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-

RIC DO SUL- -15-A G,<\ZETA-Graves aconte-I sequestrado, o que não é verdade, suspendeu inopinada- folias carnavalescas deste ano, foi eleito 1?ei Momo, moti-
cimentos acabam de ?esenrolar:se nesta vila

..Convocados, I
mente a sessão, não atendendo os protestos íormulados pe- vo porque tem sido muito ridicularizado.

"

compareceram e reuniram- se hOF, sob a presidencia do sr. los liberais, em maioria, I naquele momento. Deante do magistrado metamorfoseado' de Rei Mo-
dr. Adão Bernardes, juiz eleitoral desta comarca,os verea-j O juiz abandonou o recinto acintosamente. mo e em vista das gravíssimas e injustificáveis arbitrarie-
dores eleitos, com excepção de um int�gralista,. p.

ara se Os vereadores liberais permanecem, na sala das I dades cometidas só mesmo cantando a marcha:
empossarem e elegerem a Mesa da Camara Municipal. sessões, aguardando a decisão do Tribunal Regional de

,.l Aber!a a .sessão apresentaram os ve�eadores 05 Justiça Eleitoral a quem solicitaram urgentes providencias, Adão, Adão meu querido Adão
'V "'" seus respectivos diplomas, menos o sr. Francisco Rauck, afim de serem empossados ainda hoje. Todo mundo sabe que perdeste o juizo

vereador eleito pelos "camisas verdes". ° juiz o sr. dr. I O sr. dr. Adão Bernardes, juiz eleitoral, é ardoroso Por ca.isa da "balança" tentadora
Adão Bernardes, em virtude de ter declarado o sr. Rauck, I adépto do integralisruo. ° citado magistrado, quando das Nosso mestre te expulsará do Paraizo.
q:1e se esquecera do diploma, suspendeu a Sessão por I

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

quinze minutos, ordenando ao referido vereador que pro 'I' ,�, '

videnciasse, dentro do prazo estabelecido, para a

apreSE'n-/
'

.

tação do seu diploma, afim de poder participar �bs traba-
....:»:lhos, o que aliás não está pre visto em lei. / J:, .'

O vereador sr. Francisco Rauck, atendendo a de- '{t .

'

terminação do juiz eleitoral retiro.i-se. dizendo que ia re-Iceber o diploma no cartorio, entretanto, até agora,não mais' A'�OZ I:)O POVO
voltou á sessão,

.

Decorridos os quinze minutos de espera, o JUl? sr.

dr, Adão Bernardes, alegando que o. referido vereador fôra

Teria
�

sido se ue tra
um uereaàor l,níegralista emRio ào

-------

,,�

o __Juiz de O·ire'ito dr. A,dão Bernardes, des
respeita as determjr,ações da lei ele.itoral, co
rn�tendo, graves arbitrariedae)es--O pronuncia
mento doTribunal Regional de .Justiça Eleitoral

1 _o,_

���
�� �
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Sem quaisquer ligações politicas ..

Proprletario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLADO

Ar�(' III Florianopolis, Quinta-feira, 116 de

Redator-secretario OSLVI\r. CeSTA

Abril de 1936 INUMEr�o 489

OES

DEMISSÕES NA ESTRADA
DE FERRO PARANA'
SANTA CATARINA

valho de Oliveira .10 30. Gruoo dreiras.
de Artilharia Montada.

Os referidos alunos são EXTREMISTA

Prosseguem
as�iernarchesASATI

------------�--------�.--

Brasil
para a pacific�ção da pu ....

litica nacional

do crédo vermelho no

PrêSDS diversos a1U110& da Escola Militar
SERA' CREADO ° MlNIS
TERIO DA SEGURANÇt\

pelos seus irmãos, deu expansão
as suas idéas marxistas, ° sr.

Mauricio de Lacerda· adquiriu
quantidade de pixe e em conse

quencia disso não ficou um só
muro em Vassouras que não (;on

tivesse a frase: "Tudo pela Alian
ça Nacional Lrbertadora! Viva
Luiz Carlos Prestes". O sr. Mali
ricio de Lacerda fez uma reforma
completa na bibliotéca da muni

cipalidade; a qual ficou quasi
que exclusivamente composta de
livros comunistas.

acusa

dos de terem ideias extre.uist as e

por isso ficarão sujeitos ao inque
rito militar que está sendo feito e

do qual està encarregado o tcnen

te-coronel NatanieI Ribeiro Neves.

JUIZ
RIO, 15-0s srs. João Neves da Fontoura, Paim

Filho e Mauricio Cardoso, serão recebidos, hoje, á noite,
em Petrópolis, pejo sr. Getulio Vargas, presidente da Rc
publica. Os referidos políticos vão se encontrar com o pre
sidente da Republica para conferenciarem com o mesmo

sobre a atual situação politica nacional. A conferencia está
marcada para ás 21 horas.

.

r: RIO, 15 - Segundo um "es:"
__ ,b., pertino, na nova abetura dos tra-
.... .."" balhos legislativos, o sr, Getulio

Vargas enviará ao congresso uma

. mensagem pedindo autorização
oara criar o minislerio da Segu
rança da Defesa Nacional. que
terá a incumbencia de defender
o regimen, com poderes bastantes
para agir e.n qualquer uuidade
da Federação, onde deverá ter

delegados especiais. Terá êsse
rninisteno uma organização civil
e obedecerá os moldes dos de
mais ministerios.

, VASSOURAS, - 15 O novo

prefeito deste municipio acaba de
ordenar que sejam pintados todos
os muros da cidade, que estavam

cheios de inscrição de propagan
da da Aliança Nacional Liberta
dora, pintadas ao tempo do go
vêrno do sr. Mauricio de Lacerda.

RIO, 15 - A propósito de
novas demissões de funcionarios
federais por participarem de ativi
dades extremistas, diz um matuti

no, hoje, que entre os referidos [un- Notas
VINTE E [lOIS PRESOS cionarios fivurará o juiz Susse-

POLITICOS DO PARANA' cind Mendonça, contra o quai policiais Ame�icana
existem indicies de respons-bili- I das I" ações

.SANTOS 15-A bordo do ] dade nos últimos acontecimentos foi recolhido ao xadr-z Ga-
"Comandante 'Rippcrn, que entrou extremistas que abalaram o país. b· 1 C· b i _. t 1 d t E t

d
r.e: aor a" old ura es f" s a-

hoje, neste porto, procedente e do casado de côr branca com
Perto Alegre, seguem incomunica- A DEMISSÃO DE BANCA-\24 anos 'de idade ch:uffeur
veis 22 prêsos politicos do Para- RIOS da «Empresa Seraio>; por ter
ná, que vêm acompanhados de I agredido na praç: 15 de no-
20 investigadores e 24 praças. s. PAULO, 15 -Causou for· b' I W lf d. .

I
'. vem ro, o seu co ega a re o

RIO, 15- Estamos segura- te impressão nesta capita a demis- M"II t I d t E t d
,

f O 'ORO E I d d
.,.

d
I U er, na ura es e s a o, ca-

mente. ln ormado� de q.u� ° sr. [ DESER.T U ° C N L sTãO bPolrhor dem .

o mlOl:terflO .

o
sado, de côr branca, com 26 anos

Marques dos Reis, rmrnstro da I MOREIRA UMA ra a o e vinte e seis uncio- d id J"" id t S d "

., .

d
.

1·
e I al1�, resl en e no aco o�

Viação, aprovou, sem restrições, nanos os bancos pau istas perten- L' -

did
1

O IM' B' E d B
imoes.

as me I as tomadas pelo superin- RIO, 15.· corone 1 arena centes ao anco do sta o. an-

tendente da rêde de Viação Pa- Lima passará a desertor hoje á C0 Comercial, Banco de S. Paulo,
raná Santa Catarina no sentido tarde, pois ainda é ignorado o seu Banco NorOeste, Ballco do Ca- Ao xadrez da Policia Civil,
de expurgar da sua administração pandeiro. n"d�, Banco Ultramarino e Banco foi recolhido Braulio Siqueira,
elementos suspeitos, Estamos in- de Londres. Q,; referidos Iuncio- solteiro, com 32 anos de idade,
formados ainda que o rmmstro A ANCORA E A ESPADA nanes são acusados de atividades hlho de Elisbão Siqueira, por ter

do Trabalho, en ação conjunta UNIDAS PELA GRANDE. extremistas. agredido João Meris, casado com

com o da Viação, está disPQsto 'lA DO BRASIL ---------- - 59 <,nos de idade, de p.acionali·

a apoi�r a,s referidas medidas com Maquinas ,

o fim de assegl,lrar a ordem rubli- RIO, 15-0s mlUlstrm da
, 'Pfal' U Itlma horaRIO, 15 . � o senador Cunha ca, Guerra e da Marinha visitaram,

Melo conversando, hoje, com os ôntem, u con\�go Obmpio de- Me- As maquinas de costuras mar-
jornalistas no \fonroe e leferindo- PRÊSOS DIVERSOS ALU- lo.

. . I ea Pla!i são bastante conhecidal
se aos convi� � que tem sido fei- NOS DO COLEGIO MI- OuvIdo, pouto depOis, pelos

I
e aprecIados pelas .suas excelen-

tos aos congrep.sistas p�ra defen- LlTAR jornalistas, o govêrnador interino eias, r:nerccendo, 'p�r js,so� apre·
derem o sr. Pedro Ernesto, disse elo Di�trito Federal declarou que I ferenClé\S dos. (»"ohsslOnals..

Na sessão de hoje o Tribunal Regional de Justiça
que no caso de vir a ser convida- RIO, 1- 5-A requisição do co- a visit� fôra apenas de cordialida� I Perfeita.mente açahaàas, providas Eleitoral resolveu mandar abrir rigoroso inquerito para
do para o mesmo fim, não o a- mandante do Colegio Militar des- de e ar.lescentou: cam dipositivos moderno�, confe- apurar as respomnbi�i�ades, comunicando. o fá to. ao_ sr.
ceitaria, dada a atitude que vem ta capital. foram recolhid9s in�o- uA ancor/\ e' � espade estão. cionadas eT. madeiras e ferro, as governador �m e�erCICIQ Jde��tado A:�aml:o GUlmaraes,
�s�llmindo em relação ao �OWP' municayeis os seguÜl�es aluno.s unidas p�la grande'la do BrasiL. � maguii1a� 'P{úJf apresentam, amo', para

sere'11 orna a� as eVl as provI enc'as.

piamo, .

"

daquele estabelecimento: Teocrito da, excelentes linhas harmonicas.'
França Coutinho, ao 10. Regi- OS DEFENSORES A fim de melhor atendei as

Ir

AS ATIVIDADES DO DR. mento de Cavalaria Divio.naria; solicitações da sua fregueLia 0\MAURlCIO DE L'�CERDA Jofre Nunes Pereira ao lo. Re- RIO, 15 Anuncia-se que o sr. Antonio DLl<ute, dili��x�t� �e9 r
gimento de Infantélria; José Levi

I
sr. Juão Neves da Fo,toura foi presentante e cler?.ai�ario das lll��

VASSOURAS, IS-Durante Marinho, ao 20. Regimento de convidado para fazer a Jeft'za do guin�li. Pfàf!� Instalol!, ônte-m, R!Q DO SUL, 16 - «A Gazeta') - Acaba de ser

o tempo que exerce.1:l o cargú de Infantaria; DdIci Guimarães Mi-, 3r. Pedro Ernesto, ê.uxil;ado pe- um... . 'el· da ag,.�nci·, e 1('0 '+rado. a trinta quilometras dtl séde da vila. o verea-,

prefé:l�o. deste municipio o sr. randa, ao lo. Grupo de Artl- ; 105 srs. Miguel Timponí, Afranio

[mo (,I ., ,," ••selh."i:q ". � ... inLegralis
T� ancisc:o Ran'2k, vitim� de suposto se-

Maunclo de Lace!da, 'auxiliado lharia de Dor!jo, e Croeci Car- 1 de Melo Franco e BulhõeS Pe- fra. n' 66, LiU.�::"�1U.
". ... .,1

•

l.JGA

RIO, 15 _. O sr. Afranio
de Melo Franco acaba de 'acei

"

.
ta� a incumbencia de cefen'der a

--",

causa do sr. Pedro Erne!itlJ.

WASHINGTON, 14-Um
plano para Iormar a "LiJa Ame·
ricana das Naçõesll, da qual as

republicas do hernisterio ocidental
fariam parte, foi sugerido em re

sultado da proposta do presidente
Hoosevelt no sentido de. ser leva
da a efeito uma grandiosa confe
rencia das nações norte e sul ame
ficanas.

Dr. Pedro de Moura J,:'erro

Advogado
Rua Trdjano n. I (sobrado)
dade siria, negociante, estabele
cido á rua Conselheiro Mafra
no 41 B.

������-.��
O casa de RIO do Sul

�DcantradD . G ver�adDr
integralista

{r.···.. ,�1:�',.,

'1

'\ ,
" �.
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OBRE O MUNDOIR
aa eaça de conflagração
--------------------------------------------

Assim justifica a Turquia, perante o Ins
tituto de Genebra, o seu pedido de re-

t d t·tos F
em vista chegar, dentro em breve, á conclusão de

armamen O· oses re lOS acôrdos destinados a regulamentar o regime dos estreitos

I i em condiç?eS .de segurança ind!�pengayeis. á inviolabilida-

I de do territorto turco e no espírítc mais hberal para o de-
ANKARA, 15 -Na nota enviada á Sociedade das I quia verificava que se tinha tornado obvia a insegura a" I senvolvimento constante da navegação comercial entre o

Nações sobre a Convenção dos Estreitos, o govêrno da total cios estreitos, o flue se acentuava á medida queça Mediterraneo e o iV.ar Negro.
Turquia declara, inicialrr.ente, que, por ocasião da assina- potencias mais interessadas proclamavam a existencia da \VASHINGlüN, 15 -O embaixador da Turquia,
tura do referido acõrdo, em 1923, a situação politica e mi- ameaça de uma conflagração geral. A Turquia encontra- nesta capital acaba de fazer entrega da nota relativa ao

litar da Europa apresentava aspéto totalmente diverso do va-se, assim, por seu ponto mais vulnerável, exposta aos Dardanelos.
que se verifica hoje, pois caminhava para o desarrnamen- piores perigos, sem nenhuma defesa contra essa ínsegu-
to e a organização política do continente devia fundar-se rança inquietadora. Mostra como o govêrno turco via di- A Italia não se represent aá
sobre principios de direitos consagrados pelos cornproinis- minuir a sua soberania sobre parte do seu territorio, cuja f\OMA, 15-0s circulos bem informados acreditam
80S internacionais. Frisa que as conferencias navais reve- segurança era indispensavel �ara o conjunto do país. Dian- sabei' que di ltalia não estará representada na reunião dos
lararn até agora tão sómente "um desenvolvimento no sen- te disso, tornava-se manifesto que, uma vez inoperantes as estados-maiores franco-britânicos, marcada para hoje'
tido do rearmamento" e que "os estaleiros maritimos lan- garantias previstas por aquele acôrdo, toda a convenção H .

çarão ao mar, dentro em pouco, navios de potencia não estava rompida em prejuizoda Turquia e da paz européa.] errnann IICARTDAOZE�atingida até agora. Assim sendo, as suas clausulas não mais podiam cobrir a Be."'k . D A
No dominio aéreo, a curva era vertiginosamente as- Turquia contra um perigo exterior que visasse o seu terri- .,., ! .-..

cendente e as fortificações continentais e insulares se mul- torio. A nota conclue afirmando que o govêrno da Repu- \..-�NE REX, ás 6 e � horas,
tiplicavam dia a dia. Por essa razão, o govêrno da Tur- blica está dísposto a tomar parte em' conversações que te- P I G A d R 'hJ"

focaliza uma excelente pelicula da
____________________________ . _._ e o overno a epu tca Ufa-Amor morte e diabo.

foi expedido titulo declaratorio
' .

de cidadão brasileiro ao .sr. �cr- CINE ODEON, às 7 e 8
mano Beck, chefe da �nhga firma I horas, um sensacional fieme de
Ernesto Beck & Cla., desta I intrigas, terror e aventu ras- O
pra!.-a. segredo do castelo.

N EiIGU�S DERROTADO
os PEN I NS U L.ARES

obtêm formidavel triunfo com a

ocupação de Dessié
iM %i.··;}? ••• -, I A t(mada de Dessié

COMUNICADO N. 185 DO ,

R. MINISTERIO DA IM
PRENSA E PROPAGANDA

ITALIANA.

Club dos Fun
cionarios PÚ
blicos Civis de
Sta. Catarina
(Departamento de Propa

ganda)
«O Club dos Funcionarios IPúblicos Civis de Santa Catari

na, desejando colaborar com a

autoridades eanitarias, resolveu por
intermedio de seu Departamento
Médico. atender diariamente das
4 ás 6 horas da tarde, todas as

pessoas que desejarem vacinar-se
contra variola, gratuitamente, for
necendo atestado competente.

Este serviço terá inicio em 2
de abril proximo vindouro.
O ConsultoiÍo Médico �stá si

tuado á rua Conselheiro Mafra
41..." n' 2' 10. e 20. andares.

CRUELDADE ABISSINIA..."..MlJtilação de um devedor

ASMARA, Ij - Numero·
sos aviões italianos voaram boje
sobre Addis-Ababa e lançaram
sobre a cidade manifestos anunci
ando o aniquilamento do exercito

do Negus e dizendo que. os ita
lianos vão chegar para abolir a

escravatura a trezer a civilização.
Todos os aviões regressaram

sem incidente. depois de UM VÔI)
de sete horas.

t�O;V1 /� , 15 - As últimas
inlcnor çõ-s T,-, ebida5 da Afrje.1i
O· I '1 '

�lf''''la anun..ra.o que a "lüu<.ie

,-L· ,'\ ,!, /1" S1d�. (�Vr.HT", [a hd

h'.UMf'\" j 5 --- _<i tropas ita
lianas ocupar<!In D.- seié,

GFNEBQA, 15 - O SI.

H
" 1 r .

enror.y t\.; �� ·b·(' ,r�; k' �tr.:tng.· .'"
ros da E.,. 1;-1 'cu if!iH v �--d L,;:\le I

telegrama 8U � ·"c. C' <:! IQ ,,;->il\.1 da

Liga das Na�ões:
«Em resposta ao vosso tele

grama de 9 do corrente, declaro

que o Etiopia, na luta contra o

agressor agiu estritamente dentro
das normas Í:;tt'rnactonais que re

gulamentam a condúta na guerra,

apesar das violações fíagrantes e

sistemáticas por parte da Itftlia. A

Etiopia cbsteve-se, mesmo, de
medidas de represália para res

ponder a essas violações. E' en

tretanto, possivel que individuos
isolados tenham reagido contra os corpos de oficiais brancos da .g�ar- ital�anas. O chefe das tropas �a
processos desumanos empregados da Imperial do Negus. �OI l�- Ítalia assegurou-lhes que tratana

pelos italianos. O governo etiope possivel estabelecer-se a identili- c�m a maior consideração os ha

'tomou toda! as medidas necessa- cação, visto que não foram encon- bitantes da zona ocupada e agr�
rias, para. reprimir rigorosamente trados nos bolsos quaisquer doeu- deceu ao mesm? tempo a conli

essas faltas eventuais." mentes que facilitassem essa tarefa. ança de
.

que vniha sendo depo-
sitario'

.

ROI�lA, 15 - Os meios oíi- ASl\1ARA, 15 -- (J Mare-
1

ciais informam que no campo de I chel1Brr:!opliv w:eb€:l ur.�a de,lella- O Mar(!ch�l Aadcgh.o f,e7 ao?-
\>atalha da região do Lago �s l' ção d,., La.de s Gf, J�r"'Ja Copta ção de certa importencia a Igreja

�8i (oram eecctrados munes do terntono ocupado pelas força I Copta.

,.-

ROMA, 15 - O !\(Rrechal
Badoglio telegrafa que as tropas
italianas entraram esta manhã em

Dessié.

o "Chá das 8
Plantas", é grande
mente diuretico e esti
mulaute do aparelho di
gestivo. Faça uso e di
vulgue. Encontra-se em

todas ás Farmacias e

II Drog_ar_ia_s_''---

CINE IMPERIAL, ás 7 e8
1.30 horas-Confissões de uma

! solteira,com Robert Montego-
I

nery e
' Ann Harding.

I

• r

PA6F1HOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previoõj. ala.
Prazo Fixo g·l. ala. -

Banco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

CINE ROYAI, ás 7, 30 ho-
ras-O bom caminho, com
Franchot Tone e Karen Morley.
Srs.· FuncionarioF

'

Públicos da União':
Estado e Munícípro
"O Clube dos Funcionarios

Públicos Cívis de Santa Ca
tarina, oferece aos seus asso

ciados;- Assístencía social,
médica, hospitalar, juridica
e muíto em breve, assisten
cia dentaria, cooperativa de
crédito e consumo, colonia
.íe férias, etc.
Todas as informações na

séde social á 'rua Conselhei
. ro i\1afra, n. 2 (1' e 2' an

;'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i dares), toraria das 8 ás 10
e das 12 ás 16 horas

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

t

E' a marca mundialmente conhecic la como a mais
satisfatoria, tanto em material cor no em fabricação,
e por isso êsses receptores são dI duração indefini
da e de perfeito rendimento, e�; nitidez volume

de som e SELECTIVIDn:(DE de o�d.as.
>

.

ADQUIRA-O E VER1F.JtCAREIS QUE:

Pt-llL11PS
E' QUAL('"iDADE

�������--��

r �
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••
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PREMIOS MENSAIS �: -Peç9-só-n;,:n-jt�--- r. �c90 :,,'j -. Jo';pe.,'
'.

eh' d n "'''I Á \ � _,,_ "'""<"'1 f'
UMA CASA PARA VOCÊ � a HSOf'� dlh�S �' '

.. ,�� .:"L.'

� -o díur�-UZ� inCClILpa- � S,lIlllJ:l fi J .!,:t��;'i.J/l2,lI(1s da
I I, ravel para os t112.!t<; de II�,I scssac ,1n 'Jp /1;'(!J'ro I

ti
v � Lia. l. "- , __ '" 'f. �

I Estomaao, r"gado, lutes- li

tinos, Rins c dísso'ven- I �, Hzb ,13 c-rpur ela cril �r
" _1866-:-n/,'17bm'e do EOfiCO de Iiapirú ou ilha da �{f

te do Acido Uric». I ,;, <.IC : I ld., 'rnp: tr',' t. I cempçõo.s.s»; mecJrugadé\ �t:_:c d�,ia,(ls prtrar;u!'yos assaltam a ill a
Em todas "(\ Farrna- I Ji,\,,, [<I' 1 J [In C;:'·'V·l ""r;_icclloaJa p_;L'l".,o��GS e�1i.) rcpj\do�.Poueo depois, ás, lO horas'" ct o Ou Cê. 1 I V<-:,,- '_I ... "1,.\ t.t U � Lo ..... uu! 1.. •

cias e Drogarias. I': I cientc.s J(Jã.O Hauser e outro.] cl3_ wô,r,hã, r{b�r.ta dentro ?<, lanch� em gu�, ? coronel J� 3:tilbaria
,

�� i Pelat,» O sr. des. Pi S;J�Illé'.IJoao Carlo- W:arran Cabnta se acnava red;gindü a parte do corr.>
_"""""""'......."n'''••'".,''''''Z'"3'_,m'''''''''''''''�·

A Côrte não tomou COI 11(�-1 �at,.,. uma.gr..r.ada paragl'1lya, q'Je o posta morto, bem cerno o ma-
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COOPER.c\ÇAO ECONOMIA CAPITALIZAÇÃO
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Novo plano proletario da

"Carteira Previsara do
Lar"

Autorizaôa e legalizaôa pelo Bovêrno f'eôeral, õe ccõrõo com

o Der. 24.503, ôe 1934 (rarta Patente n. 9)

COUPON3 para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (últimos

eabado de cada mês)

')','.

5
._-------._----- -�---------�

Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 » » » » 10;000$000
44$000 » ,. » » 20:000$000
55$000 » » » » 25:000$000

Quanào o" prestamista!> não sejam sorteados, a Capitalização
é compl�tllda pelo Fundo Coletivo, trimestralmente, depois de
efetuado o pagaml::nto de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o dec;eto 24.503

POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA P.RE-
TERE' A ANTIGUIDAD2

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, �erão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Telp.fone 23·0770

Inscrições com os correspondentes

Angelo M. La POI�ta &Cia.
EDIFICIO LA PORTA

DIA 10 DE ABRIL DE. 1 936-AS. PAIXÃO

Rio

""CREDITO UTUO

, ralxa postal129 Tel. auto lODIS.

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia. Ester'Zotypia
enraikrnarão. Paufa(':io. Tra·
bolhas em Alto R�levo 2;�.

-0-
DIA 12 DE ABEIL DE J936-,S. VICTOR

Ia OEA

' .

.�:<\'
'.'; -,';'

sorteio

,� 'i·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P-RESO, NESTA
CAPITAL

�,Ao que fomos informados vai

Florianopolis ter, novamente a sua

bl"la orquestra,
.

reorganização do
antigo conjunto qUI! tinl a sua

séde na S. Frantellanza Italiana.
E, o que parece, o- conjunto

que vai reviver, será um tanto

mais elevado que o anterior, pos
suindo, talvez, mais outros elemen-

Hora do �io de Janeiro 20,20

Programa de transmissão ra
diofônica especialpara a

Amet ica Latina

o co·munjst. gaúcho dr. João MestléA voz DO POVO
I'�;;,:'"

�DE ARTE I iinIiHiiilviiiiiiEiiiii�iiiii�iiiiiAiiiiiRill·OI!5!!!!!!!!!�!I!!!!
, ; .;f._Src. dr. Ferreira 13astos

��� ���
�Regista-se hoje a data aniversa-
ri" natalícia da exma. sra. d.
Maria de Lourdes Caldeira Bas
tos, esp\>sa do sr, dr. José 'da Ro
cha Ferreira Bastos, sub-procura
dor geral do Estado e lente da
Faculdade d! Direito

Senhorinha Alda v/endhau-
sen

Nossa Vida Ente italL�no
Audízione Ra
diofoniche
e:. I. A. R.

E,taçAo d. Roma 2RO. de onda
curta m. 31,13 egual a ke.

9635,

tos e outra organização. Festeja hoje o seu aniversario Anuncio em italiano, espa-
E' para nós, noticia bem aus- natalicio a senhorinha Alda Ra. nhol e português.

piciosa, pois que, desta coluna ha- mos Wendhausen, filha do sr. Marcha Real � Giovinezza.
vemos sempre falado do impor- I André Wendhausen Junior. Noticíario em italiano.
tante assunto que é a musica, já

. Concerto executado pela Ban-
camo diversão, já como cousa Faz anos hoje, • senhorinha da da Guarda de Fronteira.
bastante educativa. Lausimar Laus, aplicada aluna do

-

Convereação de S. E. LUIGI
Estamos certos que umtal em- Instituto de Educaçlo do Estado. PIRANOELLO, Academico da No próximo dia 1 J da corrente, a instrução públi-

preendimento encontrará apoio de ' Italia, sobre n têma: ca barriga-verde c�memora u 'na das suas. malOre� datas
Aniveisaria-se hoje, a senha- -o 25 aniversano da Reforma do Ensino IlPubhco em

Parte dos que pódem auxiliar cO teatro italiano e suas re1a- I

rinha Rodolfina Tolentino de' Santa Catarinatais organizações. ções com a America Latina». .

� h f d Souza, funcionaria da Junta. Co- Na dia serão prestadas, sob o patrocinio do� D�-
�Os que se ac am á rente es-

mercial do Estado. Canções napolitanas interpre·· d Ed
-

h I i
sa idéa pretendem conseguir, ;�4! tadas por Giovanr.i Barberini. partamento e ucaçao, omenagens, que, rea ce a mpar-,
para sede provisoria da nova or- enzem AH05 H01E: Noticiaria em espanhol. tante significação da relevante obra educacional, em todo

t b I édi d t di Noti
. " o territorio catari.nense. . Rhe=ngantzques ra o e o pr 10 a ra ICIO-

a exma. sra. d. Enedina d. .

rcrano em português, N C t I s t I b d
- liiI

c
essa api a os res ejos esco ares o e ecerao o

nal e querida sociedade Clube Marcha Real e OiotJinezzo.
N Veiga Fermisa, esposa do sr E seguinte programa'autico Francisco Martineli, á � ,

. S. . LUIGI PIRANDEL-' O
rua Joa-o Pinto, capitão Rc dollo Formiga; A's 9 horas-Parada escolar no estádio da ForçaLO, premio Nobel para a lite-

L
o distinto clube náutico não

o sr. Julio von Trumpowaky; .

d Publica.
I:. "Cl ratura, não necessita e apresen·

negará, por certo, o seu valioso o sr. José Moritz, do comer-
tação, pau os públicos america- A's 16 horasc.Inaeguração do Grupo Escolar José

apoio á justa pretenção dos ar.
& senhorinha Nair Ribas, pro

nos, que conhecem e admiram Boiteux, em João Pessôa, S, José.
de feslora normeliita; Encarregados dos convites á imprensa, estiveram

ganizadores de grande centro
a senhorinha Alice Barbosa

sua obra dramatica. Ja conhecido
d

-

A t
.

L' J
-

A
cultura musica]. Gentil. por seus sucessos que o põe en- hoje, em nossa re açao os sr? � orno UCIO e oao m-

Estão, pois, de parabens os tre os melhores autores dramati- brosio, professores e altos funcionários do Departamento

que apreciam as belezas da linda Fazem anos as petizes Miguc:;1 cos mundiais, teve ocasião de de Educação.
arte de musica. e Marlene, filhos do sr. Augusto estreitar relações de amizade com

vende-se no distrito d� Jo�o'lConcurren- F""............._:JBrando" do comercio local. os maiores expoente da arte e da Pessôa, a pequena distancia •

r.� E til h ,Sebastião Vieira I d d A C as 1'1 5 I aços
______ Miguel e Marlene oferecerão iteratura as nações a merica de Florienopolis, uma casa I � •

Irradiação aos:seus ami�uinhos, na tarde de do Sul, em ocasião da "tournén provida com �gua luz e esgoto. pu4.li�as ���l'iii"! "*

nóje, uma lauta mesa de doces. americano ela 'companhia por êle Preço de ocasião. Tratar na Cle- U .."

d. A Ien aa. Pela originalidade de seu peno dito Mutuo Predial. A alguem
Hf='IBILITAÇ"'O sarnento, e pela sua intuição' das Pelo prazo de 30 dias, a Pre-

nha E J
mas profundas aspirações d-ls pÓ· DE5PORTO feitu,ra Muvicipal, de, S.' Joaquim, J Tu pedi�te que eu dissesse

stão se habi itando pa!a ca-
A estação alemã OJA, onda

sar: Mario da Silva e d. Irani TOS; propria de seu temperamento, abrIU concurre!lCla pubhca para a Um mundo de trocadilho
3l,38ms.,irradiará amanhã o pro- Momm, a.mbos soltG'iras, residentes ninguem melhor do que êle, po-

-

Requelerar.n à Federação Ca- c?ncéssão do prevílegio de. fome Mas .nesse ponto pad�ce
grailla abaixo, para a America do nesta capital; _ Osni Eu.-:lides

deria exaltar a mais vllsta capital tsrinense de Desportos registro cimento de luz � fo�ça eletncas pa- A mmha pena sem brilho ...
S I � da America Latina em ocasião de desportl'stas os srs. Joa-o B. Ia aquele m.umCIPlO.u.

, ,
..,chmidt e d. Otilia da Costa,

As 23, J 5 .cllll'fe.1pond: as ambos solteiros e residentes nesta
do centenario de sua fundação, Berreta Juni ,r, Joaq�im Sant' --No dIa 28 do corrente

3,15 !ls. no RIo de lanelro e cid.de�
e pôr em relevo em tal ocasiãd a Ana Borba, Zany GonZé\'",il e mês, ás 15 horas, na Capitania

7,15 às J, J 5 hs. unidade de aspirtações, que une Agenor Fortkamp, us treis pri- dos Portos, desta capital, serão

22.50 Anuncio DJA, (alemão, t'HE6Ftm UNS as mais antigas com as mais novas
me iras a 8 e o último a 9 do recebidas, abertas e lidas as pro-

português). Canção popular alemã. Pelo onibu:i da Auto Viarlo nações latinas.
corrente. postas para o fornecimento aos

22 55 S d Õ
'Y estabelecimentos navais �', a )'uizo

. au aç es aos nossos CatarÍoense chegaram ontem: Oto
",__"

ouvintes. Thin�e, Albino Oliveira, José �����:8;';�� Avaf X I ris da autoridade competente, aos na-

23.00 Radio] feminino: COTJll" Anastacio, Armanio Reiver eAn- I M.AANN(OEL F. QUEDE.S. ,�!tl PeleJ'arão no rroximo dimingo
vios da Armada que aportarem a

b· .

t SENHORA t este Estado, durante os mêses de
ow mlS erroso. tonio Corrêa. e .

, par ICI- 'ii os quadros dos clubes Avaí e

23.30 A nova lei alemA. Dis- pam 20S seus parentes �� Iris.
maío e agosto de 1936, dos arti·

O F't S h
.

k V' d t
...

d I 1 gos do mantimentos, padaria e
curso por r. fi z c wleg . li! aeres regressou o nor e, e pessoas e s�as re a-

Nl A preliminar, entre os segun-
23.45 Ultimas noticias(em ale- á esta capital, o jovem conterri· çôes que sua

....

filha

LU-I'� dos quadros, será ás 14 horas e açougue.

) N
..

b
. '.i1 1- H f' I! I!.I -Pela Diretoria de Obras Pú-mão. ollclas so re a economia n�o YV a ter artmann, unClona- � CY, contratou casamell-.r a lide principal, entre. os prim, i-

alemã. rio da companhia Standart nesta to com o sr. BERNARDO � ros leams terá inicio ás 16 horas. blicas foi aberta concurrencia pú·
24.0� :3fJrão salvo. Dir�ção: cidade. KLASS JUNIOR. I� blica para construção de um pré-

W R· ht R' hh I "dia, galpão, instalações sanitárias
erner IC er- elc elD.

Fpoll·s •• J '.-4-936. Elimínatoria do
1.15 Ultimas noticias(em por. OUTROS PARTEm e muros, de�tinados ao Grupo Es- ,

" J N
.,

b'
.

• re rnO colar, com seis salas na séde do
tugues. otIclas W J'e a eConomia João Kletembenr
I 6

I LUCY Deverão ,;ealizar·se hoje á tar Município de lndaial.alemã.

I.1.30 MeloJias da ófJer
..

d'liDtr 11 V,iajou ontem, acompanhado dp., entre 5 e 5,30 horas,-caso

'V r F d C
e N o vento não recrudesça, tornando

� a,entin por flfz (�aman. � �ua f'xma. esposa, par.a a �- �_. , .,..,._'J

te: 5 Eco da Alemanha. pltal da Repubhca o nosso estl- J.BERNARDO

I
a baía sul impraticavel para bar·

Liga Oornroschen. Melodrama mado conterr�neo JoãO Kletem· 'noivos co out-rigger, a:5 eliminatorias de

«Em 'nda de.(�rimm, com. bc.:rg. remo para a seleção do conjun-
d S' b'

2l to a quatro remos e skiff, quegrama e � tle ItZ.

que o Elío� noticias(em ale� Cap. Eloi Piérre ��� I re-presentarao Santa Catarina no

agressor agI. R ' C
.

I Ataualpa de Andrade Itr.rtl proxí�o Campeonato do Remo,
d ',..

I
egressou, ontem, a apita

III
no RIO.as normas �Iverhm�nto. Federal acompanhado de sua e r

1 mentam J'd D,TA( I
' � • :oncorrerão ao intere�sante cer-

gu a I a J a emlo. e.xma. esposa, o dl'stl'nto conterr"a- Emilia de Andrade � I b R' hd i" tame nau�;co, os c u es lac ue-
apesar as

EI
.

P'é \ '

,

t'
neo ir. cap. GI I rre, secretario partoícipam aos parentes tf lo, Martinelli e Aldo Luz.sistema IC' d C

. .

d P d'R' �

E·
. g801-. a apltanla OI ortos o' 10 rã e pessõas de suas re- r.�tlopla, d J

. �
medicl F. I

e anelfO. lações que sua filha ZUL.. b
'

,

pO' Isca Padte Henrique Trindade MA contratou casamen-

i
A sra,. DarCI Vargas

to com o sr. PAULO PE- � nos Estados Unidos
PROCESSOS DESPACHADOS: Viajou hoje, via Condor, para ORO VIEIRA,

.

-

RIO!. 15-A pr?posito . d? ruidoso caso do Estado
Francisco Treska, Maria Rita a Capital da Republica, o desta- • JOão Pessaa,

11-4-936'1�
�ASHINGTON, 15 - O do Maranhao) a Agen�la Br.asllelra está informada de queBarbosa, Ema Maria Müller cado patricia Ievmo. Henrique ._ .

'I embaixador Oswaldo Aranha ofe· O governo federeil só intervirá naquele Estado afim de fa ...

Leisner, Jo:ge Boeuger - Pago Trindade, que se encontrava em : !W!C.��! � receu uma brilha lte. recepção em zÇr acatar a decisão da justiça federal e desatenderá a
•., laudemio, expeça-se o alvará Florianopolis, pregandú miuões. � Paulo � homenagem á sra. Darci Sarma·' qualquer solicitação da politicagem contra o atual gover-de licença. , � e i oho Vargas, comparecendo cêrca nador.

A�to D. IS, de ;935, da co· CAFE' BOM SO' NO
.. Zulma �'H 1.100 pes&ôas, destacadame,�e , _Jdoria de Mah'a contra Felipe: .J LAVA .

,�apresentam:JseII
membro!! do governo. A recepçao S. LUI S DO MARANHAO 15-Acaba de ser

GeJeb. Pr?iça 15 de Novembro � noivos
II marco� época na crônica social de aprovado o pedido de intervenção f�deral feito pela As ..

Julg'iCJo ímprocedente. Antonio Paschoal Washmgton. sembléia Legislativa deste Estado.
.. -

Segund-3feira últirn=, proce
dente de Porto Alegre, aportou
nesta capital, com destino a Ca
pital da República, o paquete
«Comandante R;pper», da Com·

panhia L10íd Brasileiro.
Era passageiro do referido na·

vio o sr. dr. João Antonio Mes

tlé, advogado na capital gaúcha
e vibrante jornalista, sendo reda
tor do Correio do pf)tJl), dali.

As nos.as autoridades 'policiais,
ao terem ciencia da estadia, ne-ta
capital, do referido causidico or

denaram ao comissario Haroldo

Reis que o vigiasse, visto que o mes

mo era membro de desta .ce da

Aliança Nacional Libertadora, e

tido pela policia gaúcha como

adépto e propagandista fervoroso
do crédo vermelho.

Logo que desernbarcos o dr.

João Mesllé procurou a reeidencia
de uma senhora, moradora nesta

capital, com quem mais tard.e pa
[estiou cêrca de hora e meia.

D.::sconfiando, o comissário de

polícia Haroldo Reis, deu-lhe
vóz de prisão, quando o citado

advogado deixava a moradia da

distinta senhora em questão.
Levado a presença do sr. dr.

Claribalti IGalvão, digno Secre
tário da Segurança Pública, o dr.
[oão Mestlé, prestou declarações,
dizendo que estivéra prêso, mês
e meio, em Porto Alegre, por
ter sido membro da Aliança Na
cional Libertadora naquela capital.
Agora, entretanto, viajava com

destino ao Rio de Janeiro, onde ia
visitar sua genitôra enferma. tem lo
para êsse fim obtido autorização
do governador Flôrei di Cunha,
pois, foi pôsto em Iiberdsde, sob
a condição de ter a cidade de
Porto Alegre por menage.

Solicitadas informações a!\ au,

toridades policiais, gau:ha�, a

quais confirmaram as declarações
do dr. JOão Mestlé, foi o jorna
lista riograndense pôsto em liber
dade ôntern, tendo seguido, ônten
mesmo, para a Capital Federal, a
bordo do paquete Carl Hoep
c�e, que deixou este porto ás24
horas.

•. "l."

Quinta-feira, 16 de Abril de 1936

o 25 aniversarte da
Reforma do Ensino

AZ DOS,

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

Impossivel, meu amigo,
Trocadilhar todo dial
Muitas vezes nãu consigo
E A Gazela se arrelia ...

Provóco, então, sem pensar,
Encrencas ... Ora, er.crencado
I�ão quero; é melhor deixar
Que fique o Jairo Calado...

Com os meus

estilhaços ...

Nesse tempo, assim, bicudo
De vida cara, embrulhada
A gente fáz força (!... tudo
M as qual, no fim não sai nada .• ,

E meu canhão ilusório
Embora m! callce os braros
E rebente o... suspensóri�,
Não lança bon$ estilhaços...Palacio Hotel

o MELHOR DA PRAÇA
DE ]OINVILE SARAPIAO

o govêrno
não decretará a in
tervenção federal no
Maranhão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




