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Gerrnano�! :

Melo, An·::
Pereira, Tt-ifino

os capitães Luís Car�os Prestes,
Donner, Renato Tavares da Cunha
tania Rolernberg, Agostinho
Corrêa e outros oficiais
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Sem quaisque, ligações politicas.

1--------------------
mO-12-O sr. Getulio Vargas, presidente da Re

publica assinou, ôr tern, o seguinte decreto:

C�nsi_dE:r2.I.�?o que a sublev�ção irrompida na �sco ..

I
,,.::_

•.,;L.,,�.·'''''::.4t��%"';.��.1.t.�,,.,.,
Ia de Aviação V]!:�tar, no 30. Regimento de Infantaria e

1

\�� s_:;:Ç;.;;fP E-i �'��..'>

21 o. e 29-:). Batalhão de Caçadores, em 1935, era parte de
..� �;

um pl ano geral de subversão das instituições politicas e so- � 1%>"3�.�. ""'.'''�
ciais vigentes; e que está exuberantemente provado, atra-I

A VO� i1...,.l'�

=. dde. inqducritoSt.p:ocedidos. a rcspetito, que os úlficiaf_Ís abdai- Prunrietarlo e Diretor Hesponsavel JAi RO CALLADO
xo ln 1ca' os par IClpélrdlTI atlvamen t para aque P. Im; e-,

'
- __ . ---------.-

(I e.a nos ter .nos da emenda no. 2 á Constituição da Re- AfK' II I Florlanopolís, Segunda-feira, 13 de AL>ril de

publica:
ArL 1 a.-Perdem a patente f, em consequencia, o

pôsto, sem prejuízo de outras penalidades c resalvados os

efeitos da ação judicial que no caso couber, os seguintes
oficiais: majores Carlos da Costa L cite e Alcedo Batista
Cavalcanti; rn.ijor intendente de gup.rra Alfredo Nogueira
jor.; capitães: Luiz Carlos Prestes, Silo Soares Furtado de

Meireles, Ctacilo Alves de Lima, Agostinho Pereira Al-
ves Filho André Trifino Corrêa, Antonio Rolemberg, Rena- d

r

D O ��creta-
to Tavares da Cunha Meio, Germano onner, Euclides ' .� '-� _, ..

de Oliveira e Samuel Lobo; primeiros tenentes: Paulo Ma- rio d ,,3 Vi a ç ;;;.) n

chado Carion, Lauro Fontoura, Helio de Albuquerque Li e O b ras Pú-
ma, ;\ugust\J Paes Barreto, Nemo Canabarro Lucas, Auto- b! ica '3
do Travassos de Barros, Lied:o Finto Dias, Satu JliI�O
� ant' I'....na Filho, viterinario, Cícero Carneiro Noivas, Car- A «,\1 vorada», orgão inte
lindo Gonçalves Lopes, Hugo de Souza Oliveira, Luiz Xavi \ gralista a ssim noticiou a pa·
er de S)uza e Alvaro Costa Leite; segundos tcn. n cs. Sove- 'sagcm, por Blumeuau, do sr.

ral Ferreira de Souza, Apolonío Pinto de Carvalho, La.narti- dr. 'vc cl' Aq'liIIO; secretario
ne Coutinho Corrêa de Oliveira e I�f)bérto Bornilcar Beau l1;} Viacão e Orras Públicas.
chelet. «E.stevê, nesta c.dad-, na

Art. 2'-A execução do presente decreto c,)l1q,ek ü! .n:a �egui1da feira, o sr.

ao Ministerio da Guerra, que, para
ê

sse fim, dctcr.n.n u á as: d. Ivo \.;' Aquino, ilustre

providenclas nccessar.as. S,"::- .: ario na Viação e Obras
Art. 3'-Revogam-se as cisposições cm contrário». lúhliras do Estado.

�. Excia. que se hospe
dou I1Cl rcsidencia do sr.

l. ãJ iVledeiros Junior, foi
visita lo p .:10 srs. prefeito !1111-

i1lcipal e prcsicente da Camai <,».o sr. presid;�nte da Republica, considerando que os

oficiais abaixo mencionados, do exttnto 3' Regimento de

Infantaria, deixara:n de cumprir o sr:1..l dever militar, nJo

ooondo resistencia ao movimento subversivo que explo
diu no quartel daquela unida le no dia 21 de novembro do
ano findo, e que deu motivo a que bl movimento d:)n1inas- Praça 15 d� N Jvemoro 0:3 CO rn e t-c i 8·

se n3.quela unidade, conforme ficou provado em inyuerito Antonio Pasc/wal t�1 O S C 0"-"-" U,
policial-·militar e constatado pela comissão n0í112ada de I n istas
acõrdo com o art. 3' da lei n. 136, de 14 de dezembro de I' RIO, J 2 - A secretaria da

1935, assinou ctc:creto reformando administrativamente os I CAMARA União dos Empr,'gad,)s do Ct,-

majores JOSé de OliVeira Pimentd e José de Almeida, Fi� .

M UNICI PA L mercio, forneceu uma nota a imo ROMA, 12 - «II Giorrnle
guerêdo; capitães Isaias Dantas de Carvalho, Urbano Pmto prem� informando qUe vai expu'- flt,dia» In sua edição (L d;a 9

�e Abreu, �siv�ldo do Pa�o Matoso. Maia, Carlos d� Silva Instalou .se hoje, ás 14 ho- m, do seu quadro sociJ, cs 10 corrente n,_'ificou O segnint�:
I ar.anhos, li.lbeppe AI�a,-,o, Alvalo de So�za B{ze��a. ras, a Câmara MLlnicip�l, com somerciario�que professnm o Clt'· «Faltam pr') as pelsuassiv.l.s subrc «ES's.\ ANrQUILAçAO E'
A�l oleto Tavares ",.�;1 Silva, La.l1r;eano GE..mys Montell o,

a pres�1!1ça do sr. Altamiro do cOfrwnista. o emprego de ug,essivc.)5 quin,icos INEVITAVEL
.lo;J.(} Gomes f\10nkIl o e Edgard Vdela. n uilnara-es governador du r.. ' --

't por parte Ga It::dia.
': '

. . b"�-4.V I aoex :-a ..

O Riachu(Elo vence a nri- Ls�ado em exerClClO; secre-, ord;narío c.:ia As supostas queirraluías po� RO\.1'\,10-«/-\' completa
I"'" tanos d'Estado, prefeIto ma- • deriam s:r provocadas por varias segurança das calonias italianas,

meira eliminaioria de ior Olivio Amorim, outrasl par)alr" causas e tambem pelos �azes rm-Isómenle seíá conseguida com a

aitas autoridades civis e mi Amanhã, ás 12 herao• mais pre�ados pe\f)S abissínios na fra- aniquilacão tot&1 das forças arma-

"out.rigger litares, represelltantes da im ,ou,menos, amerisfará e'TI no.ssa cassad,\ tentativa de u3al-o� con- das da �AbissÍnia, declarou o sr.

Cnt?rn, cêrca das 7,30 ho- toriosa está constituída da prensa e gía:1d2 número de bala sul, p.Tocedente �3. Ca: Ital tra os ;talia!l3s; resultaU'.1o, tam· r.1msolini na reunião ministerial

1'as, procedeu-se, na baía Sul maneira seguinte: vOgél, Au· OO[)l1�at"es, da Repubhca, �:m transllo para bem, daI qu� a Et.iol?:a e fern::ci-I realizada inespe:adarrente hoje,
de Florianrpolis, a la. pro- re:io Sabino; sota-voga, Ota-

.

EmpJss,lratll-se, sob a pre- o 5.:11, um hid o-avião extra�rdi- da de agw::.lvos qUlm1C05. em vez de sabado próximo, como
va eliminatoria para a esco- vir; Aguir; sota·prôa, joaqltim sidencia 00 sr. dr. Mileto n�"!!ID da podero,a companhIa de O protocolo de Genebra de estava originalmente marcada.
lha da guarnição c:out-rigger", de Oliveira e prõa, Orlando ra"v'ares, juiz de Direito da tran :)G;tes aeréOS Panai�, dt' 1925 não exclue a armé, quiml- «EstJl anIquilação é inevililvcl,
a quat,·() remo:" que rlevera' Cunha. 12a Va"a os 15 vereadores cp d c oJcntt>, ne,ta c,\pltal, a Cd para a r�oresalia Podem-'o I - L d"t f t d" lA . I" l' C A'

-r' " e nao laI ata mUi (} a ser e I: ua a»

representar, neste ano, o Re- Serviram de juizes: saída I eleitos no pleito ,ie março. (0'1<:: I!Uac.:l firma yriaco 1.- mencionar CU30S de emprego da !I-<:ontinuou o Duce.
1110 catarinense no próximo E' percurso: Albuto Moritz, Procedida a eleição da li J": C. Irmão, arml quimica por parte de lpui- As admiraveis vitorias das sol-

campeonato brasilLL o a (ra- Ed�a rdo Cabral e, Si�nei ,No· Mes� verificou-se o se�uinte (:; /\ F�TAZES tos paizes. e:;��cialment� em ore-I dados Italianos, especialmente no

lizar-se em Baía. cettl; ch"gada: Llborlo Son·· fl:sutlado: para presidente, DO D IA rações de Pohcla Colomal. la�o) Ascianghi, sobre é.lS tropr.�
Ao certame nautica con- cini, Moacir Silveira e 'Nal- João Alcantara da Cunh ,; I

.

A Inglaterra não tem faculdade do Negus, que foram exercitadas.
correram os valorosos clubes dir Grisard; sob a presiden- vice-presidente dr: DO:1ab I Cll\lE REX 6 8 I .

.

de promo"er ação acerca o su- equi�adas e armadas por europeu;,
Riachuelo e Martineíli. cia do sr. Osvaldo Machado, Melo; 10. secretáno F;oreil'I' 'I t .' J � d:J�?, emprego de. g;;z s, segundo o I trouxeram á ltalia mais oroximo do
O Club Náutico Aldo Luz, presidente da C. No S. C. do Costa e 20. secretário ,1 eBxce en. ef pro ,uçao '�'t a

;:Jrotocolo d(� 192:5 porque não é que se efperava a se(.1�rança de
A ') d

" C 'ri d I d' t' f L' S h B' -.'

-- arcmo a, q!le conqLll!:i ou f d'd I·
(">

conforme fora dlvu ga o, SO'1 OnVllAa ') pe a Ire Orla pro. L1IS � 3nc es eZel I a

I' ·t I l' parte o en I a. suas colomas na procura da qUjl
,

d dI' N t' .. d d
tllUIOS omOles, na sua es- O C

"

d T
.

I
. .

mente concorrera segl.ln a e a Jga au Ica, o nosso I nn a e.
t.

"

d"
A

t
omite lS. reze, constI- ela fOI obClgada a recorrer ás ar-

terceira eliminatorias. distinto conterrâneo comtp.. A minoría votuu nos srs.:
I ela e on cm. tuido para a conciliuçãú, não tem I

mr!), quando os abissinios se mo-

O p�reo que ctecorreu in .. Nelson Simas, Capitão dus dr. B'llcão Viana, para presI- C competencia p, ra dar instruções bili"l'Ham)}.
.

P t t',' d d t J 'd C t M 11 INE OOEO�, ás 5 5 3[4 f' 'I I'teressantisslmo, demonstrou ar os, gen I mE-nte ace eu en e; ase a os a oe - as élcllsações c�l\as a ta 131 acer-
C 8.30 horas, a t'splcndida

O perfeito preparo e forma em presidir a realização das 111ann, para vice-presidente; 'J" 1 D .

- ca o emprego de am:as
. qnimicaô.

c,os C )ntendores, cabendo, provas. dr. Rainiundo Santos. para l' Py ICU a o COI açao.
"

I�S questões referent�s as vio- ASMARRA, 12- O gere--

porém, a �itoria ao Riach�e- .A c()mpetiç�o de "skifÍ?" secretário e Edm�n.do Simo-I C}NE LVlPERIAL, 2S 5, � lações das leis d-� guerr� t�m. de

I
ral ,Badoglio proclamou,. h;jje.

lo, por dOIS barcos de dlfe- delX')U de realizar·se em vlr- ne, para 2' secretano. I e 8,30,horas Quando um /10 qualque� modo que ser examma- dOITll:-;go de Pascoa. a hberda

rença, da metade da raia tude do mar agitildo, sendo A bal1da de musica da mem e homem. das globalmente compreendenclo de completa de todos os escra

para cima: _. . . tr.ansferida para o pri.[�eiro I
Força �ública tocou durallte I CIN� RO'(AL, ás 7130 ho- porta.nto toda� e.las. comprovando I "os exísle�t:s em. wlo et!oplt:o

A guarl1lçao rtachuelll1a VI- dla que o tempo permitIr. a solenidade. ' ras,--lem diaS. 4S acusa�Qes Itahanas por mons·1 fob () dommlO pemsular.

Hedator-secretario OSLYM COSTA
----- ------------�I

INUMEPO J191936

ReforrY'\ados adminístra
tivarnen"'ce

COMUNiCADu N. 181 DO
R. MININTEf<'lO Df\ UViP
RENSA E FL();'AGANDA

ITALL\NA.

iruos a cruel.iade cometidas pelo"
abissinios com o emprego de pro
iétis dum-dum e o extermínio
los prisioneiros e oper arios,
O or;:;:io mais indicado para um

ev .::t.:c.! i.qucrito é a Comissão
lnt ,;l<l::;c..naI da Cruz Ve; melha.>

----------.- ---------------------

CAPE' 80�Vl SO' NO S��llãc eX'JI!}uIM
::.I

SOS

RO:VV-\, 11 -- O Marechal

8adoglio telegrafa que entre as

aÇÕtS exe cutadas pelos irregulares
Ga:Ja, que revoltaram-se á autori
dade do Negus e que tem va

lorosameure concorrido cem i1S

..JA.VA.

�- o"� j. ......il1
.

, .

'
.

GENEBRA, 10-- Pc'a pri
meir a vez, desde o inicio da con

lie',u :t� lc-;':"p<" aEtiopia indi-ou
nessas tropas na perseguição dos eS��í ,_li i:;Cl:�.: a discutir a paz dire
scioanos em fuga, assinala-se aql1e- tarnente com ii Italia. estabeleceo
la desenvolv da por um grupo de do, porem, as cond.ções de que
A?eb� e Ra:a Oalla, composto os m-rnb.o da Ligi-t das Naçõesle mais de 3.' JOO hcruens, O' d 1 fassistam �s emarc ies paci ica
qual avarçando ao sul de MA- , .

Icoras e que as mesmas sejam e-

RAUA, atacou r cpetidamente os vada s a deito em conformidade
Armados do «Rcs» Ghietacciou, com 0S preceitos ela S0ciedaJe
nflingiclo-o 2,000 baixas e captu de Genebra.
ando cêrca de 500 fuZIS e 700 S b

d d
ou e's� 'lu; o repre3entan�e

quaArup� é:. I . etiope, <r. Wdde Maliail anun-:iou
avtaçao a� �om,al.lfl. bo�- I a decis�o de seu Govêrno ao ca

b:ude\m as oposlçoes 100mlgas de

I pita- E,I�n se�r"'t� 1'0 d R-
srrcu� SEGAT O A\_

J
.;:......

'"' ... _,r as e
"(. 1. J , AGn 1 r- f· yt'" d G - B t

MED DAGABUR S S _I,aroes
_"_ ... flores a ra r .... a-

'" J , ...AS A nh'
BANl::.CH BALLALE. Foram

_o,

ET"l seguida, os srs. Madaria
m;):egado5 22 aparelho" que ga e A ven:.Jl que se encontraram
não obstante a vivaz rearão l.11li- ". "I

.

:r com ° sr. lnanan, enmo reple-
lcrca e as condições atmosféricas senlantes do Comité dos Treze',
contrárias, voltaram tod(!s á base.

..... l"

entréliverarn com o me�mo uma

pabtra (JreJiminar á conferencia
, 1
desta taTUe com o representante
italianJ, barã() ó"loisi

,.r.,
-

-\o,-�-���

,� ,w' �-"''1r.. �;:if.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A. C:;A2.liTA Florianopolis-13·-4- tfJ36
l

r""''''__'''''''':iOl''''1 Destituido
A PEDIDO§.

I DE ARTE � da presiden�iaCarta aberta
t��"*' ���� da Repub IIca .

__ 1831-Mensagem de d. Pedro l-Dê bordo da fr9ga�",",","'-�

hespan ho Ia M I P d d ta ingleza Warspite o ex-Impera�or d. Pedro I dirige, nesta data, á
Ha em a nossa Florianopolis, ao sr. anDe e ro a Assembléa Geral a seguinte mensagem:

uma driatura dislmta·como artis- Silva JuniDr «Augustos e dignissirnos senhores representantes da !,Tação:
ta e como homem de bem, me- MADRID, 10-0 velho pre-

..�Palticipo-':05, senhores, que no dia 6 do corrente Abril, usando
tecedora da nossa melhor estima sidente da Republica espanhola, do direito que a Constituição me concede no capitulo V, art. 130,
e da nossa constante admiração. sr, Alcalá Zamora que ocupou Sr. nomeei tutor de meus amados filhos, ao muito probo, honrado e pa-

E' essa criatura bôa e aíavel aquele cargo desde 1931 e cujo triotico cidadão,o meu verdadeiro amigo José Bonifacio de Andrade
AstrogiH) Texeira da Costa o mandato terminada em 193 7,teve Cumpre-me participar-lhe, que não tenho medo Jas suas

e Silva.
Mestre Quinca, como é tão co' conhecimento oficial esta manhã ameaças dizendo que, se nós levarmos avante a denuncia que va- «Não vos hei, senhores, feito esta participação logo que a

nhacido por toda a gente da nos- da decisão tomada pelas Côrtes a mos apresentar ao Exmo. Snr. Diretor do Expediente e do Pes- Augusta Assembléa Geral principiou seus importantissimos trabalhos,
sa terra. respeito da sua destituição. sôal do Tesouro Nacional, que me denunciaria como comunista, porque era rnistér que o meu amigo fosse primeiramente consultado

Mestre Quinca é oficial de O sr. Alcalá Zamora mostrou- e.i o tinha na conta de falsificador de documentos e agora fiquei e que me respondesse favoravelmente, como acaba de fazer, dando-
nossa briosa Fôrça Pública e ocu- se muito emocionado, dizendo que sabendo que você tambem é caluniador, o que não me trouxe ne-

me deste modo mais u.na prova de sua amiz ide: resta-me agora co

pa, C(lIDO tenente, o lugar de re- sempre tinha procurado bem .serv.ir nhuma admiração, porque o homem que tem coragem de falsifi'
mo pae, como amigo de minha patria adoptiva é de todos 05 brasi

gente da Banda Musical daquela .1 Republica e qu'! sua conciencia car documentos para deles tirar pro' eito pessôal, tem lambem para leiros, por cujo amor abdiquei duas corôas, uma offerecida e outra

corporação. estava tranquila. caluniar aqueles que tem uma vida limpa. Quem podia imaginar herdada, pedir á Augusta Assembléa Geral que se digne confirmar
O Tenente Astrogildo é uma Segundo a constituição, a nova que a então nAliança Nacional Libertadora", registrada de acôrdo

esta minha nomeação.
arma de escól. Coração bonissi- eleição presidencial deverá ter lu- com as nossas leis, tivesse ramificações com o comunismo, quan- qEu assim o espero, confiado nos serviços que de todo o

mo e afeito ao bem, êle tem si- gar dentro de cinco semanas. e do o seu programa estava de conformidade' com a liberal demo-
meu coração fiz ao Brasil, e em que a Augusta Assembléa não dei

do, na filarmonica que proiicien- por isso espera-se que até mela- cracia? Qualquer homem de bÔd fé caíria nesta esparela, neste xará de querer allivisr-me, desta maneira, um pouco as saudades que
temente dirige, um verdadeiro amí- dos ele maio já esteja eleito o no- caso até a propria lei foi enganada, como muitas pessôas que fize-

me atormentam, motivadas pela separação de meus caros filhos, e da
go de todos os seus subordinados. vo presidente da Republi:a.

.
ram parte dela como eu outros nas mesmas condições; por isso Patria que adoro.-Bordo da náu ingleza Warspiie, surta neste por

Estes são 05 elementos que com- Antes disso, porém, o cole�lO digo e repito, nunca fui comunista e não pretendo sêl-o, porque si
to, aos 8 de Abril de 183 J, la. da In 1ep�ndencia e do Imperio.-

pôm a B"inda Musical da Fôr- de eleitores terá de ser escolhido fosse teria bastante corane:n pau assumir a responsabilidade dos Pedro.»
ça Pública e aos quais ele •cha- por escrutínio e sua função consis- meus átos, não sou como você que tem horror a responsabilidade, 1857 -Nascimento de [osé Verissimo --Em Belém do
ma gostosamente: a minha gen- tirá em colaborar com a Câmara pois, sou conhecido nesta terra como um homem de atitudes de- Pará, nasce o critico de nomeada, José Verissimo de MaUo�, um

i na eleição do novo presidente, finidas. dos membros fundidores da Academia Brasileira de Letra •.Falleceue.

Quinca assentou praça no an- Varies nomes já estão sendo

I
Aos botes de todos os caluniadores, á intriga vil e aos

no Rio de Janeiro, tendo sido, nesta cidade, director da Escola Nor-
tigo Corpo de Segurança, talvez apontados, COIDO substitutos proVil- doestes avacslhados dos que vivem a forjar documentos Falsos, ante- mal, do Gymnasic, Nacional, etc.

to tempo do Comando CeI. Pe· veis do sr. Zamora. Entre estes pônho o meu passado e a minha iIIeza norma d�) m iu proceder que é I 875·-Cidade de Batataes-A villa de Batataes, pela
ero Demoro; tendo brilhante fé nomes, entretanto, o que, parece, a minha gloria d� homem, e, a minha Iortum de empregado pú lei provincial n. 20, deste armo, é elevada a categoria de cidade.
�e oficio musico, desde aprendiz será o eleito é do antigo primei. o blico, Já o dizia o grande Victor Hugo: «�ão ha declive mais 1890-.;4 policia do 'Rio, deitando energia-O dr.
que foi naquela corporação, até ministro e atual presidente das imperioso do que este:-dizer a verdade. Q rem se arrisca nele Sampaio Ferraz, chefe d� policia do Rio de Janeiro, empenhado na

l oje, data em que. exerce com Côrtes sr. Nartinez Barrios. rola até o fim. Assim é preciso. O justo é a essencia do homem. campanha contra os capoeiras, eff�ctúa a prisão de um delles, })�,é
proficiencia as funções de re- Os outros mais indicados são A verdade é a essencia de Dt'u5.» ElY3io dos Reis, mais conhecido por [uca Reis,que acabava de che-

o do ex-presidente das Côrtes,sr. Fallar a verdade é a mais sagrada das obrigações para quem g3.l' da Europa. O preso, que era irmão Jo conde de Mlttozinh':>s,Alvares de Albornoz e o leader como eu, não teme as consequencias Soube por pessôa cujo proprietario do O Paiz,de que era director o ministro do Exterior,do rartido socialista e tambem o nome não quero envolver, que você dis�éra que ía mandar para Quintino B:>cayuva, fúi enviado p3.ra Fernand:> N:>ronha, a despeitodo ex-presidente das Côrtes sr. o Rio de Janeiro, a litographia estampdd" em um dos números do de empenh,�:; � do pedidJ de exo:1eração daguelle membro do g()�Bes�eiro. jornal «o &:Itado», quando da installação da «Alliança Nacional
Vl!rno provIsono.

Libertadora», aonde se encontra (' retrat\) d� minha pessôa, que ali
sahiu a cConvit.:!. Póde man�ar, pJrqu� isto não attesta nem pude
attestar que eu seja comunista. QJaI �oi o dia que você ou outra

qualquer pess8a me viu pregar ou defender �emelhante doutrina?
Declarou, ainda, você � pessôa cujo o nome nã.> 1U!'!ro i nvadem, v io Ien ta rnen te, o::nvolver, que tinha em um quadro na repartição da qual sou territorio soviético

RIO, lO-Afim de instalar um funcionaria, o retrato do capitão Luiz Carlos Prc:·�tes, o que nao é

e5critorio de propag9nda e expan- verdade, pois o quadro a que você que: se referir, e um) litographia MOSCOU, 12 - Noticias

são comercial do Brasil na Ale- públicada no jomal «O Gl®o», d;! 5 de Julh'l de 1926, aon. procedentes da f r o n t e i r a

IllCMestrl'! Quinca já d;';!ve, hoje. manha, seguirá para a Europa o d� se encontram os retra-:!os dos senhores: tenente�coronel Djalm(l mandchú�sov'iética dizem que

estar cançado da vida trabalhosa sr. HeÍtor Muniz, s:!cretario do Dutra, tenente-corunel Siqueira Campo;, coronel Luiz Carlos Prestes, um destacamento de solda

de musico mililar, pois que vi· Ministro do Trabal'.lo. general Miguel Costa, coronel Jua·ez Tavora, tenente·corold 05- d1S japonêses, sob O CQ;;Jan

ve a labutar nesse teu ganha-pão Serà o lerceiro escritorio a ser waldo Cordeiro de Faria, dr. José Pinheiro Machadt), capitãcl do de oficiais japonêses e

quotidiano de�de a idade de 15 instalado no exterior, identico aos Emygdio Miranda, te lente João Pedro, tenente-coronel Paulo Kru- equipaclos com metralhado-

de Buenos Aires e New York' gér da Cunha Crul, major Ary Salgado Freire, major Manoel ras penetramm no ttrrit(,rio
i. nos!

M h d T f C I I soviético.
Está êle agora, com o tempo • • Lyra, te�ente Saddy Va�le lC 1 �,capitão ri fino orrêa e ta o

0' i r f( '. Rhe in9antzquasi completo p'lra refor�a. e, EstranJelros Landuccl; dos quaes fUI companhelfo na revolução de 1924�por .

s nvaso.e� Ham lme

oxalà, possa ainda o bomsslmo
expu Isos ;ujo facto, estive preso no Rio de Janeiro, na Central de P�licia, D�· dlata�e�te atal.:a�oSd p::>r des�

Quinca alcançar ô. rea'izaç;io do tenção e Ilha Raza; qlladro esse que guardo com mUito zelo e
tacam ...n o� moveIS o� guar O

seu sonho: viver longe da vida R�O, 10-0 ministro da Jus. carinho, porque naquela epocha flJi uma insignificante pw;ela des· da� fronteI�a,
t tt?ndâ sId� trJ-

atribulada quI'! tem passado duran- tiçA bai1:cu decretl), expuisalldo do se mOVimento, qu� bastante me honra ,me enche de orgulhoe. va Ohum tiro elO e mats e

te cêrca de 30 anos de habalho! país como indesejaveis os indivi Agora, é prec�so que você saiha que não são as I Jas ame�..
uma ora.

. , .

Nós tambem o desejamos por- dUf)s Paulo Kopeins, João Simo- ças infundadas, que me ... ã':> fazer e aos meus coikglS de repartição. ?bdestacamento s��lebco P roeu rem
que somos seus amigos e mal:; que, kauskas, Alberto Kriger, João recuar da denuncia que vamos dar contra você, pela apresentação de rece eu ogof em seâUl a �m NO SEU
isso seus irmão" por todos os mo- Ribas Myrilo, OI estes Ristelli, um documento falso, que vem em seu proveito pessoal, lembre-se pequeno re orço e ou ro

F dJorge Colt, Abiliu Jos� Neves, quando no anno de 1903 você fez concurso de primeira entrancia ponto da fronteIra e com car· O rnece o r

Francisco Neves e Aurelio Hen� para a Fazenda Federal,já maior de 30 annos de id&.de, apresentou
rique, todos estranjeiros. uma certidão ou docum.!nto equivalente que é falso como tambem é

ED ITAL
O· t I· falsa a justificação de sua idade, feita ultimamente no Juizo da Pri·

Junta Comer- ln agra IS- meira Vara desta Capital, quando você tem sciencia e consciencia,

E t d
mo ven ,?eu Ique nasceu em 29 de Maio do anno de 1873; quem tem os assen·

e ia I· dos a O. RIO, 1 O. Segun�o ah�ma um tamentos de seu nascimento registrado na Egfeja ou no Escrivão do
De acôrda com o artigo. 24 Jornal matutmo, hOJe o mteg�a� Civil, não tem necessidade de fazer justificação de idade ...as justifi·

da Lei Federal .�. 187, que dis- I�smo elegeu o prefeito em Batu cações só aproveitam, aquelles que não foram registrados por incuria

põe sôbre as duplicatas e vendas nte, derrot�ndo. por. 266 voto� dos seus pae�, pmtanto, quem ats�m procur: agir como você agiu, é
I

mercantis, «toà05 os comerciantes o� adversanos. mcluslve os can I porque e.!tá de má fé ... Nunca fUI commumsta e não pretendo ser,o

I(com qualquer capital) são obri- dldatos do governo cearense.
que. fui, sou e serei t: nacionalista, pois desejo um Brasil puramente

gados a ter e escrLturar os lis
Pa Iae I·O Hote I brasileiro onde tudo seja nacional: c"lmm'!rcio, industria, etc:, etc.,

vros: Diario e Copiador de Car· porque de macaqueação já estamos fartos e satisfeitos. I
tas» .Chamo, para esse fim, e de O NlELHOR DA PRAÇA Agora, ainda lhe preciso dizer: o que eu nunca fui e não

ordem do sr. Presidente desta Jun- DE JOINVILE pretendo ser é flllsificador de documentos que possam aprov�itar á

ta Comercial, a atenção dos srs. outros ou que me traga vantagens pessoaes como você fez com a

comerciantes não só desta cidade, A falta de trôco justificação feita ultimamente no Juizo da Primeira Vara de�ta Ca-
tambem dos do interior do Estado. pital.

Os aludidos livros, desta pra- RIO, 12 - A Casa da Moeda

ça, pagarãO sêlo por verba na está providenciando para distribuir

Alfandega e serão rub!icad05 pe· nic.keil, por todo o país, atendendo
los deputados da Junta Comercial assim as inumeras reclamaçôes feitas
e os do interior na Coletoria Fe ao govêrno sobre a falta de trôco.

deral e rubricados pelos drs. fui· O diretor da Casa da Moeda

zes de Direito das Comarcas ou informa que desde janeiro do cor-

peia Junta Comercial. rl!nte ano a Cisa da Moeda dis·
Fpolis, 23�3·936 tribuiu cêrca de 700 contos em ni-

João Tolentino lar. ckeis, já estando tambem pronta a

Secretario nova cunhagem de moedas.

�elte.
Quinca é dos que se fazem

J= or si, pelo seu talento e pela
sua von�ade de vencer. E' bom
e é modesto ao extremo. Sabf'

.

d I
\ aptivar a to os peiO �eu cava-

h-:: ismo e pela sua fina educ3-
ão de musico de escó1•

PI. bailda ela Fôrça Publica

já b::.stante lhe deve, pois que
éle tem dado o muito do seu sa

ber no afan de vêr sempre de pé
o nome da tradicional filarmo-

Os japonêses
Escritorio de
propaganda
do Brasii na
Alemanha

Pela historianossa
....

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 8 DE ABRIL DE 1936 --S. AMANCIO

tivos ...
Sebastião Vieira

O único crime que tenho na sua opinião e de outros pati
fes da sua marca, é até a presentt! data nãu ter rabo, pois, sou do
bando da cotia, por isso seu pobre no dinheiro, mas, rico e muito

rico, na minha dignidade. Pode agir d!'! accôrdo com as suas infa
mias, mas, lembre-se que está tratando com um homem sem mêdo.
A historia é longa, sr. Manoel Pedro, não pense que acaba aqui,
tenho ainda muita cousa a contar-lhe. Por emqüanto basta.

Florianopolis, J 3 de Abril de 1936.

MUltaphá Ipi • Silva
E' QUALIDADE

ros leves de patrulhamento
atacaram os nipo-mandchús,
que se retiraram deixando -,

dezeseis mrJrtos inc!usive o >-
oficial comandante e dua5

..-..

metralhaduras.

AZ DOS
..-

Chapéus

E' a marca mUl1dialmente conhecida como a mais
satisfa�oria, Atanto em material como em fabricação,
e por ISSO esses receptores são de duração indefini
da e de perfeito relldimedo, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PI-IIL.IPS

.j. .,

�

,.
" r.;..1
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A GAZE rA- Florianopolis 5

nos salteias mensais de bonificação, em que :�'\ distribuidos ,�IHos�ital

I F"':�. §OO:O"C_�HOJ$C)(JO, ',llpara os funcionáric
em prernos de grarde valor. como sejam 3 (,<:as a serem I públicos

, c0l1:truida1d5 dun qualquer parte do país; titulas de Capital;,· '�
'I

zaçao s a a 'os, autornovcts, j0l3s, moveis, etc.

Iii
RIO, J J - F0:am aberto

� rC!�a economia", õcposüc làa pelo menos Rs. 5$0-0 ;:-), d Ed -

er� um llt�lc: m. A. P. por ITH�? E5cr2Laonos sem compro.
! il 1 asra 1 ucaçao, 03 ere

Tvpographia. Estereotypia J r,11S50 p e .u.c o oel.Jihes. dites àe 800:000$000
enraàernarão, Pcutcçõo, Tra· � Emprcz a de Mercadorias a Prestações

_�alh�:.�m A�!.!=,.�'::_�"" j
.

! •
(�.�_,flIÀ",.. �.) !'()!1s�Ttlçã:) do, �ospiill. para �

" !;j"'WIil _ ff�� �

II
[une OIl(1flOS pubhcos CIVIS. e d

d
AvenlOa RIO Branco n. 77 - 2' and ar - Sala 1 II�����������-�.������������"'�������''''"' '""

/"',' =n="",,,�""_'_",,=��!� ��.�AN Ei� ._=���,�:���O�;uC�C�o$:'�a�e�araa 1:;r��3titui
110' 1 .'.<�.,"r'�:�.�,'.;"'�.:�;L�»do�€!��.-..E'��.";�"t.,

.. *.:o.�.-,-.'
"" =: ""', .'.... ,,�. �S!Z:�ç(t)<l��$,!.:(l).

COmr'11'n�ço-es ..." ,.""
""_ �- � � � IQ,'.� �" ·---'(f"?jJ·á"1i?0j;S5��W�r���

_ i >..,v,teos men- r�

n�n::!r:m��i�o & O � �,"e; "'"'"oc I II � fi\. R C f � � () n P E' UH S il
interessantes Alli&IIIÇ:.-· .I�-I '11:1181:' I: ll�,�Ç'�;;b��: II r �:; €:�" 'Z� ;ã - L��';, ��, L d1t\ ��1 I �!�
�:pit�!:;I::.:" u

(.' .�nl.itnlizm;ã.D s. il�' 1 ��:::�::o ';:,� II \ I; iJ'slr:bulção em 31 d, I\h ç. d. IW, n' Eslodo d. SO-�1-jt-l-C-�:-a-rr-'fi-:1-,-�-p-r-U1v-a-d-a ��
.quer saldados � .:, C B

" I! [c'ado, do I I ....:'.'.•'.�.·.'·�
iudt'! � Isca1 F'ed�rai Ç.;:iri !I:! ......�o ,ill.,��,,"!� �.�

..........._� '''\ ompanhia rosileiro poro IncentlvOI O de.s. ""
r�", a pt, -� - �ª'

g'ler de pa- ,en·.olvimento do Economia

I
D U P L OI! '�:g �I"'_

Q:amento frac- capItal .Ubllcrlpto, ••000:000$000 - Ca.pltaJ rfla.ll�o; 800;00<»000 I d 'I'
' PLA.NO «iA» '(!iI'"

�
'_._ ,�;;�r-�LL 8el1eSocIa1;B"hla � I O Ca�)ltd � f [� 13a. Distr1buição f.�

cionado. i1 nominal. II, I � ANTIGUIDADE �

II/C#dJor���c/h4t�/fJkw ij:I'Ti(.! Contr. n, 6-D ... Hans Pape, R:ul1enau, ,12,['00$000, par::ontos r".�.:,
I·� S�1Vi JU�OS �

�.. ��:Mdac4d.�� ii

II.I'�'�';':"..:"'.I�"�: j��=�;t����r J�:G:rtTI?nn. 1�������lI, 2�[��n�� !,m i
•

� 494-Hans Kegel, í BlumclIJu, 20:000$OGO 4.597 �
CONSTANTE partIcipação de 50010 nos lucros da Sociedlde, ��« 486-Luiz Rischbjeter, Blulncnau, 20:000$000 4.472 <ft

do final Jo 10' anno em diante, rODOS os ANiH)S fi �
231-Erwin SecIbach, Elumenau, 10:000$000 4.461 �

RES'JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO REALI7ADO A 30 DE � i$ COM JUROS "
MARÇO DE 1936 ri I� « 556-Bruno l\1a!1"ke, Jaraguá, 3{1:000$00o 4.424 I'�'I« 93 -João t-Iahn, Blumenau. 20:000$000 4.325

N U fv1 E R O S S O R T E A DOS �«763-Felix Kicser, Blumenau, 10:000$000 4.282

09.998-09.278-19.147-15a221-IO.646 i : ��f=���t�� ����:: �;����,iu, 2�',������� !:7��
Sr. Manoel de Carvalho Mendes, Santl Maria MrJgdalena, E. DO

.. '

PLANO «B"
RIO, contemplado com CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000 6a. Distribuição

Srs. Pompeu & 1Jeocleciano Oliveira Santos, São Salvador, BAPIA, SERIE «l>l ANTIGUIDp DE

contemplados com CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000 I « 4.038 Hans Baumgarten, Blumenau,
Sr. Jorge Pessôa, Sã0 'Salvador, BAHIA f SORTEIO

contemplado com I\s. 12:000$000
Sr. !oão Assis Valladão, Victoria, F. SANTO

« 4,07 i -Ewaldo \Villerding, Itajaí,

contemplado com Hs. 6:000$'000 «45'01�96-RAOdOlfl) salvaddor Rodrigues, Blumenau,

Da. [salina Ferreira Machado, Manias, AMAZ0NAS
«

.. v
- ugustc Bran es, Blumenau,

c1lntemplado COiU [\s. 6:COO$OOO, e(' POR PONTOS
Sr. Ewaldo Büchle, São Bento, S. CAl HARINA I ""l « 4. i 52-Carlos jansen, Joinville,

contemplado com Rs. 6:000$000 II ;.(:::�Sr. Fel.ppe Feres, juiz de Fór?, MINAS, contemplado com um � I r��
titulo liberado de Rs. 6:000$000 II s.l$

Sr. Victorio Marcolla, para sua filha Hortencia, Bello Horizonte, �, 7ll
MINAS, contemplado coni um titulo liberado II ��
de Ps. 6:(100$000 '*'

Monsenhor João da Motta Paiva, Natal. R. G. DO NORTE, COI1- i� i os�
templado com um titulú liberado de 6:000$000! '��

Sr. Rubens Cavalcanti, Rio, RIO DE JANEIRO, contempíado com " ��
um Etulo liberado de Rs. 6:000$000 �

Sr. Martin Cifre Cnlazans, São Salvador, BAHIA, contemplado �
com um titulo liberado de Rs. 12:000$000

�
30:000$000, resto 1.834 •

O
20:000$000, resto 1 .027 �
5:000$000, 986 &

�
5:0CO$000, 974 -

G
O

517 •
G
•
•
�
•
8

a present� dllta Rs. 3,515:600$000 a 219 O

Lu
fi r-.Jo

G

�:� �von�us .& �ia.-
t�� Correspondentes !

I �:� �

5-3 '
':;�;ff

ror..

�

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiii.iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;m;;;;--iiiiilõiiíi--íiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiõiiiiiô:íiiiiiiiitõiii......�� �e���f.9@�$e�-------_._---.O.S...O.O;

-.Java .Jorrie:
Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -, Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas e

ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANGPOUS

II r.��� fi" Cf"!. d �

�I g��. Pt.!'
,

v

oI Credito POm
I pular e Agri ...
cola de San ...

ta Catharina
(Soe. Coop, Resp. LIda.)

Flua Trajan@ n, 16
(Edlficio proprio]

r"_ -���������!"I r

;"'S" � U

llj/
Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre

i r t�"'71 h:;1l� ;�}; i�' �:�H 'W �1'� \}:,t" � "f ,.", � � 1lI �J

II!
Pasta SUL B I O L c\ �c }{ap,.-0;dM

(Formula do DR. BACHMANN) , r!.= ,.-... ;- c
:

;.". ,'''''''''''' ,f'� X
'

..
.o:._.t �!I g ._ �..,.. .. � � ••-. ...

A' venda em todas as farmacias e casas ()a n o C 81 [e;3

,L de

perfumar:=-;,;;;;;;;;; iiiiiiiii;iiiiiiiiii;i ...i4�1 I CIDADE DO MEXICO, I

I
-

1- Soube-se que o presidente
Republica. ger.eral Lazaro Card

i
P'

� nas, autorizou a deportação
nsao de ven tre ? ex-presidente Elias Plutarcho C

les por motivo das suas recent

atividades contra o poder com,

tuido.
A' meia noite de ontem, cêr

I de I CO soldados e investigador
, _:. invadiram a resid-ncia suburba
I E!L�� E ......�� ..=-'" 'M ....,....,.--�..��������:!' do ex-presidente e inlormaram

II�
do que s.e passava, e deram-l
voz de pnsão.
A' s sete da manhã seguir:

I pai a o aeroporto, de onde parti

li is 8 en. um avião.rumo a Brown,
ville com o deportado.

I ° general Calles foi acornpa
I " " dnnaco por Ires agentes o govêi
no.

Rio

.: w

II
Capital J 36:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raui Leite

Atenção!
----------------

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5·!. ala.
ClC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g.[. aa.

Yaur:t da

Granja
afamada
lilla

GL

E' o titulo de economia que deve merecer a
sua preíerencía, porque

Est's produto acha·s.a
novamente lançado a
ver,da nos principaís C8g
fés e restaurantes des
ta cidade

CAFE' COMERCIO, PAR M1RAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos llGSSOS intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA DO ['1:\ 8 DE j..,BRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

E' um ti lu lo qU!2 não ccõurc:
E' um t-tu!o que V. 5. poàerá rl<5gatar a quclqnzr mo-

,
m�nto, pelo v_:lor ào que houver pago;

F um t�tlllo que n co obriga a longas espera!:;
E' um t�Llo qu z vJle �EmrRE '" lOBO rnercoõo r íoe:
E' Ull tltu'o que fará a

SUA INDEF'ENDEJJ( IA -----------�

PASCHOAL SIMONE S. A. 1
LIVRARIA MODERNA �
funaatln em 18S6 r

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postaIlZQ TeI. auto 1004-

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

8:600$Joo, pélrte

Informações com os correspondentes para o Estado de
Santa Cathar;na

7 :500$000, rresto

7:500$000,
12:500$'000, parte

Campos Lobo & Cia.

SEUE «lI»

-

....;1.
-:Jt""� ...,.� -

_.
_ ...,�. ,�- __ r'<":

<{ 5.056-Nicanor Andrade,
5,029- \Villy Schwerífeger,
5.060-joão Ireno Cardoso,

Lages,
Bll.lmenau,
Araraoguá,

«

({

SERrE " ,
(<lI!))

« 5.E:·16 - Waldemar Sander, BJumenau, 4:000$000,
fi' disposição de acôrdo com o paragrafo 31

4.143-Abraham Unger, Bl:Jmenau, 5:000$000
4.167-Henrique Rischbieter) rllumenau, 10:000$000
4200-Moacyr & Dorrit, Hlumenau, 15:000$000

«

«

«

Eltado foram dhsiribu!dos até

preitamista�.
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S. LUI'S, 12 -Acaba de ser pub!icado o decreto
da Assembléa Legislativa, suspendendo o sr. Aquiles Lis
bôa de suas funções de governador do Estado e intirnan-

do-o a deixar o poder. la Assembléia, dentro de quinze dias.
Espera-se a nomeação de um interventor, afim de A Assembléia Esta Jual já solicitou

garantir a eleição do novo governador, que será feita pc- federal pélra este Estado.
a intervenção

POVO

urdidos no cembate ao extremismo ',.....

egun
re

--.

cido, espera-se que a irmã
Helena retorne ao seu esta
do normal quando cessar o

fluxo sangt-lneo que, por se

repetir anualmente, na sexta
feira Santa, constitue um Ie
nomeno digno de menção.
Dr. Pedro de Moura l=erro

Advogado
Rua Trdjano n. I (sobrado)

RIO, 12-Encaminham-se satlsíatortamente as -de.narches. para o estabeleci
mento de uma tregua politica no cenário federal.

Espera-se que, até amanhã, sejam entregues ao presidente la Republica os
itens formulados pelas Oposíções Coligad 1S, e que se resu nem no seguinte:

1:) será estabelecida u.na trézua politica;
2:) organizará Ul1 p.ograrna de govêrno a ser ex cc.itado com o apoio da mi

noria;
3:) ficam resalvadas as responsab.lidadcs da minoria parlamentar, cuja transi

gencia é justificada pela necessidade de evitar mal maior.
--------------------------

Procedente da Capital da Re
publica, onde adquiriu grande A estação alemã DJA, onda
stock de mercadorias para a [1ro- 31 ,38rns.,i;radiará amanhã o pro
xima estação, retornou a esta ca- grama abaixo, {jaca a America do
pita] o estimado comercia .ite

con-I
Sul.

le�rllne.o sr. Oscar Cardos?, pro· A's 23,15 corresponde às
pnetano da casa A Capital.

13,15 :"s, no Rio de Janeiro e

OUTR05 PA�TEm 7,15 as 1,15 hs.

. I
22.50 Anuncio DJA, (alemão,

Para Curitiba vlaJ0'J hoje , o português). Canção popular alemã.Transcorreu, na data de ontem,
I bacharelando e:n Direito, Aldo 22.55 Saudações aos nossos

a passagem do aniversario natalí-I Avila da Luz. ouvintes.
c io da senhorinha Hlld3 Ramos

I 23.00 Hora feminina: Ein JahrSilva, dileta �jlha do sr. dese.nbar- Viajou para Curitiba o jovem deutsches Frauenwcrk. Falam Eri-gador Pedro Silva e elemento de MarcilIO Meéeiros, academico de
ka Kirmsse e Lotte Theile.d 1 nossa jeunesse-dorée, pela Direito.

23. I 5 Variações sobre um te-

para- i ma de Schumann por johances
Horn, I Blahms. Ema Anclrae loca piano. COZENZA, ltalia Meridio- mente por volta de meia-noi-

23.30 Economia alemã. Dis- nal, 12- Cercada de rnédi- te, deixando o lir:do rosto da
cursa Karl Emil Wei$�. cos, sacerdotes e SUélS irmãs, freira Helena como uma más-

23.45 Ultimas noticias(em ale- católicas a freira Helena Aiel- cara de gêsso.
mão). Noticias sobre a economia

i
lo jaz em religioso extási 110 Os católicos mostram-se

alemã. � e i leito do Orfanato de Co- pasmes ante tal fenomeno
24.00 r75luito variadas são as senza. que sr repete anualmente,

melodias da opera. A orquestra Hoje, pela decima segun- tendo notado que a maior
Amanhã, às 7,30 horas, na das Ondas Curtas dirigido por da sext i-feira Santa, conse - parte do sangue corre da tes

Igreja de São Francisco, será cele- Fritz Wicke toca. cutiva, O sangue foi visto ta da jovem de um modo
brada missa em intenção á alma 1.15 Ultimas noticiasíern por-I saindo de su=s faces e testa. I identico ao que se verificou
de Nilza Viegas Moura, pela pas- tugués).Noticias sobre a economia Uma multidão de fiéis que quando forçaram a corôa de
sage'" do l ' aniversario de seu alemã. vieram de perto e de longe, espinhos contra a fronte de
falecimento. 1.30 Concerto recreativo.corno ajoelhou-se rezando em íren- Crísto.

Queria fazer pro-
intermédio: Vozes do Ultramar-c- te ao pequeno prédio de pe- Segundo opinam os médi-

HOlUAo.o Os nossos ouvintes emittem. dra do Orfanato esperando ocos, parece que a jovem não
Contratou casamento com a se-

paganda do Brasi I... 2.15 Eco da Alemanha. fenomeno que ha 12 anos se sofre, SE;US labios abriram- Cadê assunto?
nh�rinna Zulma Andrade, filha . 2.30 Musica de sopr»,a banda verifica no dia que lembra a se em um tenue sorriso quan-, _

d At I d A d d
RIO lO-No momento em regimental da 29 brigada toca crucificação de Crísto I do os fios de sangue se tor- Falar e bom (quem nao sabe?)o sr. aua pa e n ra e, o fil

.

bl' d·-· . .

.

. '. E '

.

d ' Ih'sr. Paulo Pedro Vieira. que I

mhElva na

vd!a P"u rca men

1)./ dirigida pelo Muslkzugführer Jo- O pequeno grupo que teve I nararn mais volumosos, Fscl rever In a e me

'borgos e omen� e. cor que po� � I hannes Kley. O previlégio de assistir ao
I

Em frente a tia encontra I
a ar sem i'ssu�to �� e

CrlE6Am UH5 passi\vam,_ fOI detido pela _polICIa 3.00 Ultimas noticiasfern ale- estranho fenómeno não fez o va-se uma imagem de Santa Mas escrever, e peiórl
�,m .

alemão, "chegado aqUi pelo mão). mer:or gesto para estancar o Terezinha, sua protetora.Hmdenbu.rg .

. ..
3. J 5 Serão variado. fluxo de sangue que rnan- O Orfanato em que ela seA maquina cinematografica Ioi 4.30 Despedida DJA(alemão, chou diversos travesseiros do encontra recebeu por êsscapreendida, sf;ndo o operador português.) leito. motivo o nome da santa de

trans�ortado para a Policia Cén- Nos anos anteriore5, o flu- Lisieux.trai} Juntamente com uma mulher Bebidas Nacionais e Extran- xo sanguineo cessava subi ta- Como sempre tem aconte-
que o acompanhava. geiras só NO

OAFE' ..JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio PaschGal

o sangue fluiu da testa da Irmã Helena, de
modo identicoao que se verificou quando
forçaram a corôa de espinhos contra

a fronte de Jesus

Assunto pala escrever

E' como materia prima
Sem êlc não póde haver
Q'Jern fa'Ja rrosa e até rima!

Prf)jJoslas de paz
(Telegrama de Pa
ris).

Proposta em Paris a Paz
PlOlTlete perene ponto
D'apoio (diz o Tomàs)
Temos Paz b.::m pUla e ... prontol

Tror:adílhando.

-E' bom rapaz, diz o Gí,
-Mui preparado e ladino
--Não pense, lhe digo aqu',
Não pense que e tolo em tino ...

_SARAPIÃO'

, -,
';';"

00

fAtE.rlmEHTO

Faleceu sabado, em sua resi

dencia, á rua BOC1iuva, o sr.

major reformado da Força Pu
blica estadual. Adelino de Souza.
O enterramento verificou-se,

ontem, no Cemiterio de ltacorohí,
com grande acompanhamento.

flHJVER:,n�I05 ! dade, o distinto patricio e brioso
oficial do nosso EXército, sr. cap.
Olímpio Mourão, que veu servir
na unidade federa! aquartelada
em Florianopolis. Irradiação

dá Alen�a·
nha

Fe,teja ho;e, o seu aniversario
natalicio a senhorinha Ana Maria,
filhinha do sr. prol. Altino Flô
res, diretor do nosso conirade
O Estado.

nz

Oscar Cardoso

Pel decima
dav z o mil
de Co

João B. Amorim

Faz anos hoje, o jovem João
Bati,ta de Amorim, aplicado e in

teligente terceiro anista do Giná
sio Catarineme e hlho do sr. ma

jor Olívio Januario de Amorim,
operoso prefeito da capital.

Hílda Ramos

sua graça e s.mpatia, Seguiu para a capital
Fez anos ontem o sr. Abílio naense o jovem Osvaldo

de Carvalho Costa, adjunto do estuÍante de Direito.
2' promotor publico,
rnzem AHU5 �I01E:

ml55A

a exma. sra. Hilda

Re�ressou a São Francisco o

sr. dr. Norb�rto M. Ramos, pro

Magano motor público daquela cidade.

Pire�;
a exma. sra. d. Zelia Mar

ques, esposa do sr. Godofredo
Marques;

a senhorinha Luiza Moisés} fi
lha do sr. Alexandre Moisés,
comerciante;

o jovem Diniz de Oliveira.

Dr. José Ferreira Bastos

Regre.sou a esta cidade do
oeste catarinense, o sr. dr. José
Ferreira Bastos, sub-procurador
du Estado e nosw colega de im-

Aposentado·!>
Eleição
de nova <!::tire

tn ria

prensa.

ACap. Eloi Piérre
De Laguna :regressou, em c.)m

panhia de sua e:xma. esposa, o

nosso prezado conterrâneo sr. cap.
Eloi Piérre, se.:retario da Capit 1-
oia dos Portos do Rio.

DO PREFEITO DE INDAIAI...
Tomará posse hoje, ás 14 horas, do cargCí de pre

feito municipal de Indaial o IlUSSO distinto patricia e aca
tado politico sr. Frederico Hélrdt, eleito pelo Partido Li
beral.

Os vereadores eleitos são os seguintes srs: Carlos
Schroeder, Arti1r F. HOr:!schc1, Giuseppe Mozer, Bertoldo
Petters, Alvim Keu.lecke, Henrique Wanke Junior e Jorge
Henrique Vogelbacker. ,

A Gazeta, gentilmente convidada, será representada
pelo prestigioso politico sr. Carlos Schroeder,

O sr. Altamiro Guimarães,
Celso 1(Jmos governador em exercício, assinou

Encontra-se nesta cidade o resoluções aposentando a professo
nosso distinto conterl'aneo sr.

ra de J a. classe Rosa Torres de
Celso Ramos, prospero fazendeiro M!randa, do Grupo Escolar «Sil
e prestigioso politico em Lages. I

VeIra de So.uza, desta capital, e

I o H. GeneslO Bueno Je Gouvêa
Cap. Olimpio .Mourão I funcionario do Departamento d�

Encontra-se, ha dias, nesta ci- j Educação.

A A.ssociação Comercial de
Florianopolis, reune-se em assem

bléia geral ordinaria, para eleição
da nova diretoria, no dia 13 do
corrente, ás 19,30 horas, na sua

séde social, à rua Felipe Schmidt
n. 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




