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laborator'os R�ui Lete

M. A. P.

mão.

Verificada a morte, quatro auxiliares desarm.rrararn as cor

reias, levando o canaver para o necrolerio anexo.

Só então se abriram as pesadas portas da Camara de
Execuç5.o, e as testemunhas, inclus.vej ornalistas, se apressaram
em ganhar a rua.

"Morro inocente, Deus
julgará meus ma

tadores"!

TRE�\TON, 4 -- Antes de caminhar para a cadeira ele
trica, Bruno; I .u.itmann declarou se inocente no caso Lindbergh,
mais discutido J) secu!o e q'] � constitui ainda um misterio, na

opinião geral. pronunciando a frase: «\1ol'ro inocente. Deus julga
rá meus matado-e,>! 10dos esperavam que, no último e decisivo
momento, pudes-em ser conh ecido ; 05 detalhes do assissinio do be
by Lindbergh. Enttetanto,· tal não aconteceu. B�uno Hauptmann
morreu sem confessar o crime!

--0-
"A minha fé em Bruno é

con)pieta
TRENTON, 4 - R�feri" 1 )-"� a SL"'\1 marid,,�_o_ • dO, a VlUVa

A 1a H auptrnann declarou o seguinte.
«A minha fê em Bruno é completa. Não me sinto enver-

gon'iada dêl"! e, sim, orgulhosa.>
.

Atenção!
---------------

Yaurt da

Granja
afamada
Zina

----,----

Este produto acha-53
novamente lançado a

ver,da nos pri,ncipaís ca

fés e restaurantes des
ta cidade

CAFE.' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidad,� como um dos melhores re

constituintes naturais dos llC,SSOS intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO

CORRENTE ANO EM DIANTE

EDITAL IR�ieiilgant:z
f-�-:"-:3:E. _- 'iS ti-"rm..$....����

Junta Comer- LANS PARA BORDAR

cial do Estado
não tem rival. Grande 10r1I-
mente �e cores firmes.De acôrdo com o artigo. 24

da Lei Federal c, 187, que dis
põe s ôbre as duplicatas e vendas
mercantis, «(Ioõos os comerciantes
(com qualquer capital) são obri
gados a ter e escnturar os lis
vros: Diar;o e Copiador de Caro
tas» . Chamo, para esse fim, e de
d d P'd d T A' venda nas bôar em o sr. resi ente esta jun- oas

ta Comercial. a atenção dos srs.: C asas
comerciantes não só desta cidade, .-

tambem dos do interior do Estado. C assado o reco-
Os aludidos livro" desta pra-l n hecimenta da

ça, pagarão sêlo por verba na! Federação dos Ma
Alfandegrl. e serão rubricados pe- rínmos

'

los deputados da Junta Comercial
e os do interior na Coletoria Fe
dera I e rubricadospelos drs. [ui
zes de Direito das Comarcas 011

Ia r unta C)iTI .rcial.

�J1ARCAS:

ALlC�, ANlELlA. AURORA
MARIA, MA RI NA,

IY:ARGARIDA

Fodlis I 23-3-936

RIO. 5 - Atendendo á so

licitaç to qu,;: lhe foi feita pe'o
chele de Policia do Distrito Fe
deral, o sr. Agamf�m!1G'nn Maga
lhães, ministro do Trabalho, re

solveu cassar a carta de reco

nhecimento da Federação dos Ma
ritimos.

I .

Deu �rigem a atitu�e daquele
------------ titular o ato de predomwarem no
CAFE' BOM 50' NO Conselho da Federação dos Mit-
JAVA ntimos elcrr:entos de agitaç&o.

Praça 15 de Novembro Dos dez membros componen4
Antonio Paschoal teF do atual Comelho da Fede-

-----------__ ração dos Maritimos, oito são co

munistas, francamente sÍmnatisan
tes das idéias extremistas:

JOão Totentino for.
Secretario

Srs. Funcionarios
Públicos da União,
Estado e fJlunicipio C"ô.RTAZES
"O Clube dos Funcionarios DO DIA

Públicos Civís dI..' Santa Ca
tarina. oferece aos seus asso

ciados;-- Assistencia social,
médica, hospitalar, juridica
e muito em breve, assisten
cia deníariê, cooperativa de
crédito e consumo, colonia CINE ODEON, ás 7,30 ho-
de férias, etc. ras,Melodias radiantes.
Todas as infor::Jações na CINE IMPERIAL, ás 7,30séde soelal á rua Conselhei- horas, Primavera em Paris.ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an-

dares), torario das 8 ás 10
e das 12 ás 16 horas

CINE REX, ás 6 e 8 horas,
nova,:1ente a excelente produção
d", R.K.O. Radio--Ela,a Feiti.
ceira.

ClNE ROYAL, ás 7,30 �o.
(as, A {amitia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SAO PAUL 0, 7 - Chegou h )je a esta capital o chefe nacional integralis
ta, sr. Plinio Salgado, que, em declarações á imprensa, afirmou, com relação ao r.1O

vimento integralista, que o mesmo aumenta cada vez maís.
«Quando ofereci 100 mil camisas verdes ao Chefe da Nação, disseram que

havia exagêr li pois sómente os eleitores inscritos atingem a soma de 300 mil, sem falar
dos que não são eleitores ainda e dos analfabetos, que também vestem a camisa
verde».

fH-.I'VE�!1ARI05

Festeja hoje o seu aníversario
natalicio o jovem Iarmaceutico
Géssi Macedo, empregado da Far
macia Rauliveira.

rnzern AHCJS I"I01E:

i.�Q1UADa

C .ntretou nupcias com a gra
,ivs, senhormha Maria Julia, fi
lba do sr. Artur R03a, do co

mercio do distrito de João Pessôa,
o sr. [armaceutico Bernardi
no Vaz Borges.

Ente itclliAnO
Audízioni R.a
F�adiofoniche

E. I.A. R.

CENUNC�IAOO
O pr-ofe.essor MU2:ar

Estação d, Roma 2RO. d. onda
. BELO HORIZOl\:TE, 6 - O promotor público desta capital denunciou o pro-curta m. :��� aguai a kC. fessor Muzar, acusado de falcatruas nesta capital e em outras localidades do 'país, ten-Regista-se hoje, a data aniver- Esperidião Amim 'do estado, recentemente, prêso em Florianopolis.

saria natalicia do estimado con- O
. . .

d'
.

d' 2 dEncontra-se recolhido ao leite Hora do <r::lio de laneiro 20,20 JUIZ aceItou a enuncIa e marcou sumariO para o Ia 2 o corrente mês.
tcrrâneo sr. Vitor Silveira de .(\ JI

Souza, funcionario do Tesouro do o nosso prezado amigo e acata-
P d, t

.-

Estado. do comerciante, Si'. Esperidião rograma e ransr.ussao ra-

Amin, socio da importante firma diotônica especial para a

propriehria da conceituada Casa Ame! ica Latina

Três Irmãos.
Terça-Ieíra, 7 de Abril de 1936

O sr. Esperidião foi submeti- Anuncio em italiano, espa-
do, ha dias, em S�o Paulo, a nhol e português.'
melindrosa operação cirúrgica. Marcha Real e Giovinezza.
A Gazela deseja-lhe prazeiro- Noticíario em italiano.

a senhorinha Ivone Pavan, fi- samente pronto restabelecimento. Transmissão do Teatro «Qui-
lha do sr. lrineu Pavan, empre- A P E

rino» de Roma de um espetá ..

gado nas oficinas da Imprensa equena ntente culo de prosa de carater poli-
Oficial; vai protestar cial.

o sr. Orlando Hab",rbeck; Duetos dialetais por Vera
o sr. Euclides Schmidt Junior. PRAGA 5 - . O dr. Milan Sciuto e Mathild,;: Cappoi.

Hodza, primeíro.rr.inístro da Tche- Noticierio em espanhol.
coslovaquia, anunciou á imprensa Noticiario em português ..
que os países integrantes da Pe- Marcha Real e Oiooinezza.
quena Entente, quer individual,
quer coletivamente, apresentarãr
o seu formal protesto junto os go
verno de Viena contra o restabe
lecimento do serviço militar na

Austria.

PaI tido Liberal 80 ConstruçãD
União Republicana 71 de um pré ..

o resultado para vereadores, com êsses algaris-noe, continúa d-
C--------

�,� - -

inalterado, tendo o Partido Liberal Catarinense eleito 8 vereadores •O

Ontra e a União Republicana 7. Conforme o edital que a Dire
O total da votação vàlida, até agora apurada, para prefeito toria de Obra'! Publicas està Ea-

aS CDmpa. é êste: zendo publicar. no 'Diario o«

nh.-as es.
Partido Liberal 2.337 dai, fica aberta a concurrencia
União Republicana 2.335 de um prédio em Indaial, desti-

trangeirasE--x-c-e-I-e-'--n-t-e-s--!-N-E-a-A·-D-O---- d:�:ei: m����:j:'scolar da séde

RIO, 6-Prossegue ativissima
d d d

a campanha contra certas com- Por urna especial fineza e a
um man a o e se- PrD'eSSÔr.

panhias estrangeiras que exploram gentil convite do sr. João !';ascais, gurança para não
:) exportador nacional com ganan- nosso acatado amigo e proprie- paga.r O ímposto sô de francês
cia desmedida. Acredita-se que tario da conhecida casa comer- bre vendas mar-
igora o govêrno tornará as pro" cial «A lnstaladora» de Floria- cantis Foi designada d. Rita Avila .

videncias necessarias, sendo possi- nopolis», tivemos ôntem a opor- Ma1heiros para exercer interina
vel que o caso seja tratado na tunidade de visitar a sua bem S. PAULO, 5-,\ Seeieda- mente o cargo de professora de
próxima reunião do Conse'ho do instalada casa de artigos de elé de Comercial desta praça, A. Fra�ês do Curso Propedeutico

������������b��--.o�m�e�r�cl�·o�E�x�te�r�io;r.����� tricidade. Ribeiro e Cia. Ltdl1., requereu da Escola de Comercio do Esta-
� Ha nos seus ricos mostruários ao sr, Bruno Barbosa, juiz fede" do- de Santa Catarina.

tudo o de que necessitamos em nl de S. Paulo um mandado de

[lCJ�"�_�III1:c:m]eletricidade, quer para iluminação, segurança afi� de não ser obriga-. Est·11haços ,
quer para força ou calôr. da a pagar o Imposto sobre yen- •

II

Tudo artigos de reputadas das mercantis decretado pelo go- C..UII_ �_
I

marcas entre os quais os afama- vêrno do Estado, por julga-lo in-
dos produtos fabrís dl\ coneeitua - constitucional. stlalando o bicho
da fabrica Siemens. O juiz Bruno Barbosa, estu-

Mal! o que bastante nos agra- dando o caso através parecer do
d()1oj foram os aparelhos de radio r conhecido jurisconsulto, e, inter
ora recebidos pela RA Instaladc- pretando os textos constitucionais
ra". proferiu lon�a a fundamentada

São estes de esplendida Iabri- sentença em que resaltou que-
cação alemã e já muito conhe- <o áto dos poderes públicos do
cidos nos demais Estados d" Bn' Estado de S. Paulo não é ma

sil e o seu nome «Koerting», é nifestamente inconstitucionals v-«

uma garantia para os que adqui- concluindo por denega; o manda-
rem tais aparelhos. do de segurança requerido.

Foi-nos dado apreciar as suas

princípais caráteristicas: bela so

noridade, percepção exáta e se'

létividade absoluta.
Mas ha aillda a r\'lgistrar ou·

tco fáto mais importante que to·

dos os demais: a modicidade do
preço dos Koertings.

Tais aparelhos, destinados ao

serviço completo, com ondas lor.
gas e curtas, ouvinclo a qualquer

rHE6f'1m UH5 I p -,._.-
eça somente

Dr.}. Davi Ferreira Lima Chá das8 Plantas

E:lconaa-se nesta cidade vindo de

Rio do Sul, o sr, Vitor Buhr, I
prefeito daquele municipio. I

Acham-se em visita á esta ca

pital, as senhorinhas Elisa Miran

da Pinto e Stefania F. Soares)
doutora em Medicina, residentes
no Rio de Janeiro.

Acha-se nesta capital o sr. Ro

mario Moreira, inspetor bcolar-

Está nesta cidade o sr. Bernar

dino Silva, delegado policial de

Rio do Sul.
OUTR05 PARTEm
D,. Caetano Costa lar.

f.. r a Jm�gu;> o sr. dr,
C ('.'. - J;cae L..IjV� \.-,O("LG� JO. , rne ....h.O ff5!"

i
dente nesta capital. ;:;. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�

l\.companhado de sua exma.

esposa regre�sou a esta capital o

sr. dr. J. Davi Ferreira Lima,
sub-procurador geral da Fazenda
Estadual e membro da Comissão
Révlsora.

Carlos Saldanha

Vindo de Curitiba. encontra-se
ne3r.', cidade, o prezado conterrâ

ueo sr. Carlos Eduardo Saldanha,

que ali é'ca�.)a de realizar as pro

-t»; d) c.i)l1,;UFO pal a o Tescuro
Na.._;unal, alcançando excelente

cliAsdicação.

Vitor 13uhr

�. .

-o diuretico incornpa
ravel para os males de
Estornago, figado, Intes
tinos, Rins e dissolven
te do Acido Úrico.

Em todas as Farma
cias e Drogarias.

E' a marca mundialmente conhecida como a mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito relldimerüo, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PI-tIL.IPS
E' QUALIDADE

As eleições em Lages Cobrança: de.
������������ imposto

o prazo para o pagamento do
A Junta Apuradora do 7. Circulo apurou, ôntem, as secções Imposto de Indústria e Profissão,

de Cerro Negro e Cerrito. O resultado para prefeito é o seguinte: relatiyo ao primeiro semestre de-
1936, na Prefeitura Municipal,
foi prorrogado até 30 deste
mês,

90 Daí em diante será ol mesmo

11 acrescido de multa e depois de
decorridos 60 dias cobrando exe

Cerro Negro
PartiJo Liberal
União Republicana

cutivamente.Cerrito

SARAPlAo

Muita gente diz, contente
-« Vou ali matar o bicho»

Mas é mentira patente
Sem cahelo e sem rabicho
E p'ra falar sem chalaça
O caso é bem diferente,
Pois o bicho é a cachaça,
E bicho que mata a gente ...

Não é reclame.

hora do dia ou da noite. são

vendidos por preços que repre
sentam qu'!si a metade dos de
mais de outras fabricações.
E aI) ouvirmos a perfeição do

«Koerting» nos OCQrreu dizer algo
sobre esses belos aparelhos a que
podemos chamar: Excelentes, re
comendando�os a todo. os nOllos

radio-ouvintes.

O Izidro ouvindo o radio
Nlo gostou da falação
E diz logo a «seu» Le'xadio
-Não gostei do vozeirãl)
Daquele "cabrall caipóra
Que tão pouco sabe e faz
Pois que diz a toda ho!a
Faz anél e nada mais...

'''''''''' .......r·.·
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