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Comunista Uruguaio,
que vinha promover a fuga de LUIs Car-
I P t H

·

B'
1 passaporte com o nome de Teodor Félix Walter Brerner.

OS res es e enrl :ergerlvisadOPelO
consulado geral do Brasil em Montevidéo.

W�lter di� ?er repres�nta�te de uma firma pr?dlltora de

1 artigos qurrmcos e trazia, ainda, pelo Baependi, um mos-

Walter Brerner, que veiu ao Brasil comisslonado pelo Bure- truario completo d: produtos qurnicos. Esse individuo, no

ar. Sul Americano, para promover a fuga de Lui z Carlos devido tempo foi transportado de avião para o Rio para ser

Prestes e Harry Berger. Walter Bremer foi detido em San- apresentado ao capitão Felinto Müller. A sua bagagem de
tOs) a bordo do -Highland Chieftain- , quando viajava com mostruarios de produtos quimicos teve, agora, egual de s-
-----------. tino.
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quaisquer IgaçO(3S po I icas. Pelas últimas informações vindas
. I hOMA 19 +Corrern insis- da Etíópia, sabe-se que Negus, o ím-

Proprietario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLADO Redator-secretario OSLYM CeSTA tentes rumores de que aba. nerador da Abissínia. desapareceu su-

II I Florianopolis, Segundafeira, 20 de Abril de 1936 1 NUMEf�O 492 talha travada na frente da b:L,l!�::l1t.e. teme�do os seus subd�tos
S I· t

'

ô t d
que ele tenha Sido raptado pelos da-

orna Ia enm.iou n em e e Iíanos,
que as tropas italianas ocu- Dc,..:Jo a semelhanca dos íátos a

param Harrar. Co nrsrâo dos Treze, do Institrto de
GENEBRA 19-0 sub-se- Genebra. considerando acertadas. aplí

cretário de Estado dos Nego-
cou as di��nsições CG�tíd�s no ac?r-

,

,
" " d?ffi do Trfbunal Regtonal de JusfrÇl

ClOS. E�t�anJelros da Itall�, sr. Elt::Ito_.al. deste Estado. quando julgou
Suvich, Inf()r�nou á Socieda- i o suposto se�uestro .do vereador ínte
de das Nações que "o ma-I gra.tsta de RIO do Sul. sr, Francisco
rechal Badoglio acabou com 1 'Ra;(!:':'Jl no�qual ficou �:stabe1e.ci.do que

a exploração barbara de cri- ' a, . .),�,aç2.o. da Carn�la MU�lclpal de
.

. I Ril) de S,tI. I.casse adiada "sme die",
• ". ::I " I,. A anças, ,Ia,rgame�t� pratIcada/a.té que se apresentasse o referidoS ind IC,1tOS fechados

I
borar com o, governo ·'0 cornba- na Ehop1a, proibindo qUi'.,

as

/. verea.dor
éos "c2misi1s-verdes".

te ao extremismo, de acôrdo com crianças indizenas menores -Asstm. devido a ídentíca r-soluçâo
S NT )S 9 'I'

. b'
dlJ·t· d c bA C, I - A pollcialtls "IS vigentes. de 14 anos sejam <mpreaa-I·o .12,1.:::10 e "ene ra com oa.or-

desta ridade acaba de fechar os I I das em ser'viços ou trabalhes damo r[� D?SSO Triban,al Eleito;al, a

---.---------, 'IComt:��'o (lOS Treze vai determinar aSindIcatos dos Tir.tureiro�, Em- longe de suas respectivas taA Ih d R di ')
;.l.
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suspernãc Hsiu" dte" da guerra ita-
d H t
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R t pare os e 1 a 10.
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r rega os ern o eis e es au-
S' K' Ih

muras. e outro a J. O H, I O etíooe, a�e q'1! sela encontrado Ne-
ranles e Condutores de VeiC:lIO;;, �«oertmg, a me, or marca. Suvich comunicou á Liga que' gus. .�ao (.úmpre outro apnarelhl). sem I O tenente-coronel aviador Li . ? a�:,�eclm.:�t� �e Hai:e ��lassí�.
I\�ais urna dernssão OUVir, antes, o afamado !<oerhn.gn·jberati foi atingido por Lima

ímcortcrá nHe!:l1clOdash)st�ltdat{eso

«lnsti:ll�dora de Flonanopohs» I bala dum-dum. �\.. A
---

Rua Trajano 1 J. fv íOrreu
DESt,lENTlDA A ABDICA. ,,/"1 �

ÇAO DO NEGUS �_C� mD�dida
de um gato

RIO, 19-5egur:do informa o «Estado de S. Paulo»
urna das prisões mais importantes efetuadas pela Superin
te ndencla de Ordem Politica e Social, após novembro de

1935, foi a do secretario do Partido Comunista Uruguaio,

A
A DO povovoz

ANO

Adolf HlitlerAtiviàaà es
-,----

DO CRE'DO VERMELHO NO
BRASI.L

De grande expressao nacivll311� o d;a de .hoj� para a A/ena
nha: porqi-e êle assinala a paSfa Igem do 470. anivesario de nas

cimento do chance er Ac10lf Hi-IItler, o chefe do Reich e o luehrer
do povo germânic . .),

.

Criador da Nova Alemanha, I
Adolf Hitlel L'CUí,a a plana des·
tinada aos h-róis e vult s ex-

traordinarios d'i raça.
Hitler, Hindenkrg. Guilher·

me II, Bismaich, -- expressam,
cada um de per si, gr.ives e dou-I
quentes momentos hislorico& na

I
P-IO, 19 - FoÍ demitido o

vida nacional alemã, que se te+ praticante de pratico do corpo de
Iletiram necessariamente nos des- I praticos dos rios da Prata. Hai-
tinos da humanidade I xo Paraná e Paraguaí, visto ter.

São aqueles a quem a Ale-
j f 5� verificado, pelo prontuário da

manha tem entregue confiante os ou outras regiões da Alemanha. I policia, que seus precendentes
seus destinos nas horas mas agi- O aniversario do, sr. Adolf c!lmunista, I'e C"lJõem ao mgresw
todo� e augustiosas dI) mundo Hitlel sign;ficará a verdadeira mo- no referidc, ,', '�i ::),
ocidental. bilização da mocidade alemã, que

Hitler,jdespresando as possi· representa ndS palavras do EntrE. grt�\Jr de COI-
véis con�equencias danosas e tra- «fuf.hr�r», � garantia da nação. respOiidtllCia COlOU-
gic.as, -que apavor"m os enti- A ASS?ClaçãO de ex-::omba-I 'I istabiados e formam us heróis,- tentes Ky, fhauser fez prp.sente ao

confiank na força do patriotismo c�:nceler Hitb, �e uma e�qua- S. PAULO, 19 - O indi-alemão, lança·se, altivo, na luta dlllha de doze aVIÕ'es de guerra 'd F I'
,

S b
'

F
'

" d AI l I f h
' VI UO c lClano e ashão erura,

pro eqUiparação a emanna a qua o ue ief ordenou que se; , .

f' � I
em direitos as outra5 nações da chamasse Esquadrilha Hindenburg'l mal�s, pOdr «�OUI�» 'I

OI preso pe a

'dd' A f po leia esta caplta.comum a e europe.a. s orças que tomarão parte I A' '" .

A vitória do ponto de vista de: d f I d pOS varlos mterrogatorIos con-
no e� I: as

comd�!,"?�raçdões ,cof m- ,fessou que era entreoador de ccr-Hitler e a vitoria da Alemanha. preenlJera) uma AVisa0 e In an·1 d' d r.
c" ,

qUe passa,-I\pós humilhac...ões ino- t' 15 20 000 h' r,;spon enCla <) -,omite RegIOnal
�rJ�� a. . omens; uma j Comunista de São Paulo ara ominaveis,-a ocupar o logar de dIVIsa0 de carros de assaltos, ou R'

p

destaque de antes gue:',a, na po- sejd dois regimentos. de 200 car.
10.

litica da Europa. ros cada 11m; 26 automoveis me-
A mocidade alemã que admira tralhadf)ras, um batalhão de [nO.

ardorosamente a pessôa de t?�íclistas, um ba,talhão de I .. 1- 1.!0; 19 - Vão ser expuhcs I
Adolfo Hitler prestará, ao seu nona, tropas da aViação "ompr I ;]., ') lerritorio nacional váriod indi
chanceler, imponentes homenagens dendo o regimento elo ge::-.. \ -I,,; ;dU08 envolvidos em atividades
significativas do sentir do povo GO,eri?g; tr�s gr�pos de d,�f 1...:..1 ;orr.:unistall, entre ('ii quais Molel
alemão. .

antl·a#!reá, ou seja nove C'l.:·.:lôd I Gleizer, pai de Gení Gleizer. Regressará amanhã, ás 12,30Ha varias semanllS, intensa anti-aéreos motorizado�,' detentore! - h' I�
- oras, ma!s ou menos, pe o

dropaganda desenvolvida junto ás de som e projetores e 18 metn· BArA, 19 - Esteve reuni- avião da Condor, de sua via.
famílias convidadam os pais a fa- lhadora� de 2 �enlimetros.

.

do, no palacio, sob a presidenc gcm ao Rio de jal'Jeiro, o nos-
zerem inscrevp.r os jovens alemãis !\la Impo.llencla das mamfesta- cia do governador Jurací Maga- so ilustre conterrâneo sr. dr.de dez anos, na classe cios «ba- ções Ad� ho)�, o valoroso povo Ihães o Diretorio do Partido 50- Nerêu Ramos, g.overnador dolilas nacional-socialistas». germaDlco tnbuta o s�u preito de cial Demor�atico. Estado.

De' Berlim 6.000 moços mo- home�ap,em e grati?âo, r�afirma�- Depois f '1 dlstrib'Ji-:!iI uma no- S. excia. será recepciona-
�as partirão em trens especiaIS do, ainda, a con�lan�a Imperecl- ta em ql \ ;.; Jxlara que o Par., do pelas altas autoridades,
com destino á Prussia Oriental vel em Adolf Hitler. I tido est' \. I); iposiÇão rle cola. I correligionarios e amigos.

Dr. Nerêu
Ramos

Expulsos

.

'"

ROivIA, 19-Nos circules
autorizados opõe-se formal
dc.smentido as informações
segurldo as quais o Negus
teria comunicadJ a intenção
de abdicar em favor do prín
cipe herdeiro- e este estaría
disposto a negociar a paz
sem condiç(íes.
Tambem são des:r.entidas

as instruções que, segundo
se anunciára, o sr. Mussolini
teria transmitido ao marechal
Badoglio nt.> tocante as con

diçÕêS de armistici0.

R10, 19 -Foram solicitados.
ôntem, os �()corros da Assistencia
para o menor Jorge Neder, de
12 anos de iddde. e filho de 5a
lin Neder, o qual fôra mordido
por um gato.
Ao che�ar o dr. Barro�, que. "

havia seguido na amb'�lancia v,, �'
rificou o facultativo, Sfr de extrc�
ma gra "idade ° caso. E tão gra
ve' de fálo, era qUl� a vitima S'::'

gundos depois, antes n1f'smo de
qualquer interw'nção c1inica, lale
ceu.

Havia. falecido em consequen
cia de I aiva,
O p..:!queno fôra ha mêses, como

acima dis�emos, atacado pOl um

gato. Desde então entrara a ma

nifestar sintômas do mal, de que
veio finalml'!ntc a pDdecer.

o presidente
Getulio

seguíu para
Minas

SOBRE A PEw
NA DE MOR.

TE

RIO, 19-0. sr: Evaristo de
Morais, fa�élndo ao «Imparcia'"
sobre o restabelecimento da pena
de morte no Brasil, disse que a

aplicação dessa pena capital não
diminue a crimínalida de e sería
um re'hocêsso da índole brasileira.

O sr. Evari�to Morais aconselha,
(.Orno criminali�ta que é, a melho
ria do nosso regime penitenciario.
o que, isso sim, trará enormes

vantagens p"ra a �egeneraçã(J dos
çriminoSlJ5 no Brasil.

RIO, 19-0 H. Gtlulio Var
gas, que faz anos hoje seguiu.
hoje, para a fazenda de S. Ma ..
teus, em Juiz de Fora, no Esta.
d.o,de Min�f) Gerais •

. : ,,'

...... 1•. ,� .._.... " .,....
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.".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estava no propósito de dar por terminada a questão pes-
5031 que mantenho com o sr. Manoel Pedro da Silva Junior, que

agora pretende arrastai-a para outro terreno, no intuito de engendar
a sua defesa, que em legar de defendei-o mais o caracteriza como

caluuiador que é, e sob o exame de sua conciencia espésinhada.êsse
sr., atirou aos meus superiores uma queixa que não me poderá atin

gir po!'que: na carta aberta que Ih � dirigi em 13 do andante, nada
se encontra com referencia as ordens dos meus superiores hierarqui
cos; porque nada vejo de positivo contra 1\ minha atitude, que é di

gna, pois, apelo para o Todo-Poderoso, que adoro d� convicção e

diante do qual me curvo com grande respeito, por ter certeza abso
luta da sua justiça iníalivel, si aquilo que disse com alusão ao sr.

��������������������- Manoel Pedro, é mentira; já em face dos documentos que não [o-
foi quem creau li �stado Iram por mi-n forjados e que se acham registrades na igreja matriz

de guefMàr� ... di� ". m-.n-.s de Nossa Senhora do Desterro e no Cartorio do Civel,desta capital,
III a "',. poderá negal-os êsse sr .... que são em vez de sua defesa, a' sua

tra Vicente Hão acusação eloquente, que lhes vão cancelar todos os átos brilhantes
da sua carreira de Iuncionario público, se é que têm.?.. E' preciso
realmente ou a coragem dos cinicos ou o esquecimento dos loucos,
para dizer-se que, em a carta que ditigí 'á êsse sr., tratei de coisas

proibidas P0l' alguma circular do Ministerio do Qual sou [uncionario:
e a tabôa de salvação ...para quem naufragou por suas próprias mãos! ...

E' preciso realmente uma alma de Jedas, para se lêr qual
quer defesa feita por êsse sr., aonde o menosprêso pelos brios de
homem êle deixou bem patente.

Muito de industria o sr. Manoel Pedro, omite a verdade,
que de fórma alguma poderá torcer a narrativa do que disse: e aí
está a condenação do seu mal avisado procedimento. Lembre se êsse

-r .. que o fá to por êle cometido se acha descrito pelo art. 253, do

Código Penai da Rep:Jblica. A intenção maliciosa sempre tr-1i

aq:Jêle que a nutre. Lembre-se êsse sr., que êle se apoderou crimino
samente de um emprego, que por lei, não lhe podia p.:rtencer, po:

que: qua.ndo �,se sr. fez o concurso de prim�ira entr�ncia. já estava

fóra da l::i!. .. Essa contradição se encontra confrontando-se 03 docu

eletri- mentos, que êS3e sr. pela sua pouca refbxão. oficializou-o,; por �o,,-'
se6uinte, a culpa não é minha!...

E' o caso de dizer-se: c')nvinha mais ê5se sr., ter fica�o ,Cl' •

lado. Agora, digo eu: -Não tenha medo sr. Manoel Pedro, qu�

ninguem será capaz de lhe caluniar. Seria melhêlT que êsse sr., tir�sse
êsse charlatanismo, já que faz garbo de ser homem de bem e fun
cionario sempre obediente a0S austeros principios da lei! ... Confes5e
sr. Manoel PedC'J, o crime que cometeu; confesse que abusou dos 3'
e I' mandamentos da lei de Deus; confe:;se tudo, porque os arrepen
didos são os que se salvam e Deus, que é bom e jUJto.lhe perdoará.
Não é ver.dade: sr. Manoel Pedro da Silva Junior? .•

Fpolis,,18-4-36.
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Fica-se, portanto, sem vontade
de abordar algum assunto. Po
dia falar (não falar mal) da vída
de Carlos Gomes, o nOS50 gran
de Carlos Gomes, gloria imorre
doira da nossa patria querida.
Podia dízer algo sobre outros

assuntos, mas direi como o caipira:
Quá, não pága a pena!

Amanhã, á noite, teremos. pe
lo que se vê do programa já pu
blicado, um excelente concerto da
Banda Musical do I 40. Batalhão

Pela historiaAvacalhado
o Poder _Judiciario

do Maranhão

nossa

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 14 DE ABRIL DE 1936-·S. TIBURCIO

1638-,A conquista da Bahia-Apparecem €m frente a

Itapoan os primeiros navios da esquadra hollandeza, que vinha á

conquista da Bahia. Compunha a frota de 30 navios, tendo a bordo
3.400 homens de tropa e 1.0)0 indios, todos sob o commando do
principe Mauricio de Nassau.

1832-0 coronel Marques e major Meyer, são der
rotados-O tenente coronel Francisco José Marques e o major
José Gabriel de Moraes Meyer, á frente de um batalhão de milicia
e tendo a seu favor a fortaleza do Bmm, assenhoream-se do Recife.
MáS as providencias dadas pelo presidente obstaram-lhes a passagem
da ponte, pelo que, perdendo as esperanças, se dissolveram.

1868-Um catharinense no Müzisterio-O illustrado
catharinense dr. João Silveira de Souza, então deputado geral,é no

meado Ministro e Secretario dos Negocios Estrangeiros.

Hoje, segunda-feira.fé um d;a
morto.' E para falar algo sobre
musica é, então, um caso sério,
porque a gente toda està of-side
para ouvir essas coisas da divina
arte.

RIO, 19--0 presidente da Côrte de Apelação, desembargador Araujo Costa
e os demais juizes, enviaram ao presidente da Côrte Suprema e ao ministro da Justiça
comunicação nos termos seguintes:

'

"Levamos ao conhecimento de v. excia. as seguintes ocorrencias verdadeira
mente graves desenroladas hoje no sei) da Côrte de Apelação: convocada sessão ex

traordinaria para julgar a suspeição oposta ao desembargador Costa Fernandes no pro,
cesso do mandado de segurança requerido pelo governador Aquiles Lisbõa, comparece
ram 03 desembargadores desimpedidos e os juizes da capital doutores Traiaú Morei
ra, Mourão Rangel, Severino Carneiro, convocados para substituirem os desembargado
res Pires Sexto e Correia Urna que anteriormente afirmaram suspeição, e Alfredo Assis,
que está em gozo de férias nessa capital. Os des. Pires Sexto e Carl êia Lima decíaran
do não ser mais impedido por considerar extinta a causa da suspeição e Costa Ferrian
des, cuja suspeição ía ser julgada, tomaram assento na mesa e acompanhados dos de
sembargadores Nestor Veras e Teixeira Junior, iniciaram a discussão apaixonada e vio
lenta, atacando constantemente, por vezes insultuosamente, o presidente e o relator, ori
ginando-se tumulto, que culminou no momento da apuração dos votos.

de Ca,çador;s. Ha n�s:E' progra- Em virtude da situação anarquica, o presidente suspendeu a sessão retirando
ma COisas �oas � regl;trar e o' se do recinto acompanhado dos demais signatarios deste telegrama. Os desembargadores
maestro J�ao Vitor, �os o sabe- Costa Fernandes, Pires Sexto, Teixeira Junior, Nestor Veras e Publio Melo, sob a pre
mos, caprichoso e cheio d� bôa sidencia deste, declarando não reconhecerem autoridade na decisão do presidente da
vontade,. cavando, 'como .

dizemos Côrte, continuaram no recinto e convocaram irned.atamente deis juizes do interior aqui
em �llI�Jca, otimas p�rhturéis. ! chegados ôntern, que assistiam a sessão e prosseguiram ilegalmente os trabalhos, tendo

�mQa bem que haja alguem O procurador geral formulado veemente protesto, retirando-se em seguida. Constrangidos
cheio de fé e que trabalhe pela em face de semelhante desprestigio do Poder Judiciaria promovido dentro do seu proprio
encantadora arte. Estes abnegados seio, comunicamos a v. excia. essas graves ocorrencias, que tora:n assistidas pelo coro
Já rarearn, porque o «capim ce- nel Oto Feio, comandante da 8a. Região Militar. Atenciosas saudações. Araujo Costa,
bola» tomou conta da nossa ilha presidente da Côrte de Apelação; desembargador Eleazrr Campos, relator; dcsernbar
intelecto'musical. gacor Antonio Bona; juizes Traiaú Moreira, Mourão Rangel, Severino Carneiro e pro-

Nos temos trabalhado. Carpin- curador geral, Edison Brandão."
do, carpindo ....mas nem se vê na- ---,-----------------------

d
'

d lnstelações de luz e forra, aumen-.1 am a. :t

Não faz mal. Vamos com o tos ou reparos em instalações ele
Antoninho Fedrigo que é, sem tri.cas para qualquer fim só deve
ser musico, um dos mais entuóías-j' reis .fazer �om a «Instal�dora de
tas da bôa musica em nossa te! - Florianonolis> , Rua Tr'�Jano I I ,

a única especializada no generora.

O seu sonho doirado é termos e que trabalha a Ft'ços verdadei
uma grande organização orquestral ramente rnodicos.

------------------------

condigna de Florianopolis, que já I
é ba-tante culta para gostar des
·as ccw,afl educacionais.

Sebastião Vieira

Irrad�açãa
da Alen'�a·

una

o "dedo de Deus"

RIO, 19 - O sr. rmrnstro

Vicente Ráo, proferiu um discur-
50, ontem, por ocasião da inau

guração das novas atividades do

A
Instituto dos Advogados. O titu-

estação alemã DJA, onda lar da Justiça, especialmente con-
31 ,38ms.,i�radiará amanhã o pro- vidado para o áto, dissertou sobre
grama abaixo, para a America do

o estado-de-guerra decretado pa-Sul.
ra o, país, dizendo que, em prin-A's 23.15 corresponde às
cipio, o estado-de-guerra faz pre-3, IS :\�. no Rio de [aneiro e
supor uma luta armada contra

7, J 5 às I, I 5 hs, . , . .

T d
.

di
°2 ::0 A

.

DJA (I - inimIgo eSltangelfo. o aVIa, IZ
.t".:J nunclO . a emao, p.

t R'b d'
A) C - I I -

o sr. Y Jcen � ao, ca t' a l-

portugues. ançao popu ar a ema.

!
- O' d' d' d'

22 55 S d gressao. IZ epols que eJxan o
. au ações aos nossos I d f I f I j'd i

, e a ar para a ar n::. qua 1 at.e
ouvintes. d 'd d b '1'
23.00 O heln comlIm vale

e CI a ão, raSI eIrO e acr�s�en.-
-

�a que de fato é contra os mimi-
Precisa obter materiais

mais do que todo. Friedrich Ne- b L cos para qualquer fim?
, go- externos com akntes. «.em- N- � ." « ._I.)au�r. bro <lOS colegas que dos cm::o

. ao pef ...a tempo, v� a In�
De acôrdll com o artigo. 24 23,15 Marchas alemãs. Execc- membros do comité encarre�ado taladora d� Flonanopolls», Rua

r.h Lei Ferleral .�. 187" que dis- t/ 105 pela banda regimental da d
.

bl b I TraJ'ano 11 e os encontrara' ,la.

e organIzar a Sll .evação rélS! ei. '.
U

•')õe sôbre a� duplicatas e vendas 28. Reiterstald.lrte dirigida por b 'I' melhor qualidade e por prerost.
,

.. ra, m.o apenas éra raSl euo, m.,,- ..
:t

mercantis, «toõos os comerciantes Muslkzugfuhrcr Max Krause. ,'. 't t I baratIsslmos.(com qualquer capital) são vbri� 23.4 5 Ultimas noticias(em ale- )Illdo assImMsempre De,. eve. (don
roo

) N
..

b
. a o por oscou �

. IZ am a que �_"'_"""':':Ir;::�
...,-__'_"'r.;;�podas a ter e escriturar os lis mão. ohclas so re a economIa . . .

'd' d' I"
""""'.._....,.,""""".�' L�.s!!õarJi!l��ros: Diár;o e Copiador de Car- alemã. o. IlDdstlDto )Ubll 1.cI� con uzm os :-

r.'tJ1
MANOEL F. GUEDES �,C f d 24 00 nA I] d nd glS a ores raSI eIrOS na creaçao �H SENHORA

.. �tas». hamo, para esse im, e e '

...

nauta en�anta.a e
..

e
, parttcl- �

ordem do sr. Pre,idente desta Jun- Mozart, dmgld,) pO! Fntz WI,::ke.
_

'

pam 20S seus parentes �
ta Comercial, a atenção dos srs. 1.15 Ultimc,s noticias (em por' Rhelngantz ,�e pessôas de suasrela- �
comerciantes não só desta cidade. tuguês).Noticias wbJ'e a economia '

- ,�ções que sua filha LU- �
lambem dos do interior do Estado, alemã. LANS PARA BORDAR ��� CY, contratou casamell- I

Os aludidos livros, destí\ pra- 1.30 A orquestra de José Bar- � to com o sr. BERNARDO �
ça, pagarão sê�o por �erba na

I
niol (Sexteto de cordas) Guatema- não tem rival. Gr�l1de sorti- � KLASS JUNIOR. �Alfíl,udegn e serao rubricados �e- la. mente de cores fu'mes. � F oJis. 11.-4---936 �.los deputados da Junta Comemal 2.15 Eco da Alemanh8.. �JI A RCAS: ij1

p. ,

.' �
e os do interior na Coletoria Fe 2.30 Mestre5 alemaes de canto: � �r.������ �
df.ral e ru�r�cado: pelos drs. Jui· Rosl Seeger�. ALI CF:, AMELlA. AURORA � I� LUCY I' t
zes de DIreIto das Comarcas ou 3.00 Ultimas noticias(f.m ale- MARIA, MA RI NA, b � e � �� I

I J C
.

I) MARGARIDA � � � �I
pe a ,unta .omercla. mão .

It;��ij BERNARDO ti'oo��:
Fpohs, 23-3·936 3.15 Musica ligeira. A' �� �

Joã() Tolenti:'lo lar: 4.30 Despedida DJA(alemão. venda nas bôas � noivos �SecIc!arJo "português.) C asas !N������m

do estado-de-guerra, creado real
mente pelo dedo de Deus, vi
sando a verdadeira significação e

a verdadeiro alcance da luta em

que todos nós estamos empenha
dos contra os estrageiros, pois são

os estrangeiros que nos agridem.
Após longas considerações, o sr.

Vicente Ráo acrescenta: "A !uta
é de vida ou morte. Ou nós ou

êles. Não ha meios termos possi-

Será 'jue venceremos o nevoeiro
:h4. a��n�Jt a �. {.�,inanle?
Chi lo sa ....

----------------------

Motores eletricos de absoluta
confiança, pT:>duto da afamada
IISiemensll, V. S., os obterá, por
preços sem concurrencia, só na

«lnstaladora de Florianopolis»
Rua Trajano.

veis.>
A oração proferida pelo sr. Vi

cente Ráo impressi:::mou e caus( u

�atisfaçào geral.

A PEDIDOS

Aos meus amigos
colegas

e

EDITAL

Junta Comer
ciai do Estado

. �---------------------------------

meus

MUSTAPHA' IPE' E SILVA

(
--

_Java _Jornal
Praça 15 de Novembro, 26--sahrado -. Fone. 1.360

PRIMETRO E UNIÇO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diar:as: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, ,significa: Grandes vendas e

ma lores lucros

Oaixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS

JJ A-

D O R? R E '5 F R I A C O, 5 ?

G-U R A I N-A
"., f,

r�AO o
", "',( . ;

CORAÇAO
�

Ih, - �RIME
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GAZET�\ +Horianopolls

'Se-rlhoras SenorinllêiS dee Flerianopells !
Com 9 chegada d� estaçao invernosa precisais compr'ar casacos, péles,
co�turlf)eS e outros ve'stuarios, para abrigar-vos das int�rnpéric5 do tempo.

,& IRMÃO
:"'ecebeu Uf:1 fOlVjn1idavel stock de artigos para o inverno

Renar'ds legitlrr1as, Luvas, Ca'FteiF-as,Cibatos e Gólas dos últimos r�{lodelos,
,;.' . os rnais L.lsados no Rio e em Seo Paulo

esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas
-

'<: I
,

. I

IP�eços sem COlnpet�doresl

de TUFFn
III ,

qureJ8

. F�el1s florlanopolitanas se !ra: con:Pllrad:-�1
,.1. t6: pDi'que' adquirem suas sêdas na preferida Cati� Tres Irmãos,

possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou-

I
tra casa de Santa Catarina.,

,

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu

'Rp:t. alia-se a beleza dos tecidos.

__J

Suntuosas, atraentes,
" t •

1.000:000 '''000 I
STO�K

-

, =-_j-----

de
DE

Tres Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri

gam que as senhorinhas e, senhoras dernc.rern na escolha de

I seus vestuários. ; I

I
Elas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e lindissi-

II mo� padrões. Díficil de destacar a mais t'el�tre ton�:J

EDAS

=t�':::P MONCj()L art'go superior de
:R.E.P CHiN Gloria
dcrn, Idem, Idem
Idem, idem, idem f rtgo superior
SEDA LISTADA pa: a camisa, artgo íinissimo
C�EP de seda para camisa, Ultima Moda
,EDA LAQUE'
,-:��EP d- Seda Estampado moderno
3ULTANA para Mantaux
';ULTANE rA para jogo··'

-, - ,

�f},iGERIE para roupa branca de
EDA EST f\MPADA para quimono
Sf:O-\ Ide!11. idem, idem, artigo superior de
ORAP DE. �;ED/\, ar:igo finissimo de
:lEAU DS G./-\ZEl L \. sortimento de 18 cores

�RFP POND,'\GE. s ortiucnio de 1 Ô cores ('e
CREP l\lATTE, idem de I =í cores de
Cr:\EP AVIeR, medcm;ssimoj
CREP CLOQUE\ SOl trrnento de 60 cõres de

.-7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500
11$500
6$500
8$500
6$000
7$000
16'�50
18$00

24$ : Pvr
.

17$0(1
24$ PI-'f'

. 10$ Por

12$ Por

10$
.

Por
22$ For

15$ Per

17:;;00
14$000
11$000

ioi�
VELUDO CHlfFON de
ERMINETE DE SEDAI 1.20 de largura de
VEL.UDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELUJ)O FiNO de 90 centimetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA' DE PELE
RENARD ele diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENAR,D d.; Alas ca de
Idem" artigo fino de
Idem" n finíssimo de
JOGO DE PELE de

"

'

Artigo para a estaçao de,inverno
60$ Por 40$000 JOGO DE PELE de
65$ « 45$000

.- ..

38$ « 28$000
17$OQO

5001,00,0
110$000

Por 50$000
« 100$000
« '300$0'00
« 450$000
« -ô80$000
« 45$000

100$
200$
450$
,800$

. 1 :000$
, 60$

70$ Por 5o.�Wl'G

I CAPA DE BORRACHA" ultra moda, tipo 1936
IDEM
IDEM
CAPA DE HOMEM impermeável
IDEM IDEM

180$000
170$000
100$000
180$000
120$000

Por 28$000
25$000
14$000
10$000

40$
35$
22$
P:í$ «

LUVA DE PELICA, para homem de
LUVA DE PELICA para senhora de
LUVA DE CARMUÇA para senhora de
LUVA DE PANO para senhora de

«

«

.' .�.

C:-or�1'dave'l e'
.

'"Ineguada ·e-' - STOCK de !ã 'para o ;:\verno,r l I i I
_", � V que foi reoebi�::Jo rec*9nte-

rner\te das praça do RIO e de S. PAULO

F

RUA FEL.IP
TELaEF
O R �

Ct-IMIOT N.22
'1.401

P O L. so I·

I.

li

d

,

_.-�
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des, hoje e sempre, só na nInsta-

����������������������������������;���I�a����_��
A

� ln.
II. O governador sergi-

r-�-=-�:
.

..:""""
p o v o

1----------- �;,a�_oo governador de Sergipe, atualmente aqui pa.�
.. � !A

·

f
A ",..

sou o seguinte telegrama ao governador em exercicio daquele Es·

Ü f\JOs s a V i éJ a i I Pac I' ICaçao t�do: 'Afim de desfazer quaisquer explorações tendencíosas, ciên-

o:� �
tifico n�o tem sido objéto de cogitação acôrdo nenhum na politica

:::�����r;ot: ����.liG�
I d S Ab f ( ) E d

da po Iít ica nac iona I .

d� s::;��. [aços a etuososv La roni es Carvalho, governador

MussoliniEsteve hoje em visita a esta
.t\ bord� do avião da Condor passaram, ontem, por' este

redação, demorando-se em pales- �orto, com destmo. a �orto AI;gre 05 sr.s:. Mauricio Cardoso, Ba
tra com o díretor deste diario, o

tista Luzardo. e PaIm FIlho, proceres politicos gaúchos e interpre- =������������������
Ilustre consul alemão, nesta capital,

tes do pe�s�mento dos 0'p?sicioni:tas brasileiros. nos entendimentos

1- i
·

sr, dr. Dittamar. para a pacificação da politica nacional. In C •a
S. excia, veio agradecer à Ga·

"

t-.ca
zela a colaborarão prestada, cÍu-

' RIO 19 -. Não foi, possível reunir a comissão diretora
Faz anos amanhã o J'ovem Ma- '% d P R P d d
I A A

rante o tempo que aquele diplo- o . . ., em virtu e o.mao tempo não perm.itir que viajassem
noe . dos njos, II d I dmata desempenhou as altas Iun- a gu�s os se�s mem )ros. resi �nte� ell_l, lagares dlsta.n�es da capital.

Anivers iria-sa hojeo sr. Egon �ões de representante da nação P�r esse moh�o, não loi recebida aqui a resposta oficial dessa agre

Genldo Tietznann in dutrial re- germanica em Florianopolis. mla�ão, ao r,r?jéto da fórmu.la do nmodus-vivendin que estabelecerá ROMA, 19 - O espirito

sidente em BIIJ<;que. Apresentou, ainda, s. excia. a trégua pohtíca. Os perreptstcz Iundamentara,n, com aquela alega- que prevalece no seio das tropas

suas despedidas por ter de seguir ção, o pedido �e adiamento �e alguns d.ia. s para dar, por escrito,'
italianas, que avanr am para o

F t· h d d seu t d t f 1
corarão da Abissinia, fOI' reve-

es eJa oe a passagem o n\l. ia 28 do corrente, pelo pon o e VI� a nas"negoela�ões, paci ica- eras.
.

'%

seu aniversario natalicio o estimado avião .la Condor, para o Rio de. Aprovelta�do �s�,e i,penod�, de espera, o sr. Roberto Mo.
lado pelo iacidente ocarrido quan-

comerciante sr. Benjamin Gerlack. Janeiro, onde embarcará 1)0 dia terra, leader perrepista, Ira, COIDO p dissemos, á Porto Alegre no

proprietario do conceituado Café I. de maio, a bordo do Cap. me�mo a�ião em que hoje viajam os srs, Mauricio Cardoso e

Chie, na cidade de São josé, jlrcona, com destino a Hambur- PaIm -Filho. Miscelânea
Dada a geral estima que o ani- go, permanecendo ali três mêses, A ,

Esses p,�líticos teem, agora, �ais um ccrnpanheiro para o

versariante disfruta, será, por esse para depois partir para Kronstadt, VúO: e o sr: Batista Ltlzardo, que hoje recebeu telegramas urgentes UlVi ESTUDO INTERES-
m x.vo muito homenageado; na Rumania, em cuja cidade de- dos srs

",
Flores �.� Cuoha e Raul Pila chamado-o a capital gaúcha, SANTE é O flue publicou nu-

frUEm AHOS H01E: sempenhará o cargo de consul por ser ircprescidivel a sua presença alí. ma revista francêsa o sr, Jean
alemão. RIO, 19 - O sr. Paim Filho flllando a um matutmo de- Rostand sobre a longevidade

a exma. sra, d. Alice Arantes O dr. Dittamar, ba oitc anos
clarou o seguinte sob!e a marcha dos entendimentos politicas: da vida. Ele admite que a

Zimermann; e oito meses que exerce as Iun- «Estamos, ainda, em conversações e entendimentos com os hereditariedade predispõe o

a senhorinha Maria de Lourdes ções de consul, nesta cidade, para representantes .�as oposições dos outros Estados. individuo a viver longamen-
Bastos: a qual teve palavras de caritJho e' O o?Jeto, agora, das nossas conversações é a fórmula que. te,. pois está provada a exis-

a �rnhorinha Maria das Dores encantamento.
resta das mUitas aventadas sobre li trég�a parlamentar. tencia deJinhagens longevas,

.
A'ves; Para subslituir o dr. Dittamar Far-se-á u�a pacificação politica na Cl1mâra. sem ferir en- ou longeviaveis. O sexo tam-

o sr. João Batista Peixoto. o govêrno germanico nomeou o
tretanto, a autonomia de qualquer corrente ali repre6entada. bem inflUI:! nêsse problema, e

BATl5ADO
dr. Steiner, atual consul em An-

. Com li adoção desta fórmula dão ao governo e a oposiÇãt{ com .. vantagem para a mu

tuerpia, e que se empossarà �o ��a cabal demonstração d05 sinceros e p�tri�ticos propositos que os lher, qt1e em todos o� paí�es
Foi levado á pia batismal o cargo em meiado!l de junho. aOl�am, de c.olabcrare�. COlO o p'-lder p'lbh.:o para resguardar de do �1Undo tem maior Vida

menino Eugenio, filho da sra. Agradecendo a � oora da visi- pengos o reglmen, facilitando a ação de combate contra os ip-imi- média do que o humem.

Ar\algisa Oãige Vechidi e do sr. Ia ao dr. Dittamar rf'novamos gos da nossa patria.» .

Por que? Porque existem

t...ugenio Vechietti, desenhista da nossos votos de felicidade.; no de- RIO, 19 -O sr. Otavio Mangabeira concedeu ao Diario dIferenças de constituição crô·

Dir'!toria de Obras Públicas. senpenho da nova incumbencia Cnrioc� a seguinte cn�(.�vis�a: "Nã\) .é verdade quo eu seja cQntráno mosomica entre � macho e a

CHEcAm UH5 que lhe'foi comfiada. ao movimento de ,paCihca��o, segundo tem sido noticiado. Aliàs, fe'nea. Nos mamlferos e nos

l
devo dizer, preliminar/nente, que teal surgido muita confusão e mui- insétos, as celulas masculinas

Des. Marinho Lobo I
tos boatos sobre as demarches polilica� estabolêldas. Em princi0io encerram um pouco menos

.'

�en�um v�r.dadeiro POl.iti��>pód� fazer do! pubtico afirmati�as
.

con.�ra� de crôma�ina:, singularmen-
Reg;essou de sua viagem ao O a b o n a

nas a pacIficação. Sena uma atitude, duma msens3tez mconceblvel. te, um 50 cromosoma sexu-

ncrte do Estado o sr. desembar- A minoria pode fazer a trégua padament.u, desde que a mai- aI, em vez de dois.

g'ldor Marinho Lobo, membro da aos m i I i tareS ona governista lambem e3teja de acôrdo com o nosso pon�o de vista' A longevidade sofre ai!1da Ensino gri'.tuitamente o

Côrte de Apelação. dps nossas reivindicações. Conferme se ve não se trata dum acôrdo 'outras iufluencias-.diz o sr. modo seguro e jp.falivel para'

Vindo d'! S. Francisco, onde
RIO, 19--0 ministro da Ma· politico, propriamente dito. Discute-se, apenas, a fórmula media�t� a Jean Rostand- especialmen- a cura da EPILEPSIA.'

b
rinha declarou ao Diretor Geral qual a minoria aceita a lrelflla parlamentar por um d�terminad() es'p"a- te a da raça e a do meio. Cartas para o dr. Buchmann.

é mem ro de destaque !la Câmara d F d d AdO'.' C
a azen a a rma a que, de ro de tempo.

aixa Postal, 2658 -

Municipal, aeha-se entre nós o " d d
'l' R

acor o com o espacho do con- -------------,-- AS FAMOSAS ORQUES- io de Janeiro _ Br�sil
sr. dr. João Alves Junior, alto I I d R bl N tsu tor gera a "epu ica, o aba· V. S. precisa modificar o seu a as" TRAS "TZIGANAS", que até -iS 64 .

.

funcionario do Ministerío da Agri- d
..

b d
_,

á
. __ .

cuhura. .

o provlsono ca e a to os os por- motor monofásico para trifàsico p. I..
s vesperas da Grande Guer·

il"""__""""J'adores çc graduação militar efe- ou fazer nuvo enrolamento? Dese- a I c •a. ra eram a coqueluche de Pa� I!!l

E t-I h ,
Dep. João Gualberlo tiva, ou honoraria, em serviço ja concertar qualqu�r aparelho ris, Londres, Berlim, Nova! S I aços ·

Bittencourt militar ativo, desde que percebam elétrico�. Por tt'rem sido encontrados York e outras grandes cida- �� ...

Chegado do sul do Estado está vencimentos correspondentes e con- Então, lembr'e-se que só a empenhsdos em luta, corporal des, �arecia01 definitivamen-
�

nestacidnde, o sr. João Gualberto sequentes ás suas patentes ou gra- «Insta!adora de, Florianopolis», a Gustavo Nasl:im�n�o. natural des- Itle eXhnltas com as suas ve- São horas ...

Bittencourt, deputado estadual. duações militares e se encontrem única no genero poderá �tendê-)o, te Estado, de côr preta 18 anos �as va sas langurosas, ven- , .

em pl�no exercicio das funções com serviços garantidos' e sob de idade e residente na Figueira. ;:Idas pelas orquestras típicas Ja são horas de. deitar, .

Dep. Severiano :J(t.aia nherentes a essas próFrias grad ua preços modic0s. Olavo Nascimento de C')r preta.
do fox, do tango, pa rumba I Mas r::eSffie> �Slm, obrigado.

Encontra-se nesta cidade chega_ÔIIIIres�.�������������R�ua�T�ra�ja�n�o�I�I�.���� nat�ral deste Estado com 19 ano�
e do samba. Vo.u, .�ntes estiJha�ar

do do norte dó) Estado, o sr. ceI.
I; de Idade residente em Barreiros, Não morreram, porém. POIS Ja estou habituado...

Severiano Mdia, deputado esta- _Ate,nçao ! foram recolhidos ao x8drê" da As ultimas noticias .da Hun ..

dual.
Policia Cel.tral. gria e da Austria aludem a
----- uma nova voga do tziganos.
As �ombas «Elm� 25. de Por sinal que se verificou ha

al�a aspnaçã�, denominadas «ca- pouco, em Budapest, uni epi·
senas», conJ�ad.is com motôr sodio tragicamente curioso.
em pequeno -..Iaruetr?, (o que lhes Num cabaret pitoresco, a

permIte serem localIzadas e� �e' margem dó Danubio, certa

��no espaço)! to.mam uma mSlg-
.

noite, modulàda pelos tzig:J
m�lc�nte quantldaae de 'corrente nos, elevou-se uma canção

, e1�t�lca, ma� .0feIecem resultado melancolica: Domingos som

efiCIente, pratIco e seguro. brios tão triste tão plan
«

V. S. puderá obt�-las �ó na gent�, tão deprImente, que
. Instalad�ra de Flonanopohs., á sua audição causou a morte
Rua Trajano 11.

__
de 20 pessôas! Como? E' qut'

!t==1
essas pess()as se l'uicidaram

" O "eh" d 8
após terem ouvido a estra-

"
a as nha e fatal melodia!

Plantas , é grande. Mas, será possivel? Possi-
mente diuretico e -esti- bilissimo. Tanto que' as au-

mulallte do aparelho di· toridades tomaram sevéras
gestivo. Faça uso e di- medidas para jmpedir novas

vulgue. Encontra-:-se em audições, prenderam o autor
todas �s Far.nacias e da lugubre composição, um

II Drogarias. _j I
sr. Raul Seress, e publicaram

.

llS fotografias das vitimas dai'__________ musica tragica.

nt-'IVEtmARI05

Senhorinha Iete CO" eia

Transcorre hoje o aniversario
ela gentil senhorinha lete Correia,
filha do distinto íacultativo dr.
Carlos Correia, lente da Facul
Jade de Direito de Santa Cata�
nna.

,
'

r
I r

i I

1 Faleceu ontem, nesta cidade,
á rua João Pinto, a exma. sra. d.
DeIfiea Cancio da Silva, viuva do
sr. João Cancio da Silva e genitora
do sr. João Cancio da Silva,
motorista da lancha da Companhia
Condor desta cidade.

'to ';.' ..

Não quer ae e rd e

VI51TA5

Dr. Dittamar

ofensiva 'diploma
dirát. cDntra a

Inglaterra
do a coluna comandada pelo ge

�
,

neral Starace, secretario do Par
tido Fascista, alcançou o lago
Tsana e a B"nneira tricolor ita
liana foi levantado ali.
O general Starace pediu que BIf

tropas italianas prestassem o eeguin
te juramento:

«Juramos que as aguas deste
lago serão avermelhadas com o

sangue de quem tentar tira-lo de
nós novamente».

Estas palavras foram pronun

c�adas s�lemnemente de ptir.ci :

pIO ao fim do promontorio qu s

peDetra naquele lago.
•

O lago Tsana foi recentemente
batisado com o nome de Cabo
Mussolini .

Atinginpo a fronteira da abis·

s!nia com o sudão, as tropa. i'a ...

'

hanas estão separadas das inglê-,'
sas ,?enas p.!lo leito de U.I',Il. (.io
atualmente sêco.

'

� !.

/1

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 1.5 de Novembro f
-

Antonio Paschoal'
,

f, •

Epi lepticos

A gente fica teimoso
P' ra ver si não estilhl\ça
Mas qual, é mesmo forçoso:
Escrever jà é ... cachaça.

",Seu» Manec� é meu vi�inho,
E gosta muito de mim,
Não mente nunca, isso sim,
Nem por long! ou... PQr per-

tinha.

Yaurt da - afamada
Granja' Zina

Ne�se caso, siga '0 bonde,
Vamos, vamo» escr.�vendo,
Noss 1 peua não se. e�conde
E brinca sempre, querendo!

._

«Seu» Manéca
Este produto acha-Sã

novamente lançado a

v�r,da nos príncipaís ca
fes e restaurantes des
ta cidade

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

'

Este produto é recomendado peIlJs melhores
fA(.EClmEt;TO médi�o� d'esta cidad� como um dos melhores re-

F I
constltumtes naturais dos nossos intestinos.

a eceu em Ribeiri\o a sra.

r' � D ! S" ACHAn� A,-or., 'a 'ut;a�" .. ,1. "a, e�p,-):;a
I \ i�'

·

....E· A V':NDA 00 DIA 8 DE, ABRIL DO
do �.'. Neme:,,;() Silva e fi!;,a '10.1 ,I· C(lRRENTE ANO EM DIi"N1E
. srFab!'içiano Eleuterio Dutra. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
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OUTR05 PARTEm

Viajou hoje para á Capital da
Rp.publica, o nosso jove;n conter

râneo, Oscar Bulcbo, acádemico
de Direito.

Para o sul segUIram: George
Tabalcp::.. Cado:! Demer e Hugo
de B�m.

�: • J,. \!':i'" '.
;0:-" '. " .... ,�

", "- .

, ,

Mas ha dias me 'contou
Que certa vez na coivára
Uma' VÓZ' lhe disse: «paraI»
Mas, no fim, não se importou.

Depois alguem, por encanll)
Lhe explicou:- Aquele avi��
Quer dizer, tenha juizo
Não trabalhe �m diA, !snto ...

SARAP,Ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




