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converc'nõo para (Tloôrló
o govêrno intirnado a não

as cidades abertas -- Urna vida
pela populaçãoa

bombardear
respondendo

TA
LISBOA, 22-A' 1.40 horas da madrugada de hoje, os

rebeldes esoanhões radiografaram informando que aprisionaram o

g' neral Nunez Prado, o 9ual rerá fuzilado no caso em que () gover
no ordene o bombardeio, por meio de aviões, das cidades
abertas.
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IISBOA 22 ° I Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
� ,

-

genera revolucionaria Molla anunciou
hoje, por meio do radio, que as tropas de Saragoça Valença, Pam- Ar�O II I Flonanopolls, Quarta-feira
plana, �ogr�no, Burgos e Valladchd estão convergindo para Ma- "-- ----- -----------

�:v�lE:;a:h;�o do aludido cabo de guerra terminou com umT FiÀ �ifa A V
Carbonizado! -. Morreu o

�m���==wa��.�a.�mw����_�__���••�������'_�����nmm��.w���_�.�������������

garleral Sanjurjo
DE"",.....SC�OB· I=-R--::FA'LISBOA, 22 -Uma avionette que conduzia o sr. Ansal- --.__

do e o general Sanjurjo, capotou no momento em que levantava
vôo de Cascacs para a Espanha. O general morreu carbonizado e

o sr.Ansaldo liceu gravemente ferido. y
..

A esposa do general SanjUljo assistiu a tragedia que o I

.. �
victimou. Amparada por membros de sua íamiha ela se reco-

lheu á sua residencia, chorando amargarnen te. O cada
ver do conhecidó militar foi transportado para a Casa
�J;

.

d ('
. .

d .

. íortuana o �emllerlO e. Cascaes, de onde seguiu par a a egreja
de Santo Antonio, no Estoril Grande, co.n glande acompanhamento
(le espanhões e portuguêses, que velaram o corpo' durante a noite.
Os funersaes serão realizados hoje, ao meio-di l. As autoridade ii

di�pensaram.a autopsia, � �ncendio do avião foi motivado pela P,,[
da de velocidade, que ongmou a hdice quebrada,
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oftt11�s�t�dos nas paredes, granadas
planos infernaism�i�...�\I

municação dos centros urbanos e, portanto, pouco policia
da. Seu morador, Silvino Leite Pio, casado, com 4 filhos,
vive exclusivam .nte da lavoura.

Fôra êle que empregara o individuo Eneca, um dos

principais cabeças do partido em reorganização e o homem

que, regundo as d�>('!'. "ações de policiais, tem 11m 1f<;t:"'lal
escondido nas matas. Fôr a êsse lavrador quem bondosa
mente empregára tal individuo, que é perigoso elemento
vermelho. Um pequeno negociante local ali o levara €' pe
dira colocação para êle. Pio não hesitou e deu-lhe emprego.
Ganhava dois mil réis por dia, com casa e roupa lavada.
Na lavoura, segundo Pio, nada valia o seu empregado.
Mas, como é habito seu, procurar fazer J bem, lá deixou o

homem. O tempo passava e, na sua ingenuidade de homem
de campo, nada notou Pio. E enquanto o velho sitiante pro
curava ensinar ao seu empregado processos de lavoura,
este, usando de deslealdade, ía secrétarnente reunindo sens

companheiros, fazendo da casa de Pio um verdadeiro ar

senal, sem que o dono da CJS) desconfíasse do objetivo.

Prêso� pelos rebeldes, o ge
neral Moreto

RIO, 22 0- «\ Noite», d : õntern, publica a seguinte
sensacional rep rtagcm:

«Era u I p'a-io vasto e di ibclico, de largas exten
SÕ2S ainda d � te iJ lesconhecidas, com ramiíicaçõ es que
10'11 iu to alé TI do Estado JJ '1io, devidamente articula
,iU, t5 L q.. ... JI:.1L::ó executado pelos extrcrnlstas no

dia J. de maio deste ano. Embora havendo falhado, pelas
razões j.í conhecidas, e que «A NOlÍe» divulgou em sua

edição fi.ial de ôntern, a urdidura, conhecida agora em li
nhas gerais, cra tremenda.

-=03 boletins de p.opaganda apreendid JS não deixam
dúvidas nos seus dizeres de que se tratava de uma su

blevação até de elem 'itos armados e que estavam no pro
grama vermelho a'enta los a díiarnites, assassinios e tru
cidamentos.

PARIS, 22-0s pormenores sobre o levante de Barcelona A policia fluminense conti uia em atív'dade para des-
aqui recebidos at� agora, coníir.nam as noticias dadas pelos refugia� cobrir o paradeiro de outros co.nunistas que conseguiram
dos chegados hoje a Genebra e acrescentam que reina profunda de- fugir á sua ação.
solação na cidade, vendo-se os sinais do sangue derramado em nu- .Pensam as autoridades policiais que dentro de

me�osas ruas, bem corno os estragos causados pelas bombas, que
breves dias, serão p.êsos os demais comparsas do movi

abriram grandes fendas em d.versas vias publicas, destruindo alguns menta "que deveria ser in.ciado a J' de maio, com o as

edi�ici�s. T.udo isso evidencia a intensidade � uma luta em que
sassir io das autoridades do Est 1dIJ do Rio. Descaberia a casa onde se encontrava o perigoso

CIVIS, Inc.luslve h01l_1cns e mulheres, eram armados de carabinas pe-
° caso que acaba de ser apurado no Estado do ruo agitador, a policia atacou-a, com o intuito de prender Ene

Ias autoridades, afim de poderem auxiliar a resistencia aos rebeldes mostra corno os agc.i.es V -rrnelhos procuram reorganizar- ca. Tendo conhecirr:�nto, porém, da presença das �ut02"ida
no dO,?ingo á ta!de e á noite, emquanto as forças aéreas do gover-

se. Um, adépto do cr ...do .trazia elevava correspondenc.a I
des, Ene�a. conseguiu fugir para um m:Jrr.o: .em. direção á

no deixavam catr bombas nos redútos revolucionarios.
.

facilít.�ndo .,desse modo a .tr.ica de idéas e .�re os elemen- mata proxlma. NOÍ1n�c-I�.� a fuga, o� p)!tcials fIzeram uso

tos dIspersos. D�ssa man�ira c;legaram os comunistas a de suas arma.s, mas Hlutilmente, pOiS Erzeca correndo ve

organizar um programa de ação. 10�me.llte, logro�, dE'saparecer entre ás arvores. Não .é. a
A Secção de Ordem Publica e Social póJe sab2r primeira vez'Aaltas, que Etzeca consegue es��p�r .á POtICI�.

que X 1 �ra o il1d viJuo e 'caldJo IJMa o «serviço de cor- O h�m2r:1-re_lampago c0r:t0� o
.

tratam os poliCiaiS, Já no RIO
reio». A sua captura não foi tarefa difdl. Ilograra realizar proeza Id�nttca: . .

Interrogado habilmente, confessou ser componente do Na.Es�rada �e M(\nc�, e estabelecIdo com negocIo
bJndo vêrmdho c conhecer a quasi t,)talidade dos seus· de boteqUim, Antol1lo JoaqUim dos Santos, casado e co:r.

companbeiros. filhos. Fôra ele quem apresentára Enec:! ao lavrador Pio.
Foi com as declaraçõ:;s de Xl que a policia come· Sabedor de que a pol.icia e3tava em sua pista, fu�iu, aban

çou a trabalhar mab ativament':,; n0 caso. Deu, depoi�, li- danando a espo_sa e fllh' s, Falando á NOITE, _disse a in

be:-daue condiciunal a X 1 e, corl1 o auxilio deste, (�O:1se' fehz senhora nao ter conheWTleilto das relaçoes de s�u

guiu deter vários oui "OS per'gosos agitadures, tais como es�oso com os �xtre:?istas .. Sabe .apenas q,ue el� iugíra
atle'l"3S d o o dr. Amcrico Waniuc, d re ar da Es..:ola de Trabalho do delxalido-a ém sltuaçao hornvel, pOIS carregara todo o d:-

C,B.D. Estado do Rio, no gl)VL JlO do comar.dante Arí Parreiras nhediro qtude havial em casaç. 0ctSahaob'[!CaI,ntes da localidadde, a·w
NÃO SERÃO ALOJADOS

e antigo secretário de L�;tajlj do Maranhao, no guvêrnü m � ron a os p� a presen a p ii a em sua casa, éJXa

NA VILA OLlMPICA do capitao Serôa da Motta. vam de efetuar alí suas cOr.1pras,tomaodo desse modo ca-

Rla 22 P As celulas da vez mais precari� su.� situaç�o. .

,.
- or sugestão do sr. BERLIM 22 O F H t d d

� j.

J -

M
.

L de· '-.. sr. e�- São todas elas situadas em lagares de difl'cl'! aces- a um ou ro 111 IVl uo preso corno com.u.mS.a e que
oao afia acer a, o onsel�o r ra d S t d

-

d d h f t d I I
F d I d C

.

E _elos alLos segUl�, e aVI-
SOo A da rua do Telhado onde foram aprei�ndidGs doculnen' se encontra no xa rez a c e a ura e po ICla, ao qua

e era e omerClO xtcrior par B II f d ' b't 1'- d
. -

d X 2 T
Cf)nvidará todos os secretarios de ao! a ruxe as, a I� e se' tos, em. arquivos embutidos 112S �ared::s, fica situada em

cou era en re os .verme 110S a ��omtnaçao e
: eril

Agricultura e governadores dos Es. �vJstar c.om, � co�de Badl.et Le.-
uma elevação do terreno E' em uma casa estíIo de campo.

:Je um olho de VIdro, o que facilIta o seu reco.nheclmento .

. our com q'J_m conferenclaril 50" Q . ··1 ,. NOITE I' . L •••• • ri d'·
.

tadospresentemrnteaqui, para urra bre a P" ',ip çao do Bra�J na�, � ua�;uo( �: ." "a (,SleVe �l:CO�ltJO,U ll;vcstl�d,,",ores, "

.. ;\5 granadas apreendidas e o seu poder
reunião, amanhã, no Palacio do Ohmpiadcs. ;>oll all�JaI,\dal1d') a ca�a (;nJ� Se trtall1�vado Mr1ov? �01}1, de ação _� '.)2.S usa. i.�5 n'J nosso Ex�rcito
ltamaratí. o "d' d C f· -

VI L, j 10. 1 S Ol • .i �(s, Sltu3.Clas na es ra(\a e lanca, ertl
lU l'

.
.

d
..

O b·· J B. 'IPt dJ�' O a

..

on ederaç,ao (ia Douro, sã0 cL\v;)::mas e bal raCÕês, rc.:;ídencias dp gen
.'l0 igeírú: x.'j'!L: :,roc ,U: U nas g(alla�L5 il}JfPi.!n-

o letivo a reunião é fi· rasl elr·o t t' 'I" )'d ! I"··
c '" 1

xar o ponto iniciai do trabalho' t ade
c

espul,.
os para Va ,°1-

I tf; simJ!les e tr.aballladora, qu..: foi ludibriada por êsses in i- c.! as pe a po lei a í ,lu. ,Hc:lL e, ilC'A' Vti ,:.,:':",,10 llU, f,"'::1

Jamen o e seus a! etas Ol Ia' J " .:.las iguais às usaca .10 EXt(('itO, dç r�b. ".çz." i "oj lL�::;a.
de cordenarão com as Câma OI"

.

- f' d·d migas GO regime.
"S ..

-

!mplca nao OI aten I o. São armas de gi.:wde [Jí\?'cisão. Cc'tuUiJm jt�ntro de
135 Estaduais no sentido de ex- E' esperado amanhã,' o sr. E' uma ca�a de barro e b211�bú. Fica distante da es três segundos, depOiS de aciOjii�du a e"po;tia e [em UiU
pansãQ �omerciaJ. SOUllt Ribeiro. trada, numa elevação de terreno, e longe de qualquer co- raio de açáo de 50 metros.

"O homem relâmpago"

CASABLANCA, 22-0 general Gomes Moreto
•

que
vcôu de Madrid a fl'1elilla, quando teve inicio a rebelião, Ioi deti
do e prêso pelos rebeldes, quando aterrisou em Melilla, afim de
tentar assumir o comando das forças legais. Essa versão é dada
pOI um aviador legalista, que logrou fugir para o Marroco" f "-

o rances.

Barcelona juncada de rui
nas e coberta de sangue

Teria sido prêso
u presidente da Republica

hespanhóla?
. LIS�OA" 22 -.- Segundo um radio de Cardava c",pta

do aquI, os JOsurretos terIam capturado o presidente Manoel Aza-
na, na cidade de Santander.

.

--�----

Expansão lOs
comercial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cortou a mão ONTEM

criança

. ",'.

NO ESTRANJ E I ROI '-C-A-R-T-A--Z-E'-S�--=C:-;;;;ô-:-r-:-t-e-d--;--e--' I
DO DIA Apelação.
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2

e Em vista das di'erente s in'erpretações surgidas a respeito CI N ES COROADOS
dos direitos de autoria de filmes, o comite jurídico da Academia de
direito Alemã acaba de crear bases solidas na definição desce di- Amo todas as mulheres,uma
reito. produção da Cine AlIianz, que o

,. A Camata dos Deputados de Atenas decidiu mandar REX exibe hoje em duas sessões,
pôr em liberdade, sob caução, o deputado comunista Manoleas. ás 7 e 8.30 horas. com o grande

G O professor brasileiro dr. Abreu Filho, oculista de re- tenor Jan Kiepura,
nome no Rio de Janeiro, chegou 8. Berlim, onde visitará as institui- O nosso público já conhece
ções oltalmologicas e outros hospitais. tão de perto o valor artistico dt

� Despachos de Adis-Ababa dizem que o vice-rei Gn'ziani Jan Kiepura, dado o fantástico
cassou em revista dez mil soldados de todas as armas. sucesso que elé ol.teve em Uma,

As tropas desfilaram em seguida pelas ruas da capital, com canção para você e Meu �o
o marechal Gra'l.iani á frente. ração te chama, que pouco se

• O SI. Coràel Hull, secretário de Estado. fez, ôntem, uma I póde escrever no sentido de lhe
vigorosa defesa dos acôrdos comerciais de reciprocidade. quando

I realçar os méritos. Em Amo to
respondeu aos ataques dos republicanos, os quais alegaram que o das as mulheres, no entanto,
presidente Roosevelt está arruinado com a sua política a agricultu- dá-se a circunstância, aliás Ielicis
ra dos Estados Unidos. sima, de aparecer Kiepura, duas
" O govêrno italiano na 'Etiopia continúa a esmagar de uma vezes, interpretando dois papei

forma sevéra os peqUé'nos e PO'.ICO frequentes levantes que recente- bem diferentes e cantando a dua:
mente deram motivo a que os habitantes mais timidos se refugias- vozes.
sem nas respecivas legações. Esta realização verdadeiramen
-_... »:», te espetácular vai ser o cartaz que

o REX apresentará hoje aos seus

dignissimos habitués.

� í(), 2::. -C' r,''; de ltaha
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,..,. �\. ,.i". d·.()·.; dA l. " r a halJa.

. ,i. t"é 1,.tO :;(;: r·;·,.,,;! "'J,,, ..

tdd\) .:10 braço, do te Di. cic;a lO! acolhida com

� ,fLlZlle eSCOI'rla e;m map;;.ti.ls ge�ais,
.,

,

:
;
,'::;. O jornalista Mac1el e conhe- .

. iSJ't; �1 fáZer'(ja, I ,''''10 ";';H.'
o !'lais ital._,lO de to-

", ,�(:') v' ·J�d[(,. "r- ,L� ()G ,fi!.SIlelrllS,
-----
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i Letras a premio !
:: ;f�;C���:�tf'ita Cat�l:arina" : iSorteio de �;:��tür�ã�e �:;��\�:,e :luq::o:o�:�I�:�::e. -oJilI",,: � fi.. ' ..

• e I juradas aos n03SOS leltortS, que de�erão= 1.200:000$000 em premlos I p'ltPalo.fatersedrevl'çvoir, ao ���aH�t vêr, porque não fe alrrependerão.� R l' sob ., pre;;:'l Tu10 ne,ta pelícu a, tem o qUf�. � ea Izou·se, (1 ..,
-

f
.'f�

0$000 � d d M'I to Ta mutt Müller, operoso pre el- v(cê precisa saber.� V"'l,' de ('<,da Letrz 2
• dencia O sr. r. 1 c -

to de Porto União, passou� i;,::.�.;: (�;;��(lu:o����ei!:{�a�� • �:,es� J�� �ap::;e�;!a â�� e exercicio do seu çargo ao CINE ODEON, às 5.6 3{4f' " li'""" "x" ,,' o de : srs. dr. Abeylard Gomes, 2' pr:idenl� Id\./iâmara' sr.
e 8,30 ho",. Mordedoras de'�;�' , .,;; i UTEqJA cC·

•..,.....
Promotor da Capital, e ma- A" ano a sc I z sy. 1935, filme revista de grande

, :e <>,,,:óldo cc,m a

'" jor Gustavo P�r�ira. juiz di�- Campa de sUC"'sso.

, " h 102 co",

! :�ljUer�d":.e���I�ê� ��r��� 'Aviaç'ão r-�-ra-:-�-�-i:-:-�-:-�-�-r;-'_'-:-��-:-�-:-:"�=I�v vir na 3a. sessão do Jurí � e �
NO: 19 do mês de agosto proxl- No proximo dia 26, será � ..

Senhora ,"ce, nu �LA 15:000$000. mODo �egul'r a lista dos solenemente inaugurado em

'it� partt�lpam oShPa�edntes e �j �v" dC,,1 de 500$ 4:500$000 e amos a "

Araranguá o campo para \ pess?as con eCI as
.. ? �� 1·' ........ ,;:)

d 250$ 500</1000 � sorteados: aterrissao-em de aviões.

"lnasclmento
de sua fllhl-

���
" !Yeln c,s l e ii' � AtaHba Gonç�lves das t',

i nha Maria de Lour�es. ,[�.emi s m"nsaes no !otal de 20:000$000 !: Neves, Alfredo Rlchter, A�' Denunciada � F.polis.-14-7--3b �
� gusto Livramento, AntOniO ... �,r u!eid suag economias adquirindo LETRAS. I B b B�l'rmir.o escrl'vxo de ������������

" ;-(EMIO�; «SANTA CATH-\RINA,>, que • ��r��� ��m��a, Ba;t�lom'�u O
Tirnb6 Cangréssoarém de ganharem juros de 4°11) ala, concorrem a.. Lazaro, Cosm'l) Apostolo, dos secretarias de60 SORTEiOS em um total de • Carlos Vitor Wendhauseo, .

d Agr,'cultura1 2 oo�ooo � O dr. Juiz de Direltn a. 00:0 ""ii" u DI'onl'sl'o Da.·mt·ant·, Daví Sil- b" comarca de Timbó, rece eu.

va Demetrio Constantino Oa-
a denuncia oferecida pelaI mialis, De jler�al da Costa
promotoria pública, contra o

Arantes, E�c.ltdes Machado, sr. Valter Mueller, escrivãoI E�clides Vi.elra Mafra, Eu- de paz do distrito da séde
e • chdes Varehano de Souz�, do municipio de Tirr.b6.

� Gust�vo de Assis, Getuho São advogados do S!.W Bragha, Gustavo Zomer Ju- Valter Mueller os bacharels! nior, �ipolito Pere�ra, Jo�o Antoni� Basto� de Araujo e
=: Cupertmo de Medelr')s, Juha Luís de Freitas Mélro.
li Bosco, Luís Berreta, Or!ando
� Simas, Paulo � chlemper,
� Pro�enor Nunes Pires, PedrofLORIANOPOLIS � Alves Pavão, Proccpio Bor-

� e••ItO.o �
)
ja e Valter Meyer.

.<-: .» qUE. furtou uma laranja
U3l:.DOURO, 20-Na fa- matam-se de enxad=s e ma-

L 1. -erobal. neste rnunici- chados, e sairam em busca
,(1a l''''' r �ll.rrar-,e uni do mangá), Este, percebendo

, 'IXI! n. HéI (.ÍÍ'C: .nê - o perigo, fugiu da ira popu-
sr : 2C'03, cmor·':!uu·se lar, sendo prêso, entretanto,
r ..q ;G' tü3ada, ur�l mongol, mais tarde, pela policia.
Ly .Jrl�.· i"t'l ,J1,{� �e estabe- -;���-:;-::�..._..",..-'�r.....,.lJ'. 1 \.. \.,... o .... lÁ r#..oII#;';j...�.A"���. �

�
' ::,u,.,",;n..�"��L�� 9r.�lere" t·:: certo trecho da pro- � _ �

pr]e ;J.�ie. com sua mulher e � R·l #fi I � ti fiao �tres
. ôh' -s, � li � I PJ � I �o mongó: I entre outras � �

d I ik,::"1I\.��'''S'' t������plantações, fez uma e a- ......... .,.,,_.L."••U�""�

ranja, da Baía, pela qual ti- COr'\gresso
nha muito ciume. Eucaristico
Uma das laranjeiras ali

plantadas, bem grande, co

n·'.:�9,v::t a frutificar agora. Um
;11: 'eui-uho das vizinhanças,
a. L., ertatdo-se de um mo
.,' :\1, ,:ln qie ninguém ob
�Jl rvava. tirou uma laranja
e comeu-a.

!_� mur:gó·l. vendo-se furta-
r; L ; '/e grande irritação. Co-

Y' u a" sindicar quem fôra
;i( .r {i) furto Na casa do

" j(1 f;fnedit0 Silva, er.·
r> (�'c'!:',iUIPh(), seu

í n :;, íf'�! de rdade.
:uCo·' I:) úitifi!O ba-

BELO HORIZONTE, 22
r·� . '.TI cpm Qran:::!e anima

cio os p;�parativos
�

para o 20.

Congresso Eucaristico Nacional,
que St realizará nesta capital nos

primeiros dias de setembro.
Presentemente realiza-se o 90.

Congr@sso Paroquial.
Estão sendo preparadas acomo

dações para receber as romarias

que de todo o país aqui virão

[m ticipar da maior solenidade
1d glosa (leste ano.

1 �Pr. -le-.;: uma bem mon�a::.a
']!I ,"'! };' LI. i 1.TAR' Ac,n..• rh!'.tc-� ,-".1 -. •.

to de "Joan Pesosô», EstreIto.
Preço de ocasião.
Nesta redação prestam-se aos

mt, ressadcs m,·lh.Jres informaçõe:;.

_, ,1,...111661, scn. tra.r r.c

nnurna má intenção, convidou
o pequeno para chupar mais
uma laranja do seu p.irnar. O
menino acomparb' 'I ..n, Ch .

gando á sua oflc:.:i�a, t.'_;\H.lI�
gól empunhou IJm !iH.ao, e,
apoiando o braço direIto de
mer.ino sôbre um cêpo, d'. g ..

\�j jli ihc um enorme ::!"lpc,
n�. , n, � \)·-111,' a Ir(lo), Cjt1!.

J��c.c�ad�
,._.! i�r) j:'� (" 1"-' ,'� IISta
brasileiro
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G
e AS LETRAS 2ão llegociaveis c re8gatav�ís no seu vencimento

! FINALi'vlEN1E: Uma letra a premio representa um

�
.

bilhete que não sai branco.
e
'" Banco de Credito Commercial
O Constructor
! Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA

!oi!! Rua !:I� Rosario n' 109 RIO DE JANEIRO
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lNFORMAÇ f'S CUN'l
.:..' i1��iO M. La, Porta & Cia.
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gue-se trazer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desinfedados,
.

evitando-se,
assim, males presentes e fu
turos.

o Snr. tem sempre o CUI

dado de trazer limpas as

suas mãos. É justo. As mãos
sUJoas além de desagrada.,

'dveis, são perigosas á sau e.

Mas reflicta que não são

apenas as suas lnãos que �e
sujam; estas o Snr. as ve;

no interior do seu corpo
ba tambem orgãos que se su-

S -" .... "

jam; estes o nr. nao ve ,

mas "sente" que estão

sujos .

O seu apparelho renal, por
exemplo, accumula impure
zas que prejudicam seria·
mente a sua saúde.

Fazendo uso de HELMITOL
da Casa "Bayer", conse·

HELMITOL toma-se facil
mente como uma limonada,
dissol�endo os comprimidos
em agua com aesucar.

iiELMITOU

CAPE' BOM SO' NO
wJAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Sumula dos julgamentos das,
Sessões de 17 e 21 do cor

rente

Habeas-corpus da comarça de
ltajaí, impetrante e paciente Ma
rio Osvaldo da Souza. Relator o

sr. des. Presdente.
A Côrte, unanimamente, ne

gou a ordem impetrada.
Recurso crime n. 2440. da

comarca de Indaial, recorrente o

.lr. Juiz de Direito e recorridos
Ricardo Schroeder e outro. Rela
tor o sr. des. Carneiro Ribeiro.

Dado, em parte, provimento ao

recurso.

Recurso crime n. 2.435, da
comarca de Urussanga, recorren

te o dr. Juiz de Direito e re

corrido Manoel Batista. Relator a
sr. des. Urbano Sales.

Foi confirmada a sentença 11::

corrida por estar certa com o di
.eitoe a prova dos autos.

Recurso crime, n. 2-442, da
comarca de joinville, recorrente o

1r. Juiz de Direito e Osvaldo
Moreno e recorridos José Fernan
Ie sOlas e outros. Relator o sr ,

1es. Gustavo Piza.
Negado provimento ao recur

so, para confirmar o despachos
recorrido.

Apelação crime n. 5.429, da
comarca de Florianopolis. ape
lante a Justiça e apelados Ser a'
irn Anacleto Luís Nunes e ou

'o. Relato,' o sr. des. Medeiro
Filho.

Anulado a julgamento par�
mandar os seus réus (I novo.

Apelação crime n. 5.224, d"
.:;omarca de Blumenau, apelante
Heitor Herminio da Silva e ou

ro e apdada a Justiça. Relatcr
() sr. des, Gustavo Piza.
Dado, em parte, provimento

a apelação.
ApelaçãO crime n. 5.432, àa

comarca de Blguassú, apelante a

Justiça e apelado José HenrIque
Conradi. Relator o sr. des. Gus
lavoJ Piza.

Dado provimento a apelaç'io,
para mandar (l réu a novo jul
gamento, por ser a decisão abso
utoria evidentemente contraria
a prova dos autos.

ApelaçãO crime n. 5.433, da
coma�ca de S. Joaquim. apelan
te a Justiça e apelado Joã�) Do'
mingo; de Figueiredo. Relator o

sr. des. Urbano Sales.
Mandado o réu a novo julga

ment0. visto ser man; festamente
contraria a prova do� autos a de
cisão absolutoria.

O IMPERIAL que é o cine
ma de você, segundo o distico da
empreza, nos dará em uma única
sessão, ás 7,30 horas. o filme na

cional Fazendo fita uma produ
ção especialmente feita pelos nos

F0S patrícios de S. Paulo, para

I rr ostrar-nos o quanto poderá ser

feito na cinematografia modem"
nc s estudios nacionais. Nt:!e vê
me s artistas genuinamente nacio
nais.cantando lindas modinhas ser
I tar.ejas, sambas nordestims e al
guns outros números que encantam

e que nos dão alegria.
O filme é bom, mesmo porqUf

é uma realizaçãô bras;leira, feita
com o máximo cuidado, apezar d"
falta que ainda se recente os estu

dios brasileiros.
Os artistas que ('ompõem 0

elenco são ótimos e merecem Of

aplausos do público flOlianopolita-
no.

O ROYAL, tem no program?
de toj", uma repri�e magnifica
que é o filme (orações unidos
produzido pela Paramount, com (

rles{mpenho de Carole Lombard
\ mulher mais linda da téla, qw
,egundo as críticas, é ela o pivnt.
o ii das �ar)tas da ribalta amer;

Bebidas Nacionais e Extrafl
geras só NO
C)AFE' .,JAVA

P.-aça 15 de Novembro
Antonio Paschaal

Eti :":\pia acusa
Genebra

LONDRES, 18-0 ministro
da Etiopia, dr. Martin, lançou
r.ovo apêlo em pról da constitui
ç 10 de fundos no montante de
dois milhões de libras, pelo me

n JS, para «prestar assi�tencia aos
RIO. 22-Está assentado que habitantes da Abissínia ocidental.

se realizará, amanhã. o Congresso região tão cruel e injustamentedos Secretarios de Agricultura tratada pelas nações civilizadaF".
dos E6tados, sob a presidencia do' O dr. Martin acentua particu
ministro Odilon Braga. larmente que «por três vezes 'a

Nessa ocasião será submetido t:.tiopia se dirigiu á Sociedade
aos secretarios o trabalho elabo- das Nações até á última recuso
rado por uma comissão de té- dos principios deste mês». Em
cuicos do Ministerio da Agricul� seguida declara:
turll, referente ao abastecimento da «A nossa unica queixa contm
capital Federal. a politica do «Wait and see» é

motivada pelo fáto de termos sidu
Vende-se uma maquina de e3- impedidos de nos defender a tem
çrever. Tratar nesta reQ{ação po».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa CatQI�ina, ,I .

Legislai:iva 0s'.-.";' ['),.:"."tn de

dure,.nte O �eAS -Ie JU,mt,.�"-d!I'A U
� P,RdOdFEdsSOBFd" Szcrzuiy.da O jogo de domingo f.-:ancit_'co

• EJ I1.'iGI!I U li. II..., mversi a e e u apest, é um

• -Ili matematico e, como tal, um ho-
prOXld1D paSSaluO rnem paciente e meticuloso, preo-

Para o inter lor cupado com o acerto cIos calculas
Por S. Francisco do Sul: beneficiada 7.712 mais complicados. Este, porém,

cancheada ---- jue vamos mencionar, não parece
beneficiada J 6.151 inteiramente dificil..Em todo caso,
cancheada _-_ o professor hung:uo apresenta-nos

Por Passos dos lndios: beneficiada 9.000 um resultado interessante. Afirma
cancheada 4.540 ele que o numero 1936 constitúe
beneficiada 6 um quadrado perfeito, porquant .

cancheada --- é exatamente o produto de 44 x

37.409 44. Mas, além disso o ano de
1936, em que estamos, é bisexto: BAIA, 22- Ouvidos pelaOra, a particularidade do encon- reportagem do Estado da
tro de um 29 de. fe':�reiro �om Baia, a bordo do "Neptunia",

Argsntina Uruguai Aiemanh� u� qua�rado _perfeito nao ,se tinha os volantes _itclli�nos Pintacu-
a�nda produZld?, desde .764 e

i da e Marinoni, declararam
beneficiada 75.744 6.357 nao se reproduzirá antes �o 10f:'. q l e voltarão em 1937 para
cancheada 53.024 18.000 gt�quo ano de .2116. EIs umajvencer as provas da Gavea
beneficiada corsa

,

que deve ln;eressar aos que
I 110 Rio e as de Petropolis e

cancheada 1 586 acreditam na magIa dos numeras, l S. Paulo.
beneficiada porque l-a no resultado que o pro- Ambos elogiaram a actua-
cancheada 26.828 f�ssor bun?aro apresenta u,m. sen- ção de Teffé, declarando-se

81.438 93.744 6.357
tido esotenco pleno de felicidade satisfeitos com os resultados
nu ... de urucub��a. das pugnas automobilisticas

c
G em que tomaram parte.37.409 PELO;:, procedentes até agora

181.539 observados, devem»s convir em

218.948 que tudo que é Ienornenal, tudo
que excede a medida comum--é

yankee. Não admira, portanto.que
o menor homem que hoje vive no

mundo seja cidadão dos Estados Deverão reunir-se hoje, ás 7,30
Unidos. Chama-se Vernon &itter. horas, na sp.de social do Avai

Mede apenas 55 centímetros e �.C., os diret()r�� da �iga Nau-

[,pe,.
semente 8 quilos. Qualquer tica Santa Cantarma, ahm de tra

adu'to de estatura normal pôde �arem de assúntos c?ncenentes
carrega]- o ao co.o, L mo um bê áque]a enti ,:h, ?e i.aut.ca, G de

Carlota, Antonio, Gu�tavo, Allre do e Admar bê ... Mas. isso [jfj,) o �7 pede de r
-rande opo.rtuudad� para os nos

_ l!alIiII Gonzaga, ainda profundamente acabru nhados com o ser perfeitamente constuuido e
I sos desportistas do Rem0.

falecimento de sua saudosa e sempre lembrada fi3ha muito ajuizado. Dir-se�á que, em

e irmã MAR1A GONZAGA, vêm acradecer ao razão da ,.'a insig-iihcancia fisic?,
humanitário e inr ansavcl faculu,tivo dr. Oswaldo Ca- ,.::'e não é perturbado pelos pro
bral, pela sua dedicação, assistindo com extremo ca- blernas que preocupam e atribulam

linho á enferma; e ás pessôas que sempre estiveram á sua cabeceira, seus irmãos, os homens grandes.E'
acompanhando-a na prolongada enfermidade, assim como a todos possive], Todavia, dado o seu di
que enviaram Hôres e pêsames e compareceram ao sepultamento. minuto tamanho, Vernon RiUer

Aproveitam a oportunided- pma convidar aos parentes e raciocina muito jllrliciosamen�e.Sua
amigos para a misea de 7' dia, que será celebrada no dia 23, às idade? VÜUe e um anos. E rrãó

7,30 horas, na Catedral Metropolitana, confessando-se gratos aos crescerá mais ...

que assistirem ii esse àto reliQi()�o. I
·WWE"E7R7!'F*�·mE'! "'W09t !flM!jiW

Veriíicou-se, ôntem, mais

uma sessão da Assembléia Legis
lativa do Estado, sob a presiden
cia do sr. Altamiro, Guimarães
secretariada pelo sr. Silvio Ferrara.
A áta da sessão anterior foi

aprovada sem alteração.
Após a leitura expediente, o

sr. Renato Barbosa pediu provi
dências á Me�a para as incorre

ções tipogr áficas Co Diário da
P ssembléia. O sr. Trindade Cruz
fez reclamação semelhante. O sr.

presidente prometeu a" providên
cias solicitadas.

Na ordem do dia, o sr. Ivens
de Araujo pediu que o dia das
reuniões ordinárias das comissões
Iôsse o de quinta-feira, justifican
do ° seu pedido com a ausência
de diversos deputados aos saba
dos, dia anteriormente marcado.
O sr. Tiago de Castro concorda
com a mudança, que á feita, em
seguida, pelo H. presidente.
O sr. Trindade Cruz, com a

palavra, diz que quer deixar em

•
'

•
áta o modo pelo qual votaria as

L iga Nau t ICa 1 moções de solidariedade ao sr,

C "::li t C tari
Getulio Vargas e i' !ereu Ramo"

;:'an a a a ri na se tivesse comparecido á reunião
de sabado.

Depois de considerações su

perficiais sôbre vários aspécto da
situação nacional, o.orador passa
ao elogio da liberal-democracia.
Termina a sua oração por achiar
muito justa a unanimidade de
todos com que foi aprovada ;'

primeira daquelas moções e ele
clarando que votaria contra a se-

gunda.
Em seguida foi encerrada r

Dr. Pedro de Moura Ferro.
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado) �:.�������r#]���

� Osvaldo Bittencourt � RIO, 22 - IA Nação" pro-
.!fi e � segue na campanha de apêlo aOI

Ifft!sisiencia � Senhora tk' ricos fio país e às classes conser-

..
� iii .& 'ij participam aos seus pa- � v�doras em ger�� e capitalistas

I r� Iii IIn ..e f,� rentes e as pessôas de � alim de que aux,l�em o governo e

� suas relações e amiza- � cooperem com auxilo material con-

L9NI?I�ES,.22-0 deputa-I � �e o nascimento de sua � tra 1)5 movimentos extremis'
do :l� Nlcholas Grattan�Doyle � filha MARLENE. � tas.,

j •

rfdlglU, .com data de. ontem, � �,� _DIZ o. ,Jornal, .q.ue alguns capl"� F.polis, 17-7-36 ttl 1 d16 de Julho, uma Il1terpela- �� �� ta lstas )a Se mguam ao governo

I ç�o, que deverá ser re.spon- r������������ pond�-se á sua .disposição para o

I dlda no dia 21 do corrente, que for necessano.

'I�:g���:rt�r��s�omuns, nos Casinha I deal.D1l,�signaçães
«Indagar do secretario dE' I·Estado para os Negocias Es- Praça General OlorIa n·34 Foram designadasas professora

franjeiros, sôbre se s. ex. Especialista em fornecimentos Córa Batalha da SilveirA, Irmã
es1á ciente de que as autori- de comida a domicilios. Agostinha Schieffer e Veneranda
dades brasileiras. até o dia Preços, os mais baixo�. Loenetti pafa fazerem parte da
16 ào corrente, não tinham Ahsduta higlene-Gêneios de banca examinadora do concursol
providenciado sôbre o pro- Ia. qualidade_:_C03inha iguai ou de llôres da Escola Profissiona
metido ajuste das tarifas da superior as melhores da capital. Feminina desta Capital,--foi, iqual-
Cmitareira e da Leopoldina PREÇOS: mente, designada Diva Formiga
Tranwais Company, e se, por Uma pess8a 70$000 para na E�cola de Comercio do
isso, solicitará do embaixa- Duas pessôas 100$000 Estado de Santa Catarina, subs-
dor de Sua Majestade Britâ� tituir a professora Maria Zilda
nica no Rio de Janeiro, que Comida abundante e agradavel Daux, enquanto durar a licença
obtenha informes positivos ao mais fino paladar. que lhe ki concedida.
sôbre se foi ou será autori- Praça General Osor'o �"·34.
lado o prometido ajusk.» F LORIANOPOLIS

I Realizar-se-á nos dias 25 e

26 do corrente, em Costeira

'_iiiiiiiíii_iiiiiiiiii �_____
do RIbeirão a tradicional fes-

������������:=:--,���.�.&J�_�,�iiiii�iiii�iiii�iiii�iiiiilta de Santa Cruz. A noite de
� 25/ após a chegélda dos jui-
5 zes da festa, que serão sau
� dadJs com furte queima de
I fógos, será rezada uma nc-

vena, havendo leilão de lin
dos brindes oferecidos á rc-

O navio motor São Paulo fará o transporte de ferida Santa pelos fiéis da io-
romeiros para ri tradicional festa de Iguáp�i saín- I catidade. Pi·tdo de Itajaí a 30 de julho. No dia 26, haverá missa U rgo e I e

1__
Os interessados deverão re�ervar, quanto an-

I'
I '10 2'so ene as r novena ás () Granulado e comprimidos

'

tes, as suas passagens. I horas, seguidas pO,r
novos lei-

Informações: HOTEL GARCIA-!tajaí. Iões e que:1112S de lindas p - Laboratof ios Rau i Leite

!€��������_�_�_�.�d�""'�>'�_�'�""'�õOI-�>_�"�H_�'�_�_�����_�:"'.'"l�!� de fóg�s de �1, t r cL)s.
-.."'...... 5

A GAZETA Florianopolis-2! -7-1936

Para o Exterior

Pintacuda voltará
em 37

Por Mafra:

RIO, 23-Promovida pelo
Exprinter segue para São
Paulo uma caravana da Cu
lonia Gaúcha que vai assistir
o match com os Paulistas.

AlJtornobt·
Hemo

Por Herval:

Total

For S. Francisco do Sul:

por Dionísio Cerqueira:

Por Henal:

Total
Total

exportado para o

exportado para o

geral exportado:

país:
exterior:

Total

Agradecimento e

Missa

I I
Clinica Médica - Doenças

de crianças

I D . M'�' .1
__ r. ,dgt.Je,
BI:>abaidCasa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

Consult.-R. joão Pint:l, 13
Telefone, 1595O MArOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES

FAMIUARES, SUPERIOR AO.") DAS GRANDES
CAPITAIS Consultas:

das I 5 horas em diante

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vi.'ipora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, c:.onfôrto, honesti
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

1 Festd da Santa
Cruz

Prisão de ventre?

Festa dede BOI11 Jesus
Iguápe

5

Ao' ministro da Viação, o

ministro da Marinha solicitou •

cooperação de uma draga nos

serviços dt> dragagem do cans] de
acésso ao porto de S. Francisco
do Sul, noEstado de Santa Ca
tarina. Explica o ministro da
Marinha que o aludido canal não
tem mais de 25 pés de profundi
dade, sendo necessário que te

nha 28 pés, afim de dar pas
sagem aos navios que comumente

frequentam o referido porto.
Declara o ministro da Marinha

que os trabalhos àeverão ser

concluidos noze promaximo de
dois mêses.

Semana Edu
cacional

Encerraram-se, no dia 18 do
corrente, na cidade de Blumenau,
os trabalhos da Semana Educa
cional, patrocinados pelo Deper
tarnento de Educação.

Câmara
Municipal

Para a Câmara Municipal de
Florianopolis, a Prefeitura adqui
riu um mimiográío afim de auxi
liar os trabalhos de Secretaria.
-Hoje, ás 20 horas, haverá

sessão, devendo ser terminada a

iiscussão do projéto no. 25, I)

qual autoriza o prefeito a legislar
sôbre as "'gnus.

sessão.
Contra oex

tremismcr

Rio
Ifl- ii eam =-

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis
pensa �e joia, mensalidades atrazadas etc.

Fê-zei vossa inscriç�30 cor''Y',o soclo",,,Rua Consalhe!ro Mafra N' 2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---�Estuprou urna menor de quatro anos, após
ter viviclo maritalrnente corn a mãe da infor
tunada criança.

Orleans, pacata locnlidade do prática suas más intenções. nina Maria. rara logar afast.ado 1A TH.l.1 do Estado, fc, ha algum E para tal conseguir, não dei da casa, afim de não ser visto, GAZE Atempo, o t- 'lho escolnido pela xou de m-istra+sc amavel e gen- E. como pensou, agiu ...
f8� lddr�t p -8 per� Jaçãn J�itJ, rromclendo � sua vItima, �aria. a ingenua criancinha, ��������������������������.�'������������
um barbaro, (l.'OnWU0SO e inomi-! galante menina, !indos presentes. após debater-se, inutilmente. nos A V O Z D O p O V O
navel crime,-praticado .ia pessôa Sebastiana, �\. 1 amasiá, não braços do monstro. caiu sem íor
de inocente menina,-gue, pelo suspeitava das li mrlas intenções ças, desfalecida, sendo, então, es

seu extremado requinte de selva-] de João Vieira, píHa com á sua tuprada poc João Vieira. qu:
gería,. encheu de revolta e repu-I filhinh� 1\1aria.. .

IpÓS a consecução de tão repu
gnanCIa a toda a população. cons-l ASSim prosseguiam num viver -snante áto fugiu da vila,
tituida de liJ.borio&os lavradores.j tranquilo, aquelas três pessôas Desesperada com o aconteci-

Fáto crimmoso em que se re- que, não mUEI) distante, seriam do, que lhe foi relatado entre
vela a perversidade de um ,)cr50nagens de um barbaro drama lagrimas pela inlortunada crianci
homem-féra, dese -rolou-se sob :1e dôr. nh i, a infeliz mãe saí á rua aos

o této de um lar tranquilo. João Vieira não acusava sináis gritos, transmitindo a visinhança
Sebastia: ," Vergas, ha r , 1i> debilidade mental. a todos o barbaro crime.

� h 1\"
.

I'!' A d d I d dmeses, coa ecera, ai., u= :1';y)'ôva couaança presenta a ao e ega o �

cuo de 'K>••e J01.0 Vic.ra, "J1' ,'+� 1;;,0 muito tempo per- policia a queixa, João Vieira foi ca
'J q'J� Pd�S�U.

a viver !;la, ita, 1 _n�(:. IllJ' '�(
- ;k ,""i? 'b de refr�a- pturado, sem custo, encontrando-

J ao Vi ara, apos COI. JU �:"'.. W';,ll""� n aie que certa feita, se prêso na cadeia pública da
a an.zade de Sebasnana e de �tn plOCI1OU dor evasão aos senti- quela localidade, onde espera o

f';;l" uma menor de quatro anc , de. -ncntcs reprimidos, conduzindo, julgamento da sua inominavel
• 1 I id 1\' b

.

f
.

d d1 .iacc, não trepi JU em por cm \ 50 promessas ln antis, a peque- mostruosi a e.
._------_._,- ----_

f HIVEq ARI()5

Passou, ôntern, o aniversario
natal.cio do menino Clóvis, filho
c' L' sr. dr. Silvio Ferraro, abalisa
( o c lmico e 2' secretario da As
� �'nbJeia L"'6islativa do Estado.

Arnaldo Magalhães, Caim Fara
co e Paulo J. May.

Do norte chegaram Colombo
Sabino, Edelmiro S. Floriano de
Castro, Floriano Moreira, Hans
Cruzins, Margarida Hirch e Au
relio Camargo.fiFi Machado

Re;5ista-se hoje o aniversario
,J.ia!iClo Jo sr. professor Arí

. ,[achado. cirurgião-dentista e aa

redação da nossa conlreira A Re
publica.

Irineu Bornhausen

F(�;:.t\;H ne�� a d ).l� ( seu aui
versam. natalicic a go:!1til senho
rinh lVO'1i! Brüg!i,em:lun, ;iib:l do
"r. plvtessor Hfnnqu.� Brügge
man", e elemento de destaque
da nossa alta sociedade.

Aniversaria-oi. n;) �ata d� hoie I
o sr. HOCjue Fíl,'metiO, �')':o �l
firma Filomc'IG &. Cia. cia CI

dade de São José.
fnZEm n�05 H01E

o meniu\) Altair Magano Ra-
mos;

o sr. Raimundo Rotsalh. enge
nheiro geografo;

a senhorinha Maria Ramos
SIlva.

Encontra-se n;:,sta capital, che
gado hoje de h:\jai, o destacado

da I industrialist.a conterrâneo, sr. lri-
I

B h
' ,

'n�u CHI. uU5en, prestlglOso pre-
OUTROS �'r1Rn�m I :._;i\o ml!n;cjp.�; daqilde prospero

Eu) onibus da A.uto I mUnIC:plO.
Catarlnen!ê' 6egu;ram os H!:,,,

'

E .' II �""r··t '"!."se �rct(:l caplta o sr
• aSSal:;'eiíOS: Erne�to Palhare�, l �

.�'

'

"'d' h'
.

C· 'd T "b I
.

F' ur. '
-" .,L" ies'c,,-cl o engen euo

oma o, u a Cedn arar e Sç-

r,hora, Ofilia Balsini, AdJlfo K..ün- civil.

zar e Pedro Pari,i. Genesio Lins

Esteve, ôntem, ás 13 horas,
na Secretaria de S�gurança Pu
blica, o sr. Adolfo Fortcamp, T" dnatural deste Estado, rasado, côr res ias

branca, com 45 anos de idade,
residente á rua Jose Veiga, 6,
dizendo que o individuo Artur URUBICI, 21-No dia 15 do corrente, desapare-
Felonio, residente á rua Curi- ceu d� resid.encia de seu pai, sr. Faustino finto, .

o j?vem
tibanos, espancára um seu filho f?onahlho . Ptn.to, sendo todos os esforços, nesse dia, iníru
menor á rua General Bittencourt I tiíeros no intuito de encontrai-o.
ne residencia do seu tio.

'

Dois dias de ingentes procuras, por acaso, um se-

nhor viu, num monte de areia, a orelha de uma pessôa.
Feitas as escavações, foi descoberto o cadaver do pobre
moço que, segundo ficou provado, morrêra afogado no rio

que córta áque!a localidade.

Espancou
umamenor

Hospitali
zado

Salvador da Silva, natural des·
te Estado, casado. de car bran
ct\, com 39 anos de idade. resi
dente nesta capital, comparecêu.
antem, á Secretaria de Seguran
ça Publica, informando que fôra
vitima de uma pontiida de peneu
monia. quando trabalhava na pa
daria do sr. Vidal Cruz, á rua

Ruí Barbosa.
O mesme foi tranportado para

o Hospital de Caridade.

Agosto oferecerá aos seus asso

ciados no proximo sabado, uma

animada e elegante soirée dan�ante.
Hayendo sofrido modificações

o conjúnto mmical daquela S'JcÍ'!
dade recreativa, espera-se que a

noitada de sabado suplante as

anteriores realizadas no procura
do centro da rua João Pinto.

Clube 6 de JaneiroPara Laguna seguiJam: Pedro Está nesta cidade o conterraneo
Rocha e família, Elisi;u

.p.aBatio, I' sr. Genesio Lins gerente da ma··

Verner Faldmann, Abího Coe- triz do Banco Industria e COiDer
ÍilO, '\Iamiro Sá) Diamantino cio deste Estado.
Far�as. Célio Rolin e Teodora

'

PELOS CLUBES

,
Clube 12 de Agosto

O simoático Clube 12 de tre os seus socios.

Soares.

CHE6Am UHS
De TIlbarão C�le$(aram: dr. tlinea.

ma , n

o Sabão

o Clube 6 de Janeiro, do dis
trito de João Pessaa, comemo

rando o dia de Sant'Ana, reali
zará, no próximo dia 26 do cor

rente, em seus salões, um baile
para o qual reina entusiasmo en"

'"FLORIANOPOLl3, Quarta-feira, 22 de

o CRI M E
praticado pelo

Morais
dr. José

PORTO UNIÃO 22 (A GAZETA.)-O sr, cap, João
Marinho, delegado especial deste municipio, remetê.r, ôntem, ao

dr. Ju;z de Direito desta comarca, o i�querito policial que se pro
cedeu naquela delegacia, com relação no assassinato do mendigo
Salvador da Silva, no qual ficou provado ser o seu autor o dr.
José Morais.

O criminoso exercia, nesta cid ide, a medicina ilegal, en

centrando-se .ainda foragido, tendo sido telegrafado aos delegados
de policia de Palmas \� São João, pela delegacia especial, para
captura-lo. A população está indignada com este monstruoso

cume.

MORREU AFOGADO
após foi encontrado o cada
ver sob a areia

ESTRADA. -

Víla Nova-Laguna
Seguiu para o distrito de Vila Nova, em Laguna,

uma I-:omissão de engenheiros, sob a chefia do dr. Felipe
Bundgens, que vai ali iniciar os estudos para a constru

ção de uma rodovia daquela localidade á cid1de de La

guna.

Farinhas superiores, elaboradas com os melhore s

trigos, só as do

Moinho "Joinville"

Vítima
um

da quéda
pinheiro

de

URUBICI', 21 (A GAZETA)-O sr. Barroso Costa,
filho do sr. Boaventura Costa, e lavrador residente nesta vila, sofreu,
em dias da semana passada, um acidente, do qual saíu gravem�nte
ferido.

Ao passar por uma estrada, de volta do serviço, foi vitima
do pela quéda d� um pinheiro que, caIndo com violencia sôbre o

animal que montava, esmagou uma das pernas do cavaleiro, que foi
obrigado, mais tarde, a amputá-Ia.

O seu estado de saúde inspira cuidados.
O cavalo em que montava Barroso Costa te.ve morte instan"

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel & Cia. ..' Jaínvile

(MARCA REGSITRADA)

[u'ho de 1936

NEGADO
pela Côrte SUPI ema,
o "habeas-corpos"
requerido a favor
dos parlamentares

prêsos
RIO. 22-A Côrte Suprema

julgou ôntem, á tal de, o pedido
de habeas-corpus requerido em Fa
vor dos pariameatares prêros, em

virtude do estado de guerra e

que vão ser processadcs com li
cença do Poder Legislativo.

Foi relator o ministro Carva
lho Mourão, que se estendeu na'
analise do estado de gurra, es

tudando a preliminar de saber se

a Côrte poderia tomar conheci
mento do pedido, concluindo em

Favor da mesma,

Todos os ministros concorda
ram. neste particular, excepção
Feita do ministro Bento de Faria,
que acha não poder a Côrte to

mar conhecimento de pedidos
de habeas-corpus e mandatos de
3eguraça sob estado de guerra.
A Côrte resolveu tambern co"

n!1ecer originariamente do pedido,
por serem o presidente da Repu
blica e o minsiro dl Justiça os

coatores eventuais, com o voto

do ministro Hermenegildo de Ru
ros,' que achava provir a coa

ção do chefe de P"licia.
Julgando o merito, todos foram

acór.les em negar o pedido, em

virtude da licença. ja concedida
pela C�mara dos Deputados e pe�
lo S�nado.

Foi
tro

de encen
a0 póste
deluz

Ontem, ás 18 horas, mais
pu mencs, á esquina da Ave
nida Trompowsky com a rua

Bocaiuva, registou-se um de
sastre.

O auto de praça, no. 248,
c::mduzido pelo seu proprie
tario, João Antero de Freitas,
ao desviar-se de um onibus
que vinha em sentido corl�rá
rio foi de enc(mtro a um pós�
te de luz, resultando ficar a

carroceria do carro espati
fad:l.

O chauffeur, com a violen
cia rio chóque, recebeu leves
ferimentos no rosto.
João Antero foi conduzi

do para o Hospital de Cari
dade, onde recebeu o� cura
tivos necessarios, se n d o,
após, recondu�ido para a sua

residencia.
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