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�' ��'�a r 1 em face da grave crise do momento, contanto que ° guvêrno afaste
os moti vos que determinariam a sua intervenção no julgamento dos
átos praticados durante o. sitio e o estado de guerra.

Soubemos ainda, que, depois de amanhã, haverá no Palacio
Rio Negro, uma conferencia defimtiva entre os srs. Getulio Vargas,
i\1auricio Cardoso e Paim Filho.

Nessa ccnlerencia só poderão chegar a uma conclusão sobre
a adoção de uma trégua parla-nentar, denúo dos termos acima de
fendidos.

se

RIO, 17 --Apez'1r da balburdia reinante no notrcrano di·,
vulJado sobre é) pacificação nacional, conseguimos saber, á última
hora, de fonte autorizada o que ha de verdade sobre as derradeiras
conversações entre os srs, Mauricio Cardoso, Paim Filho, João Ne
ves e o presidente Getulio Vargas. Consiste no seguinte.

Analizad-s uma por uma as diversas fórmulas, foram todas
elas afastadas em virtude de se chocarem com compromissos qu� as

oposições têm, ficando só urna coisa de pé, após sucessivas reuniões:
a hipótese de uma trégua parlamentar.

Naturalmente, o convite feito á Frente U'nica para que as

oposições estudassem a fOir..ula cc IúC( 1 seus eh [es diante la neces

sidade de examinarem o él""urlt , ('(-:, ) :yrque n rahvra. -IJacifi-
- 11 ' I' 1 L .

caçao-e-ines c, como para t;ua g'l'" 1',.',C'd0, bastante sUll'õt,va.
Por GU�r::J ladt> de.:' 0 .d, r :«,

, S C ',I )rc,." o 'lS oue a Frc'! te
,

U'nica tem C�l1 as O"G�ir'J ',e t rs P o rc,b;a,n deixer (:,' n'·<:..nde,
"o convit-. '\tIa!', o certo é que n2.(,\' c1, l.! é' n�J 'nl cc .i.. lusão
dehnitiva. FiLa arenas a h:.ót ,e 1\ réru , �;j.bl]" .. tiir.

A", 0.'(' ;_:Õ:::�i, aI-- ".' � d .(_ ,:'i '1., G') ·�I..,r 'e-ao d� C:..rlic;p3f
dos (.'�b, lC·S g,J� r' O" cco.it �i ....L.. � 0, ! � r ti' L·o C ,JL�.3�·�ljU utes,
animarias. corno e tao, p,Jo ,) c l S;II) ,1: ;aL 1 t.ir '1 'l.�J) ào govêrno

RIO. 17 --Ficaram, assim, estabelecidas as bises da pacih
cação da poli j':J nacional:

a) -- '.< oposições farão uma trégua politica até 15 de janei
ro, sendo que t .1 s as vezes que os problemas de zelevancia nacio-

,
.

I' 'd idna. motivarem JJ"dgencI3, as SU:1S conste erações serão O'lV! as, aten-

chdas 011 fund ir, "t, lmente rejeita ela,;
b) - N:: (L çõ�:; mu 1i: .vis LIli:' se fp.rirern até aquela ,;ata,

as oposições terão dueit) á fi ·,.atll""''' ') pi'\T J. be"'1 tecla-r-arem contra

q .alquer irregularidade, junto J.O W··C;I'(';
C)--Serão respeitadas a, im Jll Ld.::s parlamentares em caso

de delito analogo ou igual ao que Motivou a prisão de deput::!dm,
cuja atividade comunista fôr reconhc..j �,L O gOVéfflO nã» mandará
�roccder a prisões de parlamentares, sem o co.isenurnento prévio GO

Congresso ou audiencia do Conselho d1 C omissão Pernamente.

--- -'-.--------_.- ---
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(O � �l�UP2.! Reglcllal de, J íf.;t!�a
E· II'as A ng,e lo n i U � ('�'; \ .. t ,_ _1 '\, � (�"'::"�.'; � l í' ,,' � &1 � �;:3 ' Çl"!�r�l p- ���ebeu •.U!l1. caOOR'rama

aos r.s,a(iOS Unido.>, Ulzenno que. aten-v:;r"",=-��".C'"" .1'__ C'''''�' -""-"'" '" ..""r, .,.. -::.' --: "' .•�'C"":!:. ".:!:" .' �. ==""""""""""'="".,...., """IIé"'._rr f:w:sJiliit!ljj dendo a S!f;t solicit::cão. foi auf;::,tlz.1-
..) 'deputado oposic�c·�n:r,;,..;>{·c, K' �,". f"�'-ff .IllE" �� ('a a vin.cia;1. este Estci.00 dflcarraç-
H 9_ ríberto ;"-1 U ise � �.' ri gr,atll� I �,� u ��: '" J \.J ;_, ; \....!J �i I'll � tJ; �U � B � ::0 He': ·'t, 1a. cadeira deirica e de

Ia -se co rn @J e !e Iç é� o do

I
'-... tod0S cs apeírecl:cs nccessariGs a

� !7 ,.., P r7!l., F ,_ eletroLução do rapto, do vereador in·
Ca r--: d i d &. to P b �, f

A

a I l.J .�"'\
,. '"

,i' .r� r ' f. l.;'� r" ""';' (' I� r.::� � i11 �1f� ��a taJ� tegralista de Rw do Sul.
I LI (. . .., i., � (::1 0;:\0' '.,)., '�" 11. ;._ �� �� � � � Ú �i [I ,

V� O :,:.ítor do rapto do sr. Francisco
O O era'TI bdhé'ntissimas as srlÍcnidades da pos-! �. '

,."

I
Rauck. vt.reador dos "camisas ver-ec rr .

.... �; -, , C' d.\ I Ao f:r.allzaf ° S":U ("'S':l'rs) C :lpr:;sc i1do�n Il1ÍLnJcnte ,do dlstnto de RIO Negn- des", seia executade. logo após a
se dos vereadores e ptefelt�"de CeSClum,o!,? que no" <.l 1:110, o sr. Antonio Ver:'('là \.(l� ,.·.li�(),), prefiito de'São Bento. eleito pelos integralis- sentença de !?ó1"tet�ist() que o nosso
conta o telegrama, que publkamos a segull.

.'

.. tas: erg�':Ll vJbtantcs VIV3S <lC:J f, '3. (ir5. Ge,L1lio Vargas, Chefe da Naç.lo; Altamiro gG',��":.n.�do: na� s� cnan;a Hoffr:an�.CRESCIUMA, 16-A Oa,e�a. Acaba d,e .r�allzar se a
GU!marai"s, fO\/c, nadar em e '{el c· 'io e P,,'dro S,mões de Oliveira ex-intendente,

e �,�l�',lr r"m F1ofla�o?ol!s ? s,. dr.

posse dos vereadores e do prefeito do mumclplo, em ses
, '. ._ Wil1i: Hoâmann. SOCI0 da lmportan-

são sole�le presidida pelo dr. Juiz Ele�toral da 24a. zona" O out ... r�!!�,("��.� tf"\:.') r�; �� �.!""�-,�"��O /feito quando da la. eliminatori�,ll�e fl:m: CdarI Hoep�ke S. A.t• chefe
,

,

t d . t ·'1 d f d " l6<b<f�' �s ,,_�Wv H.l\'-a j" t·
"a s�ccao e maqurnas <. arírgosde f

estan?o pres�n.t.:s, ao ato o as a::; au OllOa e.s. c :�als} es· , A, ( lsputa d,l píOva ou. -ngger: I eletricidade. pOltanto ad�pto ,jo cou-'
tadua1s, municIpais: O governador em exer.CICIO, :lI. Alta·

.

c: � nt::\ :->,.., ..� ,i .�

ocomda entre 8 e 8:30 ho(:!s,. Fc: sumo ce energia•.• eletrka.
miro Guimarães fOI representado pelo presIdente do Con- mant�fl1�S� H�Vic.to. (�.n ,•.,Pl...la!,,� \,..;c;.jo.Ll1..:, uma linda competição nautlca Hel1í()tt. o carrasco. exige o pa-
seiho Consultivo e o Governador dr. Nerêu Ramos lJe10 Nus elunmí:tona'i d� Dl/f. ng-I fl,Htantp, out-n/{,ger a quatro re- cabendv mar.níficô e inrJiscutivel game.:2Lo em dinheirc integt'aHs[ta.
sr Addo FaraCJ. ger, ô quatro renos, e skiff pro· I ITo<'S, g:nmiçõê3 do N:H'tico Rio' vitória a.o {(lur do Riachuelo por

desde. lIa J�a�, empregado no pa:ga-
.

O· d t d II 'I)"rto Hu"l�e d� cpurd·'s na 'Dal'· :::'U d" ri, rl'l llu�L, � 1\T?"'·l·CO /n/('rt:n II,' d'r
I

d h d ,menta de dmáas em Bhmenau .•
Iscursaram OS sr') epu a o Itfl t. . ,::' I. .._ ,.,. ," ,,, ;"," • ..." .• , !', .,,,.. ..Via I ,:. uma I'QVenca � C 0.J,'j a as,ao S d 'f

' "'. . .' I" I: , . , '

) 1"'1 t 1. D IJ L
�

:t " "'o' �
egun o cOnsIa 01 escolhrdo pIara,Albino de Sá Filho dr. SampaIO promotor publiCO e o

I nopo
J�, Il'JJe, COUDe ii vltona cO. I I \,�liJ!') l1e \.egatas A 'o uz, 8preci8.veL '

19 I '" .1�. o d UI' \"" .' .

I \. , . '

.'. 1U ac;" Lesse ca"o o r. lSSt�s
sr. João Gokesptreina. Com grande entusiasmo, ao espou' i :':;O'lJ�!lto .nac mCl!l:o e ao SJ{!j! p:J; fl10tl'�03 gué nos são, c!esconhe Remando com unia medi?' de Costa. visto qlle êsse magistrado po�,-
car de rojões, grande massa popular aclamou os nomes dos I '.10 NautIco Mal,tl dI!

.
I C1C)S, ,e! 'X'JU dê pa'tlc��ar j�s 35 remadas em pe·C1lrso, en- sue CO;}�e�fmento de causa, pois. q�a�-

srs. governador Nerêu Ramos, Altamiro Guimarães, depu·' COnCO!fc,:', a proV'l m"IS Ir.
I co-mil t <;Õ"S, c·rJonne j� haVia quafllc o contendo� sómente tra-

do da ultima estada. nesta capItal.
d 'b H"I f 't Er A I'

.

.

37 .,.. . I I'
do dr. Ada1fo Konder. aquek Juiz ota o Hen erto u se e pre el o Ias nge om. #\ (

....-'t.
#""".. ..... �,..., "" #"'... I:, /1 '1 �

lia �,o olh-ngger naCflue mo rapbu. kV"lndo-o para os fundos do
Do grupo �scolar tresentos alu?os e ,,�rofess()r;s L-,,,,,\ �' t.;::::"�n ).� r {�4 � v' � �: llII!B manteve-se na vanguard� durante teatro Alvaro de Carvalho. onde me-

compareceram ao ato e cantaram os hll10s na\..lOnal e uO t )da a externsão da rala, (,fere- � tendo· o em Url automove1. rumou
. Esta�o, á abertura e. encerramento da sess,ãu. Todos �\lS r) i � � '=> ��-1 � cendo, assim, u:na. Ln�a �e�ons- j'

para ,sú.-a 11

casa. af!m de oferecer-lhe

prefeitos do sul se fizeram representar. A s 21 hora::; c • � � l"",,, �:;", &
tração de slIpenondade tecmca e

um ,xceLnte almo:>so.
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f d' b'l I f
. . Coaduma·se hem o local em wu:�pe.�oso pre .elto sr. �s d nge OnI � e��c� gra� IOSO �L.e "I ... 1:'l

ISlca.
, I' fol l.eya:io o chefe do P. R. C. co�

a elite cresclumense. O a� as

I s�lem a es oram a n- \Vn[�Jrj��<�J�7; a@ E!F:..:r;:,"'_.�l;í'C: ..':SJ(1·;C:,!;� dh� Cut?pre-nc's :allentar q'.Ie em o�ihodojuizda la. Vara. pois.
lhantadas pela banda de musica OCa. d�zes�ls competições em que o: atraz do teatro. fica. por conseguinte
-------------- I' C ida �� �'� f; _ ,] excele!:te out-rigger do alui e! por detnz dOi: bastidores••• da po1itíca.

A t
· *' '" l' •. Como se verifica o dr. Ulisses
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d \ I ta pe d prírn .il a veL os canoca: , '
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b 'I'
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h -
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.Potitica &
Polrticos

nOV�l)blO:,

do cl�édo VelJSRllelho
no Brasil

RIO 16-Foi demitido o promotor Sussekind Men

donça, em �irtLlde de haver ficado pro'ICtda í! sua ativida
de subvers:va.

RIO, 16 -Foi pl êsc" ôntem � b01'L') dn COJ:ráÇêl,' o
São Paulo, o capitãl) de Cc rveta rl;édic.) j(.l: ,ú de / r ,"

jo Filho.

RIO 16--Foi ma.Jdado por em lit,c[. '(1d'2 pelo r.r,

ministro d;Guerra, o 10. tepcnte Daví Trompúw�ky Tau

lüis qU,e se achava prêso CJ!1\O suspeito de ter tomado

parfe nos acontecimentos de t1oven1bíO ultimo e nada tt. r

sido apurado na síndicancia mandada proceder.
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.. rU

l) 1 L! t é'l1

\ 1.,,; cL! .:'(., I r'(.\.:' ··,tC'" decr·· .) (,;0 j 'H ..

1. • ': � J
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•
� 1 ,..)Ur r,

v ... Tü.:-D Lt.·.1 dl� r:-1 ....dil r·;o J:trJ"
b''1:I.· Jo ','.e :1a]o. ..L nd,

de, tendo cl .. ;" is, em s;:a C(T ,

,!hia, pe:corr:,:o loôas c.S dep'n'
,kn::Ías daquele departam�ntc.

Na
ao r - (!.�n· :�di�(J" ....; ..1 ·J.�.,_H.r.) :.v

(:jub Nautco I m<:;ntu comunista de
último ..

," be bô'" ,,'iórl�'
;_]'ezcr tllab"a, (,0

, J IVJaüinelli.

íf ,),. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·senho- (Compilação de L. Nazareth)

L

1892-Desterro dos 13 generaes>-Tendo-os já reler-Seja o meu De Arte de ho-
mado compulsoriamente, o governo do marechal Floriano, após a de-je em regosijo ao restabele- Não me lembro ... Não me Íern- sassinio, D"pois começou a engro- fria de um desarranjo mental e cretação do estado de sitio, desterra para diversos pontos do territo-cimento do querido maestro bro ... Eis a frase que parece me' lar uma historia incoerente que qlle G\lbo devia ser uma pessoa rio nacional os signatarios do manifesto dos 13 generaes,Pedro Alvar-es Pavão do Nas� tecer a predileção dos que se foi finalmente resolvida pelos psi- talvez um homem com quem a São tambem desterrados outros militares, ooliticos e jomaliscimento. acham perante a justiça acusados quiatras sra. Boykin tivera profundo des-
tas, figurando entre os civis o deputado J. J. Seabro, José do Patro-O anrecía-Io mus.ci- ta e de qualquer crime. Ela é proferid 1 A policia encontrou em poder gosto ou decepção durante a mo, cinio, Olavo Bilac e Pardal MaHct.proficiente diretor da Socie- algumas vezes de maneira desola- d 1 snra. Boykin e ela declarou cidade. 1895-Movímento astronotnico -Pela primeira vez.desdade lVlusic,al "Arnôr á Arte" da e tragica como um grito de que durante mais de oito anos «Essa mulher», declarou o c,. de a morte de Jesus Christo, acontece occuparem os adros no diaesteve seriamente enfermo e naufrago que procura se agarrar possuira um revolver do mesmo ca- H'Ju!ome::, não está tentando bur-
em que se commemora a sua morte a mesma posição que occnpavarnrecolhido durante algum tem- a uma tabôa distante e fragil; ou- líbre, mas que lhe fora roubado lar a lei. fla não se recorda
no dia eIP que a mesma se realisou.'po, a um quarto reservado tras vezes é dita coro arrogancia e sete dias antes. realmente do que se pa5SOU na- 1 ç 16-Marte de Francisco Glycerio-No Rio de Jano Hospital de Caridade. desafio,mas sempre, entretanto, Disse que havia conuaicadi o

I quela ?oite., E!a disse tudo
quau-I neiro.Hallece o general Francisco Glycerio, illustre propagandista daHa alguns mêses que no- numa, vã tentativa de, evasão ás rüu�o à policia. Não se en�ontrou I

to sabia. _, rat,a�se ?e um e>tra� �epubJica, ministro do Governo Provisorio, ch�fe �o Partido Repu-tavarnos a sua ausencia na penalidades de um cnrne. porem rcgrstro J� tal queixa. Ilho drama pSlcologlCO do sub ,)!icano Federal, senador, etc. Era natural de Campmas, onde nasce-regenera da filarmonica a que Esse tão abusado expediente Fez ainda outras declarações consciente e no �é'u mo-lo de
la. a 15 de Agosto de 1846.aludimos. tem servido de motivo dominante á policia, mas ficou provado a in- ver ela deve ser Internada num

.. -0-E como lastimamos essa em centenas de arrepiadoras sinlo- veracidade de t010s elas. Final- hospital para doentes mentais, A DIA 13 DE ABRIL DE 1936-5. HERMENEGILDOausencia! nias e é geralmente. d�spresado mente �ur�iram as referencias da I verdade de tudo isso ainda per-
E' que o maestro Pavão, ou desmascarado pela Jus�lça. M:l.5, sra. Boybn a um ho�.m, ou fano, manece profundamente submersa 1822-0) paraenses queriam a Independencia=-Iwtão afavel como é, fez-nos recentemente, em um triste caso tasma, por nome de "uIlboll• e emaraahada no seu processo primeiras tentativas para a proclamação da nossa lndependencia.couseus admiradores corno rnu - ocorrido em !...os Angeles. na Ca- Disse ela que por varias vezes! mental e u� dia é possi��l qUe berarn aos paraenses, que, por eS3� motivo se orgulham de lhes c\)�síco e corno distinto cidadão lilomia, a batida.frase teve força \ havia sido espancada e ml!t�ata-II el� venha a tona do espmto per- ber a gloria da primazia nesse pa!riotico ;_,mprehendimento.que é. bastante para. e�Jtar que uma se- da durante o sono por (lllbo, I

feitamente clara». J 825-fl confederação do Equador-Com,o rebeldesHoje, felizmente para nós nhora de meia Idade fosse cond�-l Que Gilbo lhe dera injeções bi-' I da Confederação do Equaaor, são enforcados em ReCife, os ra�e para todo o grande circu- nada por crime de morte. podemicas; que Gilho a torturava. Bebidas Nacionais e Extran- triotas brasileiros Francisco Antonio Fragoso, cap. Antonio do Montelo de amigos que tanto o Trata-se da sra. FI�rence Bey- E que até mesmo sua irmã Gla- geiras só NO e Oliveira, cap. Nicolau Martins Pereira, e o cidad�o norte-.america�apreciam, já vimos novarnen- kin de 52 anos de Idade, alta, dis se aliara a Gilbo contra ela.J C AfE:' JAVA no James Hecde Rodgers. O jovem capitão Martins Pereira, quete o bonis�imo maestr? a dar de ombros largos, ba�ta�te .pesa- ��pois d� uma consulta CO� I Praça 15 de Novembro cursara a Esc�la �Jitar do Rio de Janei�o, muito se disting�i� nestao. seu habitual passeio pe�� da e que d:c1arw aos psiquiatras
I �an0s pSlqma:ras 1\ sra. Boykin Antonio Paschcal cidade, na resistencra g�e se estava organisando contra a divisão ,Por-cidade e, ao que sabemos, Ja que a examinaram estar absoluta- fiCOU submetida a observação. tugueza, do general Avilez, e os seus actos de bravura,na trabalnosase acha êle restabelêci�o. men�e c�rta de !1aver morto uma I De� dias mais t Hd�?s juizes re- ED ITAL

1
guerra dos bahianos .contra o general Madeira, valeram-lhe a promo�Para quem sab� aqUIlatar sua lfma de 32 anos, mas que

I
c�blam o laudo penclaI. I J unta Come r .. ção ao podo de caprtiio.do vaiar musical do esplen- absolutamente não se lembrava O dr. Houloose eletrificou aos·

E d 1825-0 bania da Passagem -Na cidade do Rio dedido regente que é Pedro como o hz;via feito. ,juizes contando-lhes que a sra, C I a I dosta o Jiineiro, nasce o illustre ofhcial rla armada brasileira Delfim CarlosPavão do Nascimento, a no- Era uma afirmação curiJ�a e Boykin lhe confessara estar certa D� acôrdi1 com o artigo. 24 de Carvalho, que, Dl gUé!rra do Paraguay, como commandante jntreticia que damos nestas linhas surpreendente, mas as autoridades de haver &ssassinado a irmã, mas da Lei Federal .�. 187, que dis- pido da divisão naval que forçou a passagem de Humaytá (19 dede ho.m�(iager.l �. admiraçã� I apura.ram .s�a veracdade e a sr�'l 'que não se recordava de como o põe sôbre a� duplicatas e vendas fevereiro de 1868), soube ganhar o honroso titulo de barão da Pas-ao dlstmto patnclO, devera Boykm fOI mternada num hospl- fizera. merc.antis, «tOcl05 os comerciantes sagem.desp�rtar muita alegria e mui- tal de enfermos. mentais. em vez I O médico explicou que a razão (com qualquer capital) são I)br�- J 831--A partida de D. Pedro I e sua Famiíia .-Ata satisfação, pois que a saú- de ser submetida a Julgamento de estar ela certa de haver �or� gados a ter e escriturar os hs regcncid trina, eleita logo depois da abdica0 de D. Pedro I, anoun-.Ide do apreci.ado ll1usicista_ é pelo . j�ri.
.. •

J
to, era a sua obsessão por Gilbo. vros: Diiir;o e Copiador, de Car- cia em proclamação dirigida ao povo a partida do ex�Imperador

_

atão nece:ssana, para fiue nao Os CientIstas daclararam .ratar· Na noite do crime, él, sra. Boy-l tas» .Chamo, para esse fun, e de bordo da fragata ingleza Volage, declarando que uma em?arcaçaodescontinue êle a sua n?bre se de um estranho drama do sub- kin esteve realmente na casa da I ordem do sr. Presidente desta Jun- de guerra brasileirll acompanharia aquella fugata até que deixasse asmissão de er:sinar a divin.a consciente, revelando obscuroR irmã para lhe perguntar se esta II ta COl�ercÍal. a at,enção d�!" srs. aguas do, Brasil. .. .arte, formando tantos musI- pro�essos psicologic:ls, quasi tna� havia visto recentemente Gilbo'l comerciantes não so desta CIdade, A fragata, com effelto, p'lrtlu nesta data,levando a seu bordocos executores, com? vem fa - c\editaveis para o.s le!gns no. a$sun� Lembra va- se somente disso. tambem do� do interior do Estado. I D. Pedro I e a ex· Imperatriz �. Amelii\, e. bem �ssim sahir�m comzendo desde ha mUltas anos, to. A s?ra. Boykm .vmha vl�endo I Tudo mai� que se passou nague-
I Os aludIdos :1V1'05, dest!\ pra- ella a corveta fra?ceza La Sel?e, na qual la.m a Joven Ram�a d;.Com a nossa grande. ale-I uma Vida subc?�s�lente e Irreal,

[la n,)ite desapareceu da memoria ça" pagarão selo por �/crba na Portugal, D. Mana II, acompanmda ?e sua tIa é\ míl.rqueza de .....oukgna, os votos de mUita e obsecada e dlllgIda por um 50· da infeliz senhora. Altandegrt e serão rubnr:ados pe- e do marquéz do mesmo tItulo, maIS tarde ebvado a duque; e
,

rmdta saude ao querido ma- rrbo fantasista.

'. I O dr. Huuloose: concluiu que los deputados da }mta Comercial corveta brasileira D. Amelia, a qual le�ressou cinco dias depois c·jestro Pavão. O estran�o caso se. desenvol·
:i sra. Boykintrazia consigo o re- e os do int�rior na Coletoria F� . P?rto do Ri') d� Janeiro, por ter perdido de vista aguelles dous na-

Sebastião Vieira veu d? s�gulI�te ii1odo: 'volver durante oito anos, á pro� I deral e ru?n,cado_ pelos drs. fUI' VlOS de guerra.
. ,

. c
.

A l,ma mal� rPo�a da sra: Boy- c'Jra de Gílbo, di�posta a matar I zes de DIreito das. Comarças ou 1894 -A rel10lta da fsqU?al a e suf.J.acada-Com akm, sra. Gladls Glen� F8U, em· qUiilquer pessoa 1ue se id.:;ntificas- pela funta �omercJal. fu�a dos re�oltosos .d� .esquadra, é extmcto, �a Bah1:l do RIO de Ja.pregada como s�cretana na Re-
se com o fan�asma notllrno que Fpolis, 23-3-936 nelfO o movImento InICiado a 6 de set�mbro de J 893 �ntra o �o-pal'tÍção Naval de Lo�. Angeles,

I a atorment�v3 durante o sono. João Tolenti,7o lar. verno do m�rechal Fioriano Pei�oto. O almirante. CustodIO de Me!lo,não co;n;:;areceu certo dIa ao .tra- Opinou que !i sra. Boykin 50- 5enc!ariJ com o AqUldaban. o Republ�ca '! outros .n�vI�s passou a op:crarbalho. O comandante Hae,hllgs
no Paraná e em Santa Cathannl, onde fOI mst1tmdo um governoteiefonou para o apartamento em

Atenç a'--o ! II provisOiio, tendf' por chefe o capitão de mar e gu.erra Frederico
que ela residia e fal,lU com a en� I Guilherme de Lo ena.corregada, sra. Id�. Swift. I 1898-Fallecimel2�o de um r;:!n�trudor catharinenseA encarregada �Ol ao apart�- , l-F

alIece em Londres o capitão' ten '!nte, � raJano Augus�o de Carva-mento da sra. Falr. Bateu \e nao

Yau rI da a. Iam tida lho, constructor naval. reputado no BraSil e no estrangelfo.obteve re�posta. A porta foi ar-
Deve�se a elle a cOll5trucçãc da corveta Trajano.--.--------------

rombada. Encontraram asra. Fa- I
PONHA EM ACÇÃO A

. �he��:r�ç:�: �:ra c:�n;í:�d:aiJ:;, I G ra I1J- ti Zina I"":::�!':�=""I! r�'*;'::;;�'";�';I�
.

BILlS DE SEU fiCADO dentro de moa agll� .sa�grentd. �� e

'ij I
� e SENHORA artici- �

SEM CALOMElANOS I. Chamou· se � �ohcla fIc.ando ve- � Emilia de Andrade �� � pam 2.0S seus' pfrentes �nftcado que a vItIma recebera um E t Oduto acha' s :::. �] P. W A 'ii.

t· d b S e O r -
..._

ij partícipam aos parentes 8 �� e pessoas de suas reia- �AtIro i na) parte dPoS erllobr 3a2caOeça. nOVamen te ia nçado a � e pessôas de suas re� �� � ções que sua filha LU- �oa a era e ca I re . as-

d ..,. �!I
.!; /tI t W

..

d·
. .

t'd' ve rl
.

a nos prl nCIpa IS ce- r� lações que S1Ja filna ZUL. � �� CY, contra ou casamell- 'lI�SaSSInlO eVla ter srr:to come I o

d
�

� � t BERNARDO il'!Id
. .

d d' fés e restaurantes es.. i MA contratou casamen- :r, r.� o com o sr.
'w

POUC() alltes a mela nOIte o Ia

I

J
�� t O PE- rJ � KLA õ::.s J UNIOR Il�t· ta- cidade 'It ocomosr.PAUL

�'�1
v • 'il

an enor.
I �� 'fi' " �Os investigadores come�ara� a! CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE' � DRO VIEIRA.

_ �11t Fpolis., 11.-4--936. �interrogar todos as pessôa;, que h�- GLORIA, CAFE' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL � João Pessôa, J 1-4---936. � � ie:;ç]������ �, ..

d F
.

� METROPOL .!?i I!!. r.

r.� ijI ij
viam vJsIta o a Sfa. . atr na nOI
I' r.� ������� ''1. 'W tIi � LUCY �� �,jte do crime. Começaram logo a Este produto é recomendado peI0s melhores � � P I � �� � � h �procurar por �oda a parte a sra'-II médicos d'esta cidad,� como um dos melhores re- � �

au o �.� � � e � �Boyk in. Dois dias depois encontra

I
constituintes naturais dos nossos intestinos. �'Z"rz....'ij e . �'*"'�� ���� ;BERNARDO Koo��ram-na em ��o Fra�cisco. N�o ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO >.!J.r'!":""'!."M� Zulma �=:.t��. � noivos �I

negou que �jsItara a u�ã, r"a nOJ-

� aprese�tam-se ij � """........r.o=t�te do crime, mas a prmClplO ne- CORRENTE ANO EM DIANTE
� nOiVOS

� fN�� �,,����
gou qualqu(;r conhecimento do as-

��������

irmã

Pela historia

DIA J 2 DE ABP.IL DE 1936 _·S. VICTOR

RheBnganiz

Procurem
NO SEU

o

Fornecedt:»r
,r

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o flgado deve destillar diariamente um

litro de bílis nos intestinos. Se a bilis não
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão inchar o seUJ' esto
mago. Sobrevem a prisão de ventre e o

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

vida.
Com saes e outros laxantes, ou com pur

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

biliar e que farão V.S. sentir-se disposto
para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com
tudo, maravilhosas para activar a secreção
do ligado. Peça Pílulas CARTERS para o

Figado. Recuse as imitações.

OÔR? RESFRIADOS?

G-U A Fi I N-A
- .-

N A O C E P R I M C O C' O R A ç A O

"
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I Senhoras e Senhorinhas de Florianopolis ! i
G G
g Com 9 chegada de estaçao invernosa precisais compr'ar casacos, péles, �
G costumes e outros vestuarios. ' para abrigar-vos das int�mpéries do te'-�'" po. •
O D

IpROCURAIA I
• •

I as· a' Tre' S' Irma- ;
• G
e e
· �

I · de TUFFI AMIN, & IRMÃOS .:
I que já :recebeu UlI't formidavel stock de artigos para: o inverno :
· �

i r- As jovens florianopolitanas se trajam com apurado :.11 II A nossa jeunesse-dorée compra seus vestidos na Cal. Ii !
O I to, porque adquirem suas sêdas na preferida ,Casa Trel Irmãos, Tres Irmãos, p irque é lá que as sedas, em abundancia, abri-I •
� �
� possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou- gam que as senhorinhas e senhoras demr.rern na escolha ele �
· �
• I

tra casa de Santa Catarina. seus vestuarios. •
� A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu Elas ficam indecisas deante de tão lindas se.Ias e lindissi- 5
�. �
O UI porte alia-se a beleza dos tecidos. II. I

mo_s padrões. Díficil de destar::ar a mais bela dentre tantas be.lcz.-. �
� L

_ �� .���� Ti!i

. . . "
Renards legitimas, Luvas; Carteiras,Cintos e G61as dos últimos rc"',::::'de-Io·s,

. os inais usados no Rio e em São Paulo

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas

I
I

,- .

--I

r�eços sem cOlnpet�dor�slII Mais de 1.000:000$00011'DE ST(..)CK
_______ . ..ar.

-- -----

SEDAS

....ç ".-..
. ........ ":.

" .•.• ... �.,�. -'-. ,,_ ... -;-.._.,

�., ,
•.
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Passa hoje, a data aniversaria Irra,dlalP-ia besport�� l�.r�E�st�I.�I"'h�a�ç:ã'lo�sOO�!l-l"natalicia do sr. cap, Risolet() Ba- T'
�rata, brioso oficial do t-:xFrcllc. d. I A IeDt.a •

Militu distinto e competente, h
os JOGOS DE DO v1ING) ���IifC ���

o aniversariante )'á,' por .ezes, tem n a
RIO, 17 Paira sobre o'mun-sido comissionado em cargos de A estação alemã DIA, onda Continuando a disputa do d

�

I' d d
'< J o a ameaca dealta mverga ura e e exigentes 31 ,38m".,i:radiará amanhã o pro- Campeonato Brasileiro de Fu- .rI

I ,

h 'I
�

conj I agtação,con ,eclmentos mi ítares tendo, aio-
gré.J.-l1a abaixo, cara a America do teból, a C. B. O. fará reali-

d 'd' I r De ha muito que sobre o mu idoa exerci o, durante ongo tem- Sul.
"

zar OS seguintes J'02:0S no
f d' d � Uma nuvem de terrorpo, as unções e Instrutor a A's 23.15 corresponde às próximo domingo, dia 19.
M'," E d I Nos traz um pavôr profundonessa meia sta ua. 3, I 1) :15. no Rio de Janeiro e Pará, vencedor do Mara-

A
.

d ' h Mais profundo que o pavôr. ..SSOClan o-se as omenagens 7.15 às 1,15 hs. nhão, com Piaui, vencedor
h, Ih 'b d E' que a pobre humanidadeque oJe - e serão tn uta as pe- 22.50 Anuncio OJA, {alemão, do Amazonas.

I 'd f li vive tão escorchadaos seus anngos e pro issão e espanhol). Canção popular alemã,
.

O jogo será em B�lém.
Q f)' d 'd

.

d .Ii r. t f I' ue não tem e ici adea mira ores, '::Iaze a e rena-o. 22.55 Saudacões aos nossos Pernambuco, vencedor de� Para a paz e para nada Iouvintes. Alagôas, com Rio Grande do
,

23.00 Radio da Juventude Hi-I Norte, vencedor da Paraíba,
Transcorre hoje, a data ani- tleriana: Poetas da 1.H.: Eherhard i A partida será em Recife.

versaria da exma, sra. d. Edite W. Moeller.
Gama Ramos, esposa do conter- 23.15 Coros das diferentes re

râneo sr. Celso Ramos, abasta- giões da Alemanha do lago da
do fazendeiro e influente politico Constancia até Masuren. Canta a

em Lages. Possuidor de elevados Deutsche Singgemeinschaft.
dotes de espirito I! coração, li vir- 23.4 5 Ultimas noticias e Rela
tuosa aniversariante será muito torio da Alemanha (em alemão).
felicit�di:l. 24.0J Primeiro e último ea-

A Gazeta respeitosamente cnm- 'centro. Sequencia por E. Kurt __� _

primenta-o, Fisr:her.
.

1.00 Trio em ré-maior para 2.15 Eco da Alemanha.
ROMA, 16 _. O jornalista Gayda, diretor do Gior- Sra. finlero Assis piano, viola e violão por johann 2.30 Musica de dansa (Conti-

na/e d'/talia, publica hoje um artigo que ocupa tres colu- R:!gista'se hoje a passagem do Ad�lfl Sixt. Canta e- Trio Eva nuação).
nas do referido jornal, sustentando animada polemica com aniversario natalicio da exma. Flalsc.ll�n., . ,

3.00 Ultimas noticiasfern ale
O The Times, de Londres, sobre a politica externa da Grã- sra. d. Maria de Assis, esposa I .1.15 Ultimas noticias e Rela- mão). Noticias sobre a economia
Bretanha. _Diz o articulis!a que a Italia está pronta, de ar· do se. desembargador Antero de tono da A!e�anha(em espanhol). alemã.
mas na .nao. para repelir qualquer ameaça ou provoca, Assis, membro aposentado da 1.30 MusIca de da.l,lsa. 3.15 Musira variada.
ção de quem quer que seja, mesmo da Inglaterra! ACreS-!llOSSa Côrte de Apda�ão. 2.00 "O cavalheiro morto". 4.30 Despedida DjA(alemão,
centa O escritor Gayda que a Italia é o país que está me-I

.

Sketch por Hugo�H�a�r�t�u�n�g.���e�s�pa�n�h�ol�.)��������������Ihcr preparado para uma guerra. Faz anos hoje a menina z-

II"Inaide Saibro, filha do sr. Herme-

,R E
'

Desconhecido o paradeíro genes Saibro. Xdo imperador enzern AHCJS N01E:

o ir, prof. Adelino José Gon
çalves;

o sr, Artur Lobo LívramtmfQ/
telegrafista aposentado,

Procedente de Curitiba, eneon
tra-se nesta cidade, o sr, dr.
Hamilcar Ribas, recersemente no-

LONDRES, 16 - Noticias ainda não confirmadas mea,dc. pro-motor publico de Cha

dizem que general Graziani desfechou, na manhã de hoje, peco..
uma ofensiva em grande escala contra as forças 00 ras IOUTROS I?RRTEm
Nasibu, tendo por objetivos imediatos as cidades etiopes D r t Gde Harrar e jijica. r. '::IUS avo onzaga

Regressou, a Porto limão,
acompanhado de sua exma. e! po ..

sa, o distinto facultativo cc nterrâ-Í
neo, dr. Gustavo Gonzaga, mê-l
dico da estrada de ferro São I
Paulo-Rio Grande.

Pelo onibus da Empreza Auto
Viação.Catarinense seguiram: Ana
Schi' idt, Maria Gonçalves, Liéta
Barbosa, Cristovão Faustino e

Franeíse� §ilvª,
CINE REX, ás 6 e 8 horas,

.

novamente na téla -,.Amor, mor� - -------�-==

As 19.30 horas, do dil\ 20 tee diabo, grandiosa produção da Nomeadodo corrente, os socios da Asso- Ufa,
eiação Comercio de Florianopo� CINE ODEON, és 7, 30
.lis, reunem-se par,!} eleger a sua horas um filme da Universal- Pelo govérno do Estarlo foi COM V ICTOR Me L.AGLEN
,nova diretoria. 10 segr!:!do do C )stelo. ''nonleado o dr. Artul

Heraclioj O gigante que interpreta oA eleição se procedtrá por CJNE. IMPERIAL, às 7, .30 Gomos Filho, para exercer o

papel de T;:�AIPOR II��crutin� ,secreto, não s�[ldo, (Jor 1 ho�as, Cou/issôes de uma sol- Cl' go de, promotor _públi::o da co�

<i$SO, aceItas chapas assmadas. feira.
.

.

marca de Concordla. !.:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiii''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-'''

Abissínio hasteando a bandeira-branca em uma casa
de Makalé

ROMA, 16 -- O correspondente do «Tevere» in
forma que em Ojibouti um avião particular do Negus está
pronto para levantar vôo a qualquer momento, com rumo

á possessão britânica de Kenya. In formou ta .nbem que o

principio herdeiro da Etiopia mandou, emissarios ao quartel
general italiano, afim de discutirem a paz mediante um

eventual protetorado italiano sobre a Etíopia.

De a�rnas na mão

ADDIS-ABABA, 16 - Não se conhece ao certo o

paradeiro do imperador. Porém parece que depois de sua

retirada da região do lago Ashingi, o Negus teria se reti
rado com suas tropas para a região oéste da grande róta
de caravanas. Oras Ayelu, que se acha tíescauçando suas

tropas, encontra-se nos arredores da cidade de Oebratador,
a leste do lago Tana, e afirma-se que oras Imru ocupa
uma posição mais ao norte. Perece que os abissinios ten
tam alcançar regiões mais altas onde se tornará mais facil
continuar a resistencia contra os italianos.

'

ASMARA, 16 - O comando do exercito italiano
soube que o principe Asfao Wossen, herdeiro do trono
da Etiopia, deixou a cidade de Dessié, no correr do dia
de ante-ontem, sob a guarda de uma escolta composta de
mil soldados, tomando destino desconhecido. Os peninsu
lares continuam a avançar para o sul, assim como ao lon
go da zona da fronteira da Abissinia com o Sudão inglês.

Eleição de di- CARTAZEer
. retoria DO D A

Para interromper o avanço
dos gen-erais Badoglio e Grazia
ní, O principe herdeiro concor
da ern' aceitar- o protetorado
Italiano � " ? ••

Nossa Vida � iaJ �e �
nHIUEt:mAR'I05

A VOZ DO POVO
Cap. Riso/elo fjarata ,

Sra. Celso Ramos
Liga americana das
nações...

Diz o Gí, com muita graçl\:

-v-e-n-J-e--sp.---n-o-d-i-st-ri-to-d-e-J-o-ãO -Embóra a módas não siga,
Pessôa. a pequena distancia Mas si a móda agora passa,

de Floriaaopoli3, uma casa
Tambcm vou andar de ... liga ....

provida com agua luz e esgoto,
Preço de ocasião. Tratar na Cre
dito Mutuo Predial,

De nações deste universo
já ha tanta e tanta liga
Que eu digo aqui nes 'e verso

-Isso tudo acaba em briga !

[JJraulio Siqueira
agrediu a João
Meris. DJS policiais
de «A Gazeta»

Vendo a encrenca o bom policia
Não gostou da brincadeira, \Abre o xadrez com malicia, "
Diz ao Braulio:- -entre si queira !\�

SARAPIÃ1l
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Dr. Hamilcar Ribas
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DOMIN .0, ! 9 do co-rente, ás 6 e 8 horas,
em duas sessões ultra-elegantes, o REX exíbirá o

DELATOR, da R.K.O.--Radio,que
irá sem duvida, constituir o grande e invencivel
sucesso entre todos os cartazes.

O DELATOR é o formi
davelíilme que conquistou o primeiro premio no con

curso realizado pela ACADEMIA De: HOLLYWOOD
�UM filme cheio de cenas emocionante e cornoven

teso
Um fílme que fará você sentir, pensar, sofrer e sorrir
ao mesmo tempo.

O DELATOR- a triste
historia de um homem. que dominado pelo dinheiro,

. vende, trae, delata seu maior amigo e confidente.
Historia traglea de um coração golpeado de mãe,que
assiste o assassinio de seu próprio filho. que cai ba
nhado em sangue a seus pés: pronunciando seu nome.

Historia de uma conciencia roida pelo rernorso-que
quer fugir á realidade do horripilante e rno istuoso
crime cometido.

Triunfo completo do AMOR., vencendo a mal
dade humana e construindo seu ninho de ternura.
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