
Serão fuzi lados
Curitiba, 11--0 "Diario da Manhã"

manchette, o seguinte telegrarna
da Capital da Republica:

"E' V02: corrente que o TribLJna� Marcial apli
cará a pena de rnórte com o fuzilamento de
LUIS Carlos Prestes e outros extt-emistas iá
processados. Dentre os processos qU"3 subi:
rão a essa Côrte, constam os dos congressis
tas prêsos".
__------ �------ �Il �

Recusa con
tra recusa!

BERLIM, 10-0::; matutinos desta capital dernor.s
tram hoje o mesmo tom de resentimento em relação ás re

cornendações constantes do plano de paz õntern divulga
do, e de autoria do ministro francês Pierre Flandin.

De um modo absolutamente unanime, as folhas ber
linenses da manhã rejeitam a cx'gencia relativa á não for
tificação da Renania, que é considerada pelos francêses
como um ponto essencial á segurança européa, e pelos
ê.lemães como um áto incornpativel com a igualdade de
direitos entre os povos.

Do mesmo modo, os r.atutinos são de parecer que I
o plano dr Paris é impraticavel porque não póde ser es-

i

perado que todas as Ilações da Europa estejam de acôrdo
com a totalidade da plataforma francêsa no que concerne [á segurança colei: \I a.

O Boersenreitung, diz pura e. simplesmente:
"E'-nos

Iimpossível discutir o plano."
Vue/kischer Beobcchtet , orgão do Partido NacionallSocialista, expressa se n05 seguintes termos: "Tudo que

consta do plano é coletivo, nada completo".
A Localanzeiger, por sua vez, diz: "Póde o plano

ser encarado sériamente? Póde alguem deixar de notar que
o mesmo não passa de uma capa destinada a encobrir o

velho plano francês de hegemonia"?
------------------------------
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Sem qualsque, Ilgaçôes politicas.

Proprietaric e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

ANO II I Florianópolis, Sabado,

Redator-e e cretar!o OSLYM COSTA
----------------
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Morreu
laespesa

AGUERRA
IT�LO ETIOPE

Politica &
Politicos

.V\ADRID, 10-0 poeta Fran-
cisco Villaespesa falec,u aos RO,\1A, 9 - Curnunicam d,
56 anos de idade, de uma Asmara flue patrulhas de askaris. O sr. dr. Claríbalte Gal vão, Secretario da Segu-BLUMENAU, lO-Não podemos negar que Ca�los hemiplegia. depois de ocuparem a aldeia do rança Pública, enviou circular aos delegados de policiaKrüger, ôntem prêso por ter passado um conto do viga Estava trabalhando num �obb", no correr da manhã dt deste Estado, proinbido-lhe de visarem passaportes, vistorio no sr. Ricardo Gaulke é um profundo psicologo da !ivro intitulado Mãos vàsias, ontem, avançaram para Dessié, que lhe s não compete a exe.uão dêsse serviço. .

atualidade blurnenauense. O homem, que devia cêrca de e encontrava-se enfermo ha sem encontrar vestigio do inirni- Os passaportes serão visados pelo próprio 3ecre-
I :600$000 ao sr. Gaulke, teve a pasmcsa idéia de resgatar cinco anos, desde seu re- go. tário da Segurança, que manjará registra-lho, devidamen.
sua promissoria com 8 notas de 200$000, de propaganda gresso da America do Sul. 03 habitantes de Gobbo alega- te, naquele departamento.

'�'" d� M.utuo Predial, �leg�n�o ao cr�dor qu� este �ra o novo Seu regresso á Hespanha rum que o Negus, tendo raspa- ------------------------

dinheiro mandado unpnnur pelos integralistas, E o credor foi feito a expensas do go- do bigodes e barba, com evi- Isentando de impostos o pa I

I na sua igr.orancia, aceitou o b/uff... vêrno, por se encontrar o dente intuito de se disfarçar, atra- I
.

A.,p,rovadO �A�etJ:innVe�roi:dndiagednCiae, sno
Ri(;

d:��i� da ���al� �: I���ma;..�� pe para a Imprensa
nangi, dirigindo-se a Déssié. In- RIO, 8 --Os meios jornalisticos estão jubilosos com o pres.«
formam ainda que os tom.�ns dente de aniversario que o govêrno fez á Associação Brasilá'l de!

de estrageí ros da tribu de Azebo-Galla. têm ar-I Irnprens� isentando integral�ente de impostos o papel para a impren-
a impeachment da ga- comunistas mado emboscadas nas linhas de sa, em decreto datad1 dr. ontem.

retirada do exercito etiope. afim

A
--------

vernadar maranhense s. PAULO, li -- A De- de se apossarem da pessôa do im- t
1

fsAO LL'IZ, 10- Foi aprovado em terceira dis�ussãl) o legacia de Ordem Politica e So- perador Hailé Selassié. .mO5 nrao «impeachment» do governado� Aquiles Lisbôa. A resolução cial acaba de concluir mais tres Mas de cem mil s:>ldados e t::..
legislativa será publicada amanhã. in�ueritos sl)bres as ativ;dades de trabalhadore:; italianos estão cons' OE FRANCO I)TIM IS�III%'

Mas, segundo informações que obtivemos, a Assembléia :.ó estrangeiros comu!!istas em nosso tluindo estradas
.

de rodagem e •••U

pedirá intervenção ao federal depois de julgado o «habeas-corpus» Estado. Trata-se de Ivanoé Mar· melhorar.do as plSt:ls de cara.va

ql'e o senhor Aquiles Lisbôa requereu á � :ôrte Suprema. Afirma- chini, de 37 anos, casado, ita- na que pa5sam por trás do fronl,
se que a Assembléia só não aguardou esse ..veledictum» pala liano; Elber Bajmerman, de 29 "fim de é\celerar o avanç� das

depois decretar o «impeachment», porque a Constituição do Estado anos, casado, polonês e NazaretL tropas do marechal Badoglto. f.s
marcl)u o prazo fatlll de dez dias para essa decretação a contar da Fabio, de 5 I anos, casado e ita- Ias últimas, representadas. em pri-
data da apresentação elo relatorio da comissão da Assembléia acei- liano, c'Jja expulst\o já foi solici- :nE.Íra linha, por cinco divisõe�,
iaodo li denuncia. tada ao ministro Vicente Ráo. lmarcham dirétas ao sul, sôbre o

o notável poéta es

tava enfermo havia
cinco anos

COMUNICADO N. 179 De
R. MININTERIO DA IMP
RENSA E PROPAGANDA

ITALIANA.

ROMA,8 - O marechal Ba
doglio telegrafa que ao longo da
estrada que conduz a DESSIE'
t-idas as populações da regiãc
de GALLA, revoltadas aos cioa

n0S, continuam a infligir grande.
perdas às tropas do Negus, em

tuga, nos sêtores de GANDAR,
SEMIEN e UOLCAT.

Assinalam-se numerosas sub
missões de chefes em t03a5 as

zonas ocupadas. Os mercados re
tomaram as suas norrr ais ativi
dades.

Inter pôs recurso

oração da Etiopía, tendo como O sr, Mario Mafra. delegado da
U timo objetivo Addis Ababa. Ação Integralísta Brasíleira, ínterpâs
A f d d recrrso nata o Tribunal Regional de

d f
rente re avan�o das dtroPlas Ivstíça Eleitoral, da decisão da Junta

a rente norte se esten e o 0- Apuradora que expediu os diplomas
go Tana, até a chama estrada aos eleítos vereadores de Florianopo
Imperial que, de Quoram, vae a lis, pelo Partido Liberal Catarínense.
Dessié.

Heorganlzando o diretório
O Partido Liberal em Iolnvíle reor

ganizo r o seu diretório municipal íí
cando constituído dos seguintes poli
tíco.e Carlos Gomes de Oliveira. pie-
sídente: fVIax Colín, Gustavo Voge1-

Desigmdo pela diretoria regio sanger, A. Ramos Alvim. Fernando
nal do 100. Departa:neno em [Fíedler, Frederico Huebner, Adoniro
C itib f' d b titui

. I Rosa e Gustavo Schossland,
.un 1 a, a I'U � SU 5 I UH in

terinament e o atual g-rente, em I Bebidas Nacionais e Extran-
comis ão, ela caixa local, SI. dr. geiras só NO
Ney Leprevost, que regressou a CAFE' JAVA
9 do corrente ao Departamento, Praça 15 de Novembro
foi investido e tomou posse dessas Antonio Paschcal
fu nçkf, o sr. de. Órion Lobo.
h ncionario daquele Departamento.

I nstituto dos
Cornerclarios

Negus ra·s

pau-se

para esca

p�r á perse
guiçao dos
italianos

Of,cial prêso
RIO, 10 -. Procedenk d) E�

tado do PiaUI, chegou prê:o a

esta capital o 20. tenente Antoni ')
Teixeira e Silva.

, I

Dr. Pedro de Moura I=erro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado)

Os delegados de policia
não poderão mais visar 03 passaportes

RIO, lO-E' opinião geral que a 5ituação nacio"al ca'
minha rara um periodo mais calmo à vista rhs medid.ls el1erg!cas to'mlidas pelo govêrno contra o comunismo.

No Rio sente-se um ambiente ffi3.is desanuviado, sobretud)
n?� ú!timos d�as, acreditande>-se que marcham')s para soluções _defi.
OItivas, as quais não tardarão.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;;'���oo��������������-::�����@I AMOR MATERNO i
ij �� �PUTNEY, Suburbio de Lon- � �dres, S-A forte equipe da Uni- � Na morte de Luiz falou todo o povoado, �O dia de ôntern, em qre versidade de Cambrid'Zê derrotou � Da capelinha, o sino, em vóz dorida, em canto, �toda a Humanidade presta hoje, pela 13' vez, ed; treze anos � Ao cura fez chorar. Depois ao ser chamado �suas homenagens de profun- consecutivos, o conjunto da Uni- � P'ra encomendar o morto, o Cura o velho santo �do respeito � mer:JOria d' -

v-rsidade de Oxford, na grande � ,!Aquele que fOI o m,alOr exern- regata que se realizcu num per- � Dizia olhando o céo de estrelas constelado: �p�íficador e doutrinador dos
curso de 4, 112 milhas, A equi- � -Não creio que por ele a mãe derrame um pranto, �saos exemplos de Fé e das
pe da Cambridge venceu pela rw -Mas sim qUE' louve a Deus por ter enfim matado, �

,

t d tri � de �� ,

r.�
mal� san as, .

ou rma� diferença de 5 barcos, tendo fei- � -O filho que a espancava e a envergonhava tanto, ��mor e Caridade, o dia de
to o percurso no tempo de 21 � �o�te!11, consa��ado ao reco- minutos e 6 segundos. � Mas, ao chegar á casa, o humilde salvador, �Ihirnento esptrl�ua:, ,P o u � o Os rapazes da Univer�ida�e � De subito estremece e mudo, triste, absorto,

A �nos deu de art� musical, pOIS, de Cambridge to��aram diantei- � Contempla um quadro em luz que lhe apresenta o amor: �que na�a podia conduzir-nos
ra logo na saída, mas á distancia � �á alegria.

" de uma milha os da Universida- � A velha e infeliz mãe, na angustia que a tranzia, �
- Ma� a Divina Arte, _que de de Oxford passaram para a ij De joelhos aos pés do filho mudo, morto, �nao so en&alana os al:1blen- frente, com tres barcos de dife- � --Vencida pela dôr já não chorava... na. �tes das mats doces e alegres rença, a qual atingiu a meio bar- �

.

�h iras como tambern r� veste
cc quando as guarnições passavam ij Trajano MARGARIDA �tudo de prof�nda tristeza sob a ponte de Hammer Smith, � �quando se ?estll1a a hotnena- No meio do percurso a tripu- �����OO����f�X��������������

gen� ?e Dor e ?� Sallct��e, Íação da Universidade de Cam-
ía DIVl11a Arte, dlzlamo�, am- bridge recuperou o que r-avía per- A, r'"O II O Ba noo 1'-1 ac o ..

da" nos deu, pelo RadIO" be- dido e gradualmente foi tomando r-' n a I do C0-
'

IISSII11?S trechos ?e ernotívas
a dianteira, chegando vencedora ri)e:o joe dedícadas musicas sacras,
com uma apreciavd vantagem, do PartidoE, assim ouvimos, durante

o dia, belas irrad.ações acór-

Reg'atas de Autona.des com o dia lutuoso que

m�st@!!i}passou. PORTO ALEGRE 11_Dêsse modo a arte dos
sons, a rnagestosa arte que
é também Divina pôde le
var-nos á meditação para, na
mais pura das concentrações
espirituais, lembrarmo'nos d'
Aquele cujos exemp�os de
Amôr e c:le Fé, cumpridos á
risca, seríam o bastante paréi
áar á Humanidade a Paz que
lhe falta, a Felicidade que
nunca chega ...

Sebastião Vieira

Programa de transr.1Íssão ra
diofônict[ especialpara a

Ame! ica Latina

Sabado. II de Abril de r 936

Pecu I io pago

LANS Pr\RA BORDAR

Rheingantz
�����---!���A "Caixa Telegrafica Benefi

cenle de Santa Catarina" pagou,
no dia 31 de março ultimo, o

peculio de 6:400$000, devido
pdo falecimento do socio Elderi
co j }inheiro, 30. oficial dos Cor
reios e Telegrafas, deste Estado.
Foi procurador da herdeira d.
Elvira Pinheiro, residente no Es·
ti:\do do Pará, o sr, Anfiloquio
d C arvalho Gonçalves, para tan

�oelegalmentehabilitado.

;

r

z

Pela historia
.. e

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 7 DE ABRIL DE 1936--S, EPIPHANIO

1831 o-E' deposto o primeiro soberano no Brasil
Não querendo subrnetter-se ás exigencias do povo e da tropa, �motinado's no campo dl. Honra, e que apenas reclamavam a de�l1SSãO
do ministerio de ; de Abril e a chamada ao poder do antenor, o

imper ador Pedro I, na madrugada deste dia: ':en�endo a vi�lenta
commoção em que se achava, entrega �o major �Iguel de. Frias e

Vasconcellos um papel, dizendo ao ofhcial: «Aqm tem a minha ab
dicação, Estimarei flue sejam f,elizes, Eu �c retiro para a Europa e

deixo um paiz que muito amei e amo alOda>: .-:--No papel esta�a�
escriptas as seguintes linhas:- «l!sand.o do dlre�to que a �onstltuI
ção me concede; declaro que hei mui voluntariamente abdicado na

pessoa do meu milito amado e presado filho o sr. d. Pedro de AI
cantara, Boa Vista, 7 de Abril de 1821, 'Pedro,» -Eram 4 horas
� 30 quando chegou ao Campo da Honr� a noticia de tão inespe
rado acontecimento, sendo recebido com vivas a �. Pedro II,--e�
seguida, em documento antedatado de 6, o eX-lmp�rador ,nomeia
José Bonif'lcio tutor dos seus filhos meno�es d. Jan�ana Mana de 9
amos; d. I>aula Mariana, de 8; d. Francisca Carolina, de 7; ,e d.
Pedro de Alcantara de 5 e 4 mezes; e embarca no mesmo dia na

fragata Warspite, a;ompanbado da imperatriz d. Amelia, da rainha
d � Portugal d. Maria II do duque de Leutchtenberg, dos marquezes
de Loulé e outros titulares,

1862--0 mestre do pincel -E' nomeado professor da
cadeira de pintura histórica da Academia de B,dlas Artes, do RIO
d� Janeiro, o pintor catharinense Victor de Meirelles ele Lima.

Srs. Funcionarios
PúblicOS da União,
Estado e M unicipio
"O Clube dos Funcionarios

Públicos Civís dI! Santa Ca
tarina, oferece aos seus as 50-

ciados;- Assistencia social,
médica, hospitalar, juridica
e muito em breve, assisten·
cia dentarifl, cooperativa de
crédito e consumo, colonia
de férias, etc.
Todas as infor::1ações na

séde sodal á rua Conselhei
ro A1afra, n. 2 (1' e 2' an
dares), horario das 8 ás 10
e das 12 ás 16 horas

nossa

E' a marca mUldialmente conhecida como a mais
satisfatoria ta:1Ío em material como em fabricação,
e por isso'êsses recep,tores são de d.u,ração indefini
da e de perfeito rellJlmel�to, em nItIdez, volume

de som e SELECTiVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PI-IIL-IPS
E' QUALIDADE

Foi· nos ole: tado pela fIlial do
Ba(!co Nacional do Comercio,
nesta praça, o seu último rela
torio, correspondente ao ano de
1936,Domingo último, em Porto AIE- RIO, 9 - A nota fornecida

Es�e fiel relato das atividades
gre, realizaram-se as provas nauti- após a reunião do gabinete da

comerciais do Banco Nacional
cas de Campeonato do Rem:) da Prefeitura foi a seguinte: do Comercio, sedia-lo em Por-G ' t ' ,

d ('.os elementos do Partido Au-
d

aucno com a participação os
to Alegre! foi apresenta o,em as-, ,

I b I' tomista, reunidos no Palacio da
d

'
mais Importantes c IJ es ocalS, sembléia geral, pela sua iretonaAo Almirante Barroso, mais Prefeitura, tomd'iram conhecimen -

aos acionistas,
uma vez, coube as melhores v�to- to, na função 0S cargos que oc�- As transações bancarias de-rias do certame nauticc, sendo·l!1e pdm na represent�ç�o do �lstrI'l correram, no ano qlle pa,so:.!, C0m Iconferido titulo de Camp..'ão de t? Federal, dos ultm,lOs acon�e- geral �urto progressista em quasi1936, j clm�dn'os, ,que JetedrmmadramOaj,m-11 tod)s 03 ramos Ue atividades do03 cinco7pareos do ca:npeo Vesti ura mterna o pa re Imt o

,

d M I d f' uanco,
:lato foram disputadissi.nos. pIO e e o n,) cargo e pre ei-

Obtido saldo apreciavel no�O Barroso venceu, galharda- to.
montante das operações re:.:nidas,mente, o double'skiff, out-riggers a E cOl1vencidos que o antigo e
êles acu.iam nAS Carteiras de Dcs-quatro e oito remos. dedicado correligionario que os
contos uma diferença para mais,A prova de skiff foi vencida acontec imentos exepcionais cha'
de '�eArca d.� dez mil contos em

Ente itali:;')no 1 h d d - -pelo campeão 5c1-americano, Ri- maram ao oesempen o e tão e-
favor dI) exercicio fin�o; n ',S di.Audiz i O n Ra -

chter, do Tamandaré, licada missão tudo evidó.rá para
versas modalidades de depositosF�ad '1ofonoh e E d' a defeza dos ideais autonomistas,- ntre os emals concorrentes, verificou-se, dogiavel altll; nosE". I· A. R. ! dest3cavam-se Alfredo Wardorf, que constitui o programa do p;}r-
encalgos de cobr<'llça.s de efeitosI do Porto Alegre e José W. Viana tido a que pertence e não poupa· comerciais e outros cometidos porfsiação d) Roma 2RO. de onda do Vasco, Com remaJas comp'iS- rá esforços ;:>ara bem servir à pO' correspondentes e cedentes decurta m, 31,13 egual a kC, sadas se aproximavam da méta, pulação carioca, cooperando como
outras praças d<> país os lUCreiS9635,

que transpl)z em primeiro lugar, lhe cumpre para a obra precipuél foram avultados; o volume dos ti- �_iiiiiiiiii__-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�Richtef, em segun,d,) Waldorf, por da manutenção da órdem, resólve-
tulos entregues ao Banco augmen-

Hora do CUia de janeirn 20,20 d C J I 'f' d ram dar-lhe a sua colaboraçãoJ\
ter si o ruz U(SC assl Ica o, e em

tou, não só na quan�idade comoterceiro José Viana, do VasGo da paia o detemrenbo de suas fun-
no valor global com:., tambem,Gama, Richter venceu sem esfor- ções.»
consideravelmente aumenrouo mo'

ço poupando-se para o. pareo se- A. nota foi fornecida á imprenr vimenta de numerario, nü ano deguinte. 5a pelo sr. Luiz Aranha,
1935 ,oxcilando entre vinte e U'll a A Prefeitura Municipal está

Pa I aC"'1O Hote I vinte e oito mil contos de réis, convidando a todos os interessa-A TRAVESSIA DE SÃO
Encerrou, assim. a <:onceituada dos pelos restos mor€aÍs das pes-PAU�O O MELHOR DA PRAÇA e importante socrl dade bancaria >ôas constantes da relação abaixo.Anundo em italiano, espa- DE JOINVILE Banco Nacional do Comercio, o inúmadas na necrópole, das Trêsnhol e português, S, PAULO, 6 -Realizou-se, exen::icio financeiro de 1935, com Pontes, cujo prazo està termil!a.Marcha Real e Giovinezza. ôntem, nesta capital, mais uma

T 'd notaveeis lueros e com o aumento do, pa:a dentro de 30 dias, re'Noticíario em italiano. travellsia de S, Paulo a nado, na ang I o para o seu capital. 4uer�rem exumação ou aforamentoTransmissão do Teat�o Real distancia de 6.000 metrO\l, Pela
A GAZETA agradece a gen- aos respectivos terrenos 011 nichosda Opera de Roma de trechos! segunda vez, e�sa longa prova pe IO remO rso til�za da oferta. para depositos dos mesmos, sobda opera «MIGNON» de Tho- de resiste.:ncia é ganha por um ca-

pena de findo o referido praLOmas. rioca, o nadador rio Fluminense
BELO HORIZONTE, 9- ser feita pela administração da'CD iversação do Prof DE J ã H v lange no t-mpo de

quele cemiterio e removidús os

. o o a e " Ha dii;lo ocorreu impressionanteMASI. 50' 57" 4[5. Em segundo lagar
I crime �a localidade de Santa As mui he res rnesmus para o Ossaria Comum:Concerto de Piano por Vera I chegou Ne)�on Reis, nadador do
Q 't 'r' nde Raímundo Cas- I Aílson Vieira, João Batista Ri-Gobbi-Belccedi. T' 3 E 1\( I d T' UI e Ia, o

TAR beiro, Francis�o Fernandes, For-
. leté em �-. e o� ,0 lete; siano, regressando ao lar bastan· NO SERVIÇO MIL!

J
Noticiaria em espanhol. 40. S.C, F lOto" �o T�ete., , te ,dcoolizado, intimou d familia

"

tunata Francisca Mél,), Maria oa-Noticiario em português. Na parte femInIna Sleghnda fOi
a que desocupasse a casa e co- PARIS, 9- "L Intranslge- na, Ma·tinho Eleuterio, DalilaMarcha Real e Giovinezza. a vencec!ora, chegando em, 7,0. mo não fosse atendido, desfechou I ant" pubIíca uma entrevi?ta Rocha Prado, Modesta Rosalagar, �ntre os resultados fmals, , , ,I'

'Istro do exteno_ r DIIl\fte Amancio Vieira de Sou-vano� tiros contra a propna es- com o mln ,

X
'seguida de Scyla Venancio.

posa, prostrando'a gravemente fe- austriaco sr. Berger Valdeneg za, João Nepumuceno 'lVI,er,
rida no abdomen e fugindo em sôbre a questão do restabe·· Juão Batista Bavasso, Bernardl�a
seguida, enquantO os dotes filhos lecimento do serviço militar G:Hcia Lim..,a, Cé>l.rolino Honor�o
do casal debandavam espavori- obrigatorio na Austria. da 5l,lva, Ger�ano �o�a" Juha
d O sr. Berger Valdeneg ex- Carolma da Silva, Vi!g�ma Nu-
aSÁ 'I t' d plicol1 que o novo sistema re· né'S, Maria Horn, Val-:!If S0arellgora, o epl ogo ra,glco a "

t'd p' João Vicente Pierri11- historia: o criminoso, tangido pelo querena uma certa quan I ,a- eretr�, , �
não tem rival. Grallde ior

b d f de de esflJrço de todos os HOr<iCIO Artur de Melo, Bernart d I firme" remorso, aca a e en orcar-�e
" " D'I R d

'

maR.C (j core I 0\11.

I 'P t . cidadãos entre as Idades ue dma Costa, I ma o ngues,�JlARCAS: numal manJlutua, 10huCO _an e, 18 a 42 �nos e não é impos- Amandina do Amaral Varela.f
consu tava e e sua ve a mae s,e ,

t' '.
. ,

t L' E I Maria de LourdesA LIC F:, AIVIELlA. AURORA devia entregar-se á prisão ou SUl slvel --con lnUOil O minIS ro·- U1S me,..' , ,

M'MARIA, MARINA, 'd N- b t t Ih - que um dia as mulheres tam· Rocha, Ines GUllhermma, anoMARGARI DA ' cdl ar-se, ao o san

et acon�e, &u- bem seJ'am chamndas a cum- Gall,)tti, Maria Doming03 Con.o ii que se ilrresen asse as a
.

I
'

M
'

L
.

d-A, ve'lda nas bôas '

'd c' f' r· prir certos deven.s para com celção, Carlota or.etra
eom astonda es, asslano pre enu mo

-

M 's W da Fau�tinoC asas rer. o Estado. ana ouza e an '.

Cemiteria de
Itacorobí

As pradla
çõesnoExer

cita

Peça sómente
Chá das8Plantas
-o diuretico incompa
ravel para os males de
Estomago! flgado, Intes
tinos, Rins e dissolven
te do Acido Urico.

Em todas a� Farma
cias e Drogarias.

'e

RIO, 8- Regulando a lei de
promoções do Exercito, o presi
dente Getulio Vargas acab'l de
assinar importante decreto.

'\.
\

.
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Auto n' 47, de 1933, da co

etoria de Indaíal contra Arman-
(Departamento de Propa A estação alemã DJA, onda

�anda)
do Lenzi--Ju!gac..:o improcedente. 31 386' , ms.Jrradiará amanhã o pro·Auto n' 5 i, de 1933, da co-

«O Cl b d F
. .

grama abaixo, cara a America dou os. uncionanos Íetoria de Inclaíal contra Paulo r-

(Soe. Coop. Resp, Ltda.) Públícos. Civis de Santa Catari- Eiezehky--Julgado improcedente.
Sul.

d d I b A's 23, 15 corrcsponde àsna, esejan o co a orar com as Auto II' 53 de 1933. da co.
t id d itari I

' 3,15 :15. no Rio de Janeiro ea-i 011 a es sanr arras, reso veu por letoria de Índaial contra Ernt'5to
inrermedio de seu Departamento Dalfovo _ Jul1ado improcedente.

7,1 5 às I, J 5 hs.

Mé,dico, atender diariamente das
I Auto n' 59� de 1933, da co-

22.50 Anuncio DJA, (.alemão,
4 6 h d t J t d espanhol). Canção popular alemã.as oras a aroe, o a3 as letoria dt IndaÍal contra Fritz
pessoas que desejarem vacinar-se P L J I d

.'
d

22.55 Saudações aos nossos
"

aaSCn- Ulga o Improce ente. .

contra variola, gratuitamente, for- A I d J 936 d 2
ouvintes.

uto n. ,e ,a a. 23 00 H
.

f '1 F
.

necendo atestado competente I' d BI P'
iora in anti; anta-ia

. .

co etona e urnenau contra e- d' f'
.

I dEste servico terá inicio em 2 d S�h f ,ra
iO omca em vo ta c costumes

:r ro - a er . .

d P M
.

de abril proximo vindouro J 1 d
.

d
. regionais e ascoa. anuscnto

.

u za o proce ente e Imposta a O W IIO Con�ultoiio Médico está si- I
-

d 00$000 por tto o mane,

tuado á rua Conselheiro 'Mafra I mUAta e 62 . :936 d ') 23.30 O cantico do trabalho
lufo n. ,de I ,a z.a, I ãn' 2' lo 20dIa em o

. e . an ares.
, co eloria de Blumenau contra Pe-'

.

. ..

--------�---

c1 S h f
23.45 Ultimas noticiasfem ale-

EDITAL rOJ cdaer. d mão).
. uga o proce ente e impo.ta a 2.:1 O� P

Junta Comer- multa de 2:500$000. Dcmi�g�.
ara o crepúsculo do

•

J
Auto n·. 4, de 1935, da Me- 1

P.AS__ CHOAa. SIMONE S. A.I'Cla do Estado sa. de R
.. en.dds ,de Laguna cc n'ra

00.15 O nosso conceito ce

, Domingo.De acôrd(\ com o artigo. 24 Divo Siiveiia L orges. 1.15 Ultimas noticias (em e s-LIVRARIA MODERNA da Lei Federal c, 187, que dis- Julgado pro:cdente e imposta 1:1 lJanhoJ).funOaOa em t886 põe sôbre as duplicatas e vendas' multa de I :��OO$(JO(). 1.30 Music.a e poesia pelo d _

Rua Felippe Schmidt n' 8 mercantis, "lOGOS os ccrnerciantes
-

mingo da Pàscoa.
rabcapostaI229Tel. auto 2004 (com qualquer capital) são obri-

Rh
·

t 2.15 Eco desportivo.
Codigo Ribeiro End, Telg. gados a ter e escrzturar os lis ecngan z 7.30 Mu�ica de Pàscol.t. Mi.-

SIMONE
vr os: Diár;o e Copiador de Car- sica r opular antiga.
tas» . Chamo, para esse fim, e de O AZ DOS 3.00 Ultimas noticias(em al»

Tvpographla, Estereotypfa \ o.dern do sr. Pre�idente desia Jun- Ch' mão '.enccõernc-ão, I?autação, r-e- C I apeus
.

balhas em Atto Reieuo erc. ta omercia, a atenção dos srs,
. 3.15 Concerto variado.

- • - comerciantes não só desta cidade, Procu rem 4.30 O mais importante ela
I���������������������������������� tambemdwdointeriru JoEdado. rerrana. Despeilida �A(�emão,Os aludidos livros, desta pra-

NO SEU
espcr.l ol.)

ça, pagarão sêlo por verba na Fornecedor
Alfandegrl e serão rubricados pe
lias deputados da Junta Comercial

I e os do interior na Coletoria Fe
de ral e rubricado pelos drs. Jui·
zcs de Direito das Comarcas ou

pela [unta Comercial.
Fpolis, 23-3-936

João Tolentino lar.
Secretario

•••�G.e----
�
�
'. Antes;-
!I
,-CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade, '•

do final Jo 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS •
RES'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALI7ADO A 30 DE O

MARÇO DE 1936 I
NUMEROS SORTEADOS I-09.998-09.278-19.147-15.221-10.646

saes de amor

tização. com
! reembolso

r:men�JI, ao I'

� numero ser-

íl teado, do
DUPLO

II do �a?ÍtdI
� nommal.

l�c#�7J&r;;'�Ak/fJkw,
"'���';"'�dhor�����fl';�- . -

.
-' .

. �:-_;:-__ ,
.

_-" "'--,

Java 'Jornal
Praça 15 de Novembro, 26-s,obrado -. Fone. 1.360

PRIMEJR(, E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diadas: pela manhã e á noite

Anunciar no jAVA JORNAL, significa: Grarades vendas e'

ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

Atenção!

Yaurt da

Granja
afamada
lina

Este produto acha-sa
novamente lançado a
vel')da nos principaís ca
fés e resta.urantes 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 cidade corno um dos melhores re

constituintes n aturais dos llGSSaS intestinos.

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

tCORRENTE ANO EM DIAN1 E

inteiramente

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

Capital
Reserva

t 36:700$000
56:424$498
-- .

RECEBE DEPOSITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada S·I. ala.
CIC. Aviso Prevloôj. ala.

I . Prazo Fixo 9'1. ara ..

Sorteios men-

interessantes
de titules de
t apitalização
quer saldados
quer de pa

gamento frac
cionado.

& O

Allial.�·a .h� Ih.hia

� .s '�UI.if;)liz:lçii•• S. A.i
........__,. � ., Companhia Brasileiro poro incentivaI o des-

..tt:J envolvimento do Economio
C.pl\&! WtlBCI'lP'O'

'

..000;000'000 - Capl\&) re.to.lla&do: 800;000&000
.---_.__ ..... !lfb.>. 1k4e Social; a.lUa I) --

-
.

Sr. Manoel de Carvalho Mendes, SanÍ3 Maria Mr.Jgdalena, E. DO
RIO, contemplado com CAPITAL PUPLO Rs.

Srs. Pompeu & 'Deocleciano Oliveira Santos, São Salvador, BAf-l.IA,
contemplados com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. Jorge Pessôa, São Salvador, BAHIA
contemplado com . ,

Sr. !oão Assis Valladão, Victoria, E. SANTO
.

contemplado com

Da. [salina Ferreira Machado, Manios, AMAZuNAS
contempladCl COi11

.

Sr. Ewaldo Büchle, São Bento, S. CATHARINA
contemplado com

.

Rs.
Sr. Fe/.ppe Feres, Juiz de Fór?, MINAS, contemplado com um

titulo liben do de Rs.
Sr. Victoria !y1arcolia , para sua filha Hortencia, Bello Horizorte,

MINAS, contemplado 'com um titulo liberado
de Rs.

Monsenhor João da Motta Paiva, Natal, R. G. DO NORTE, con-

templado com um titulú_ Iib.erado
.

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

um muio liberado de Rs.
8.r. Martin Cifre Calazans, São Salvador, BAHIA, contemplado

com um titulo liberado de Rs.

novas e muito

))

Rs.

12:000$000

12:000$000

12:000$000

6:000$'000

6:COO$000

6:000$000

6:COO$000

Rs.

Rs.

6:(100$000

6:000$000

6:000$000
.

12:000$000

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

Campos Lo.bo &

�:.. '

\
1.

Cia.
5-1

Club dos Fun-1Delegacía
cionarios =o- Fisca'
b I icos C iv i s de Processos despachados

Sta. Catarina

Irradiação
da A�efh.alll

nha

uma empreza de surteias, per
gUllte pric�eiro =

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratcuos Raul Leite Rio

de se inscrever

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premios já pagou neste Estado?
A quem foram entregues os premios?
Onde residem os contemplados?
A rua e o numero da casa?
Onde se acham os retratos dos felizardos?
Onde se acham os recibos dos premios entregues �
Oferece assistencia médicà gratuit�.?
Distribue premios Extraordinarios ?
Quantos sorteios mensais?
Qual a conrribuição?

t
A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas exigencias

E'

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
I
I
I

�
G
•
e
G
•
•
fI
•
•

Inscrevei-vos! I
•
it

.....�---•••-----••ee�.o

la OE ABRIL.
Fcrrmídavel sorteio

I Premi(� no valor de Rs.
lo Premis " " " "

lo " " " " "

E muitas ísenções

5:175$
30$
10$

Habilitaí-Yos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.... A pacificação nacional
� �,��������

As oposições coligadas analizam
a proposta da paz

propo�ta

A VOZ DO POVO

nHIVEfmARI05

Festeja hoje, o seu aniversario
n �alicio a senhorinha Cacilda
Oliveira, filha do sr. Otavio Oli
veira, diretor do Tesouro do
E,tado.

Gustavo Neves

Festejou, ontem, o seu aniver
sario natalicio o sr. Gustavo Ne
les, diretor da Diretoria do In
t f oe e Justiça e brilhante jorna
list 1 conterrâneo.

Fez anos ontem o sr. íarma
ceutico tte JdeIfonso Juvenal, lite
rato � brioso oficial da Força
Publica.

enzern ANCJ5 I-J01E:

a exma. sra. viuva Odete Na
tividsde da Costa;

a exma. sra. d. Alice Cam
pos, esposa do sr. Afonso Libo
rio de Assis.

CHE6Am UH5

Camilo Nader

OUTR05 PARTEm

Vitor Busch
Seguiu para o norte do Esta

do o sr. Vitor Busch, represen
tantl! comercial.

Para s nort�, em onibus da
mesma Empreza, seguiram: Tere"
za Scheitz, M. Herudes P. Gui
marães e Gertrudes Leifert.

HABILITACÃO

Estão se habilitandú, no Car
t.orio do Registro Civil desta Ca
pital, para casar: Oscar Aires d{'
Souza, 2· tenente da Armada e

RIO, I I - Sob a presídencía do St._ João Neves, estiveram reunidas, á noite,
no Gloria, as oposições coligadas, examinando os principias orientadores do chamado
movimento de pacificação nacional. Constituiu a essencia 'dêsses trabalhos a analise
da proposta formulada pelos que dirétamente trataram do assunto no Rio Negro, isto

é, pelos srs, Mauricio Cardoso e Paim Filho, de acôrdo aliás com Oi termos das in

formações que ontem prestámos ao público, podendo-se agora adeantar que até sába
do estará concretlzac'o o pensamento das oposições coligadas em tõrno de tão palpl
tante assunto.

.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 6: e 8 horas,
NOITE DE GALA

senhorinha lrêne Costa, filha do
comerciante José André da C08�
ta. residente nesta cid ide.

CfINE ODEON, ás 5, 6,3(4
e 8,30 horas, B<\NCANDO O CA
VALHEIRO E SACRIFICIO ' GLO·
RIOSO

'.'1:"-",
. _

\ "

....

·It·_�_'l': : •.

J

� ,

o sr. Pedro Ernesto
prestlgia o governa

dor interino
Rio 3 - Amigos e correligi

onarios do sr. Pedro Ernesto esti
veram na Prefeitura, onde rales
traram c.om o cónego Olympio de
Mello, fazendo-lhe sentir que rece

beram instruções do sr. Pedro Er
nesto para pre ..ngiar a ação do

de paz apresentada pe. }:d�r:i�or interino do Distrito

Ia gavêrna francês r�����fãI]���l1·'".

,

� E t·,h 'J"

PARIS, 10.-0 plano �<! .PlZ ela�orado pela França. é I, S I aços •

baseado no reconhecimento dos d:reltos de Igua'dad.!, no respeito ��:tC� ��liiI

aos tratados de assistencia mutua, na creação de uma força mari
tima e aérea' á disposição do Comité Europeu da Liga das Nações.

,

O· mesmo plano prevê a formação d) Comité Europeu,
dentro da Liga das Nações, o qual terá a seu cargo o controle Já beirando dois mil anos,

permanente da execução dos tratados aludidos, Tal Comité' podo- lada malham com vontade

_...,--- "T\..__
ria tambem proibir a conclusão de futuros tratados, compatives O Judas (de palha e panos)
com o protocolo da Liga das Ndçôes. Castigando a falsidade!

F
. Sob o ponto de vista economico, o plano de paz francês

II (
. prevê aproxima estabilização monetaria, a extensão de, créditos e

O "Chá das 8 a organização de uma coníerenr ia europeia, tendente a promover

Plantas", é grande- uma progressiva redução das tarifas vigentes.
'

mente diuretico e estí- O mesmo plano reconheceu, ainda, a 'necessidade de um

mulaute do aparelho di- reservatorio comum de materias primas, de sorte que propôs a re-

gestivo. Faça' uso e di- visão dos estatutos coloniais, com soberania, mas com igualdade I

vulgue. Encontra-se em d! direitos economicos. Especifica, além do mais, que tudo dt'verá Hoje. dia de Aleluia,
todas ás Farmacias e I s �r feito. dentro dos principies 'estabelecidos pela Liga das Nações. Si Malharmos todo Judo,

II D.rogarlas.
! Muita gente irá Da cúia,

J Vai ser um Deus-nos-acúda

Deputadas -

� Convocoação, de_intim�d�. As elimineto-
a se defl�rn rias de remo Integralistas

'Realizam"s� amanhã, co� ini
cio ás 7 horas, as anunciddas eli
minatorias de �emo promovidas p�
Ia Liga Nautica Santa Catarina.
Tornarão parte nas ;nesm�s

guarnições do Riachuelo e M�r
tineli.

Será levªda a efeito primeira
mente a prova de "skiff" e depeis
a de "out-rigger".
O, Club de Regatas Aldo Luz

concorrerà, somente na segunda_
e terceira eliminatorias.

AEstá em festas o lar do sr. CINE IMPERIAL, á:; 7,30
José Manoel Bernardes. oficial horas. CEM DIAS

Faz anos hoje a gentil senho- inferior do 14 B. C., e de sua

rinha Carlota Peixoto. esposa d. Edite de Almeida Ber- CINE RuYAL, ás 7,30

A
. .

h
. . nardes, com o nascimento de um horas, A. !RAVtSSA

mversana-se cle a memna .

d
M· fOlho h d Ed d

memno que tomou o nome e

. ana, I 10 a o sr. uar o J é AI
N' I' h

.

I
os aor,

ICO IC , representante comercia.

PALErtmEHTO
Faz anos hoje a menina Cecí, ,

filhinha do sr. Anfiloquio Gon- Faleceu em Porto Alegre. o, CINE REX, ás 6,30 e 8,30
çalves, Iuncionario dos Correios e sr. Aatoaio Grant Junior, irmão horas, o excelente e luxuosofilme

Telegrafos. do sr. Mario Grant, comerciante -BARCAROLA, com Lida Baa-
em Lages. cova.-a mulher mais li'n'h da
O extinto pertencia ao alto CO" Europa. e Gustav Frochlicp."

mercio portalegrense. O CINE REX, amanhã, com
BARCAROLA, inicia a exibição
de filmes da Ufa, proporcionando,
assim, aos Seus frequentadores a

focalização de películas com ma

gnificaslmusicas e lindos entrechos.
BARCAROLA é, um filme que

A bordo do avião da Condor
deverà passar. amanhã, por este

porto. com destino a capital gaú
cha o distinto e acatado comer

ciante sr. Camilo Nader, socio da
importante e acreditada firma ca

rioca Aziz Nader & Cia., proprie
tària de poderosa fabrica de te

cídos.
O sr. Camilo Nader, sera

recepcionado aqui pelos socios
da conceituada Casa Tres Irmãos O simpático Clube 6 de Ja
e, part�culé.rmente, p_elo seu gran-I neiro,

do dis!rito, de João �essôa,
de amigo sr. Esperidião Amín. tambem realizará, na noite de

I hoje, um animado baile.
Do norte do Eetado, chegaram I

os seguintes passageiros: Julio Fio-
------------

riano, Aci Freitas e Aumini
Cunha.

ôENTE NOVA

CARTAZES
,

de amanhã

dos vereadóres de
Florianopolis

Sob a presidencia do sr. dr. Mileto Tavares, ilustre Juiz
Eleitoral, realizar-se á na proxima segunda-feira, no Palacio da As
semblêia Legislativa do Estado, a instalação da Câmara Municipal
de Florianopolis.

,

Tomarão posse os seguinte; vereadores eleitos: João AI-
cantara da Cunha, FIO! encio Co .t r, L·Jí.� Freyesleben, dr. Donato
Melo, prof. Luís Trindade, dr. H uol.Ío Pederneiras, Francisco da
Mcta Espezim e Luís Eugenio B�irão. pelo Partido Liberal; dr.
Antonio Vicente BulcM Viana, José .da Costa Mrellmanrl. Salgado
de Oliveira, José do Vale Pereira, E.dmundo Simone, Colombo Sol
bino e dr. Raimundo Santos, pela União Republicana.

, O áto da posse terá luga, á� 14 horas, com a presença de
altas autoridades. _

, Para essa solenidade recebemos convite' d�' sr, -major OI i-

CINE ODEON, ás 6,30 e v_io_A_m_or_im, operoso governador da capital.
"

8,30 horas, DO CORAÇÃO; um
drama altamente sensacional. com
a menor estrela da tela Ba:by
Jane secundada pela insinuante
\1aly Astor.

Em Lages faleceu a menina Mar
cia Marina, filhinha do sr. dr,
Acacio Ramos Arruda, competen
te clinico residente naquela cida
de.

traz cotação -muito bom.
PEL05 rLUBES

Lira Tenis Clabe

AO Lira Tenis Clube realizará
hoje, á noite, nos seus salões um

animado b�ile de, '>,Ieluia, ao qual
sem duvida, comparecerá toda a

fina sociedade de Florianopolis,
garantindo, assim, um inconlu- CINE IMPERIAL, ás 6,30
divel exito. 8 30 h R N
A h '6

..
e ,. oras, amon ovarro e

m,ao, s, as ,I, horas, veriíi- Evelyn Laye com um lindo en-

car-s�·a a tradlc:onal Ees.ta da

I tredo em- UMA NOITE EN
Pascoa, para os filhos dos asso- CANTADORA
ciados do Lira Tenis, com a dis- ..,

tribuição de fartos brindes. CINE ROYAL, ás 5, 6�30
e 8,30 horas. a magnifica Snl�ley
1 emple em

- DADA EM PE
NHOR.

Clube 12 de Agosto
Como nos anos anteriores, o

veterano Clube I 2 de Agosto,
fesh:jará, hoje, a passagem da
Aleluia, com um excelente baile.

Clube 6 de janeiro

RIO, tO-Os politiccs flumi
nenses deputados Lengruber Filho
e Brandão Junior foram intimados
a definirem-se sôbre a atitude po
litica que adotarão. Afirma-se
que essa intimação partiu do al
mirante Protogenes Guimarãis,
que està interessado na formação
de uma frente uniu politica no

seu Estado, que apoie não só o

seu govêmo mas o goverDo cen·

traI.

Do gabinete da chefía municípal do Nucleo de
FlorianoplJlis,reccntemente restabelecido, pedem-nos
a publicação ,do seguinte:» São convocados todos os

companheiros inscritos, desde o inicio do Integra
lismo nesta' capital, a comparecerem á séde do nu

cleo, á rua João Pinto n· 32, afim de receberem

�uas cadernetas de identidade e prestarem algumas
mformações que devem constar nas, fichas.

Todas as segundas,quartas e sextas-feiras, os
compallheiros serão atendídos das 20 às 21 horas.»

NOTAS
POLICIÂIS

Ontem, ás 21 horas, o praça
da 7a. B. I. A. c., Juvencio de
Souza, compareceu á Policia Cen
trai, queixando-te de que Vitor
João Sabino, seu cunhado,resideni
te á Praça .Gal, Osorio, lhe agre
diu a cacete, produzindo íerimen
tos na região froataI.

Mais tarde perante á! autori
dades policiais. Vitor Sabino de
clarou nãc ser êle o agressor, mas
sim juvencio, que lhe produziu
contusões,

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Pobre Judas I

, '1

,
..

De Jesu& o bom exemplo
De virtude e puro amôr
Não medrou (t,iste eu con

templo)
Como o de Judas - Traídor ...

Manoel Armando
foi agredido por
Manoel Furtado,
«das Policiais» de
«A Gazeta« de
8-4-36.

, .

Um Armando, outro Furtado,
Um pacato, outro ran:inn,
Um sem ar�a, o outro ar�ado.

!,E no fim saiu foi cinza I

,Sem estar drmado Armando
Defender-se não podia;
furhdo. não se furtando
De brigar. fez arrelia ...
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