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A NOTA OFICIALqueria' revolucionar a Baía
,A prisão de! oficiais e infel��o�"es

Força PÚtllic8 ...Apreensáo �e
planos subversivos

do Sigma preparavam um movi
mento visando a subversão da
ordem. O fáto teve forte reper-

BAI'A-3-Durante a dili

gencia efetuada na séde central

�ó Integralismo, sob a direção do

delegado Hannequim Dantas, fo
ram apreendidos arquivos. ficharios
e material de propaganda.
A diligencia 1se estendeu pelos

bairros, nos nucleos de Santo An
tonio, LibF.rdade, Ca1çad& e lta

pagipe, sendo em todos êles apre
endidos material de propaganda e

planos integralistas.

-------------�._------------
-----_. ----- ---- ------

Com o civismo de sempre, o {.lovo brasileiro
commemorará condignamente, de fôrma talvez mais
brilhante do que nos annos aflteriores,� a data da

independencia nacional.
Em todos os recalltos da Republica,da bacia

amazonica ás coxilhas gaúchas, do Atlantico aos

confins dos sertões que a epopéia da Laguna ce

leblizou. o auri-vercle pendão, a 7 de Setembro,
Irtmulando altaneiro, receberá as hOOlen?gens me

rfcidas. carr,l) symbolo da nacionalidar1e que se

ufana dos feitos sublimes que enriquecem sua His"
itoria e que, cor.victa do seu valor, elevando-se dia
a dia no conceito dos povos CUlt05, pode confiar
nos altos destinos 'que a Providencia lhe reservou.

Tratando-se de fazer justiça, na SEMANA
DO BRASIL, áquelles que mais contribuiram pa
ra a grandeza e gloria da tecra bemdita da Santa

Cruz, não pode e não de�e ser esquecido o ma

gnanimo monarcha que, durante quar,i meio seculo,
a governou com sabedoria, tornando-a forte e res·

peitada:-D. PedlO II.
VeTC'!adeiro patriota, alma abetta li todas as

.acções nobres. sua vida foi toda d, clicada aos in
<teresses e á f",Jicidade do Brasil.

Quando o inimigo audaz ameaçou a integri
dade de nOSSfi Patria, D. P edro lI, deIxando o

conforto da côrte, indifferente ás intemperies, "im·

pellido de fervor patriotico digno de admiração e

em tantas occasiõeti manifestado", apresentou-st: no

theatro das operações, para v�rificar melhor as ne-

t cessjdad�s da� forças que ali. lutavam galha�da�
f mente, sendo-lhe dada a satlsfacção de assIstIr a

victOlia de nOSMS armas em Uruguayana.
Depoi$,demonstr.ando constantemente invulgar
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L Especialmente para a "Semana do Brasil". de A_GAZETA II�-������Amphilochio de Carvalho Gonçalves--....;;;:::;�·-
(.Da Academia Catadnense de Letras e do Inst;tülO Hi�tórlco de S. Catarina)

Amphilochio de Carvalho Gonçnll'es'"' perteí::-l
áquela geração de intelectuais, na qual ft"RllrO!71 ,;ll- Itino Plôres, Mailcio Costa, Barreiros Fi/ho, Ot!WIZ
d'Eça, Laercio Ca deita e Haroldo CalLado, geração
que poderia ter dado a Santa Catarina toda ll/77(1 fi
teratura.

A Redação
---------------
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solado civismo de seus filhos, a data em que, ha
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na madrugada de ôntem uma canhoneira governista tentou de- "
sernbsrcar uma pequena força na aldeia pesqu ira de Unara, nas

proximidades de La Linea, por isso que o comandante da coluna
acreditava que L" Linea não estivesse defendida, visto terem os

mouros seguido para Malaga, na vespera. Entretanto, lal não acon

teceu. pOIS os re eldes correram para a praia e abriram intenso fo

go de metralhadoras e fuzis contra a canhoneira legalista, que zarpou
em seguida.

Canaro aderiu aos nacional istas

'MADRID, 3 - o conhecido toureiro Canero, que desde
o inicio da guerra civil aderiu ao; revolu nonari-s tendo coman

dado um grupo de peritos cavaleiros, fjcou gravemeot{, ferido por
duas balas, quando tentava opôr-se ao a lanço das forças repu
blicanas.

Bilbão bombardeada

LISBOA, 3 - O jornal O Seculo informa que foram

julgados pelo conselho de guerra. e condenados a morte, 3 nacio-

nalistas espanhóis, que Ioran I�.'{'" 'Ut1 hs l'\�' h::>",,- le;:lOis de ter

sido proclamada a L': ._ ) O Se-

culo, em consequencia . o �0 ...L10 d.::: ô cm, I _. zado pelos
rebeldes contra a cidade de Bílbáo, foram destruídas diversas fil
bricas,

Urra general cornunist(� no comando das
tropas legalistas - 1500 pessoas encorltrtarn-se

refugiadas dentro dos mures da historica for
ta�eza de Alcazar

Preso Salazar Alonso

MADRID, 3 - O antigo ministro direitista Salazar Alon
so foi prêso ontern.jquanrlo saía da sua residencia e procurava re

fugiar-se noutra casa próxima.
--------------- .

Lenha a domicilio
As Serrarias Serratíne, Arno Brincas e' Garcia si

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficien
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reunir
os seus serviços, trabalhando atualnente sob a denomina

ção de

Emprêsa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

AVILA, 3 - A aviação nacionalista arremessou, hoje vi
veres diversos para os rebeldes que estão sitiados em Alcazar d�
Toldo, resistindo a longe tem o aos ataques das forças governistas

Dentro de Alcazar enconti sm-se 635 soldados da guarda
civil, 50 guardas de assalto, 80 cadetes oficiais, 110 paisanos e

o governador civil da cidade. O total, contando as íamilias que 5e

acham no antigo pala-no, elevar-se a 1500.
Quatro aviões nacionalistas vôaram, novamente sobre a ca

nital da F spanha, arremessando bombas nas fabricas de automoveis

nHispano-Suiça" da �uadaiajara. Esses estabelecimentos foram mob.li
zarios pelo govei no espanhól e dedica-se ao fabrico de material de

guen a, inclusive motores para aviação. Após o lançamento da
bombas pelos aviões revolucionarios, a referida Iabrica licou envol
ta em chamas.

As forças do general Francisco Franco continuam seu avan

ç::> parrl o sul, tendo tomado uma povoação, em cuja igreja encon

traram carbonizados 60 cadavere s.

° general Milao Astray chegou á cidade de Valadolid,
tendo sido aclamado por compacta multidão,

Tres colunas sob o comando do coronel Yague continuam

avançando sobre Talave.a de la ReinR.

PhRr3 ) --: ::"1 r]o 03 úkrnos comunicados chegados
aqui, o número L;C mo.Ls ai verivs frentes de c imbate da Espà
nha, desde o inicia da gu.�rra CIvil, eleva-se a um número que varia
entre 75 a 100.000. Estes dado; são fornecidos pela Cruz Ver�
melha, Acredita-se que o número de pessoas hospitalizadas seja de
trezentas mil, aproximadamente. O governo de Madrid acredita
que o número de mortos em toda a Espanha eleve-se a 85.000.
Numerosas cidades encontram -se completamente despovoadas.
Durante os tlltimos combates em Imn as perdas nacionalistas e le

galistas elevam- se a 1.600 mortos, Quanto ao número de fel idos
torna-se dilicil fazer-se um calculo preciso, pois todos os hospitais
em lcu], ';an Sebastian, Burgos, P"mplona e outras cidades nos

arredores do teatro das operações, estão completamente cheios de
lerid:», que ocupam por ISSO casas particulares improvisadas em

hospital.

LISBOA, 3 f\ estação de radio de La Coruna, que en-

contra-se em poder dos nacionalistas, anuncia que um general do
exército vermelho, da União Sovietica, chegou a Madrid, ante

ôntem, tendo assumido o supremo comando das milicias vermelhas,
depois de ter discutido longamente a situação militar com os chefes

Iel.:ais e membros do govêrno da Frente Popular..
-0-

BUR,GOS, 3 -- As tropas nacionalistas que prosseguem no

avanço, na frente de Siguen7a, provincia de Guadalajara, ocuparam
ôntern o setor de Almazan, na mesma provincia, depois de terem

destroçado as forças governistas.
O Quartel General das forças rebeldes publicou, ôntem, um

comunicado chamando a atenção sobre o fáto que estão sendo gas
tas as reservas do Banco de Espanha para a aquisição de material
de guerra.

Os nacional.stas declaram que o Comité de Guerra Vermelho
de Catalunha exigiu cincoenta milhões de pesetas com o mesmo

fim, e que o Comité Vermelho de Gijon requisitou tambt!m 17
milhões de pesetas.

A municipalidade de Burgos protestou, ôntern, contra o fáto
de�ter um avião governista, partido de Santander realizado um bom
bl.;deio contra elementos não combatentes, Esse protesto acentuou

que os quarter- não foram 03 alvos escolhidos pelo avião legalista,
cujo piloto desp -jou bombas sobre um hospital e uma esccla de me

nmas,

Destruido O mosteiro de Huelva

GIBRALTAR, 3 - Um radio de Tetuan informa flue os

go\'ernista:; destruiram o mosleiro de La Rabina, nas proximidades
de Huelvp, :J� co· U j mO.lUm5i1to em homenagem à descoberta
de Cristóvão C ,·)fnbo.

Falando pelo microfone da estação emis50ra. de Sevilha, o ge
neral Queipo deI LJano dirigiu um veemente apêlo aos americanos,
solicitando-lhes qUt� contribuam para a restauração do referido mo.

teiro.

IMPORTANTE

Devido ao elevado preço a que nôs chegJu a lenha
em tóros, adquirida a 6$000 o metro' cubko e a?,ora a I10$000, --_ a Serraria Delambert vê-se na contingencia de
aumentar o custo desta mercadoria para 12$000 a carra

da, 18$000 o metro cúbico e 9$000 nós para caldeira.
Essa tabela de preços vigorará de l' de Setemb�o em

diante.
�DELAMBERT

RS. 10$000 A .CARRADA.

A distinta freguezla'scrá atendida com a maior pres
teza pelos telefones:

1341-1300-1088
FIo rianopolis Santa Catarina

RIO, 2 -. Na -Hora do Brasil», em prossegui.
menta do prograrr.a civico em homenagem á Semana da
Pátria, falaram o general joão Gomes e Renato Barbosa.

O titular da Guerra dirigiu-se aos oficiais e solda
dos do Exército do Brasil. Inicrou sua brilhante oração di
zendo que ha um ano atraz, a esta mesma hora, êle se diri
giu ao Exército relembrando a epopéia fulgurante do Ipi
ranga, em cujas margens o Principe D. Pedro proclamara
em 1822 a independenciz do Brasil e acrescenta: "Hoje
aqui estou novamente, não para falar-vos sobre o feito he
roico da nossa emancipação politica, que por todos vós
já é bastante conhecido, e sim para v JS saudar com en

tusiasn:o e orgulho pela vossa conduta modelar, peta atitu;
de digna de maiores encomios que tendes mantido nos
momentos dificeis que atravessamos."

Em seguida, o general João Gomes discorre longa
mente sobre a onda de sangue que inunda a Espanha, re

ferindo-se particularmente aos inimigos do Brasil, defen
seres de ideologias ' la') e conclue com as seguintes
palavras: «Mas saibam êles, e lhes sirva de admoestação,
que 110 dia de hoje, em que se inicia a «Semana da Pátria»,
tomamos o compromisso, reafirmamos o juramento q.ie,
qualquer que seja o sacrifício, não nos entibiaremos na

defesa do patrirrronio sagrado que nos deixaram os nossos

avós. Nós em qualquer circunstancia honraremos o sangue
que lhes custou êsse legado que conser v aremos com o

preço das nossas próprias vidas.»
O discurso. do sr. Renato Barbosa, alusivo á data,

conclue da seguínte forma:
. -«No dia 7 de setembro todos os brasileiros pó;

dem e devem reafirmar nas festas votivas da grande
data, que não sabem esquecer aqueles que pelo caracter,
pela vontade, pela firmeza, pelo valor, pela fé e pelo ideal,
criaram á grande pátrla.»

Desaparecimento
um jornalista

Teria sido sequestrado
pelos intdgralistas?

de

ILIO RI s

S. PAULO, 2 - Comunicam de Sorocaba que desa

pareceu em circunstancias misteriosas o jornallsta Hercula
no Pires, de Crllzeiro do Sul; dC,' _dO � nd:') s -, 'l:le tenha sido
êle seq;.!estrado em VI. Llide úe um viOlento alllgo contra o

sr. Plinio Salgado.

vivendo
• • •

na malar mlserl8

A NATUREZA, em repor

tagens inéditas de caçadas na

selva e expedições ás regiões
inesploradas do mundo ,'0111 seUS

perigos, seus bichos e curiosida-
des, 3 revelada em

S. PAULO, 2 -- A pedido do juiz da 3a. vara de
Orfãos, a policia removeu pala o Hospital de [equiá seis
filhos maiores do casal Paula Souza, os quais se manti·
nham num palacete em ruiru.s da rua Monte Alegre.

Quatro deles são declaradamente dementes e os ou'

tros dois apresentam sintomas de desequilrbrio mental, e

que ali se encontravam sequestrados, usando como roupas
apenas trapos sujos. Entretanto, são donos de uma íortu
na avaliada em cerca de J O mil contos. Os dois menos

desiquilibrados cuidavam dos demais.
A policia apurou que a fortuna vem sendo delapida

pelos advogados e curadores dos enfermos.
A autoridade judiciaria pediu ao Secretário da S�gllA

rança Pública a abertura de um rigorosissimo inquerito,
afim de apurar as responsabilidades em torno do seques
tro dos membros da tradicional família Paula Souza.

Dr. fV1igUi31.
Bf::>abaid

CLINICA GERAL

Varnas lêr!

o .CATOLICISMO

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

da., 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hOI a marcada
Consult.-R. joão Pint::, 13

Tekione, 1595

-

contra ai onda do CDu

a n",va revista editada bpda S.
A. A NOITE, do Rio de Ja
neiro. Publica-se ás quintas-lei
raso Preço: 700

ROMA, 3 - Nas conversações realizadas recentemente
cúm núnlerosos birpos francêses, austriacos e hungaros, o Sumo
Pontifice expos os planos org<lt1indos oara comb'lter sist�'Tllticl
mente o comunismo que Pio XI considera como o mais gráW
pprigo para a Europa e o !Dundo inteiro. Os bispos terão seíO

dúvida a liberdade para escolher o mom�nto que coosideraretl
oportuno para iniCÍ':H a ca u,J'ia� I. Antê um alto di3nltuio e�k
siastico que lhe informou dos ac )nteciment05 da Espanha. o Papa
expreSSOl1- e em termas viol�lltos sôbre o comuni'imo fazendo res'

sa!t:u que a humanidaje cri�tã d"!ve formar u li.} Frr!nte Unto'
para prokg�r-se contra o perigo se npre crescente desse regime,
Recomendou aos bispos qU3 convidem os católi�03 e que esqu�'
çam tojas as diver�F'lCll, .' I'Ct; (I'ê as ',Il-:i;t" dJ )�:í.r
COmUn\ata.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BJurnenau ...Joinville São F,,-'ai'"l'c::Sc O = _:;Ui-,n _age',3, ��.
Mostruario permanente errl Cru:d'_E"... " c» do "" ,...aI i??,ia�

Seoção (�e Secção de :��CÇi�O ..la \�FAZEND AS: ��Fazendas naclonaes e extrange'rar tiara ternoe FERRAGENS: MACHiN.t·.S : �I

roC:!�Se eI:pI����:�eis Material em geral para eonstrucções: ����)��� pd:rab����ji�i:� ��!:;'���.cas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Nar!,j"3s rara !arei l,jRoupas feitas e janellas, tinta NiélCl,i 'rie,: er.i �'ef1i aí a: 'A03, .,t)

Sêdas Canos galvanizados e pertences g ...ades, cultivadores, : r 'c. \�
Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocorroveis, Motores de .... 1 I. 1), '\1otl�:?S :�Lã em novellos e meadas LOJ1ça esmaltada - apparelhos de jantar -.talhe-- e.ectr'ccs r�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral rra 'ansmi� J (' ;�CAlc0t!ChOadOCs et' COdIchas LrO,.utçaa sani1taoriae

-

banh1etiras rn)tancaes, C0rreh!)j bd�f:ourOt e lona

�il�4or mas e or ma os n s a o e esma es ieos e graxas u nncan es a

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Camin'iõ=s FO:<0 r ';18, . ccs-
.

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechar-ice '

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurraticos e camaras de ar G\ GDYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral r�
� Empreza Nacional de l'-Javeg9ção "Hoepcke" ...-vapores "CiSêl; "ní�;.;pck,r:/'

Il,�

�
.

Fabrica de Pontas "Rita h/laria"�· Fabrica de Gelo "'!�ita Maria" - E5ta!:í�o 't\r"';·
� .

•��AVAVAVD&t�����t�����l�����������§lJh�j,���,��'f'::

/;1'1 ff� � f':ji'�� �< � d
.

���.o.oe e ••�GS����;�',� �,�!l:t.:,�,��� � n ic���:
�
A bernl

� --

"---

Reaifil�AIt' �eei'eial'io:

I tnnto17 "m A �� t!m6�8�.1{)S IDr. Ri·:':"._ ··'jo I Ostyn Costa

� � � �.., �, I I ,Got: c.rY!;:�e")r! Colaboração.
0., � ,,: CCac i O> .'w \t lU, I - =='.

• �!� Ex·chde ?' �!''ficl:i do Hc�;:'
, -. . .

'" �. -e � ra tal d,e ,N"'Lrnberg, (t'ro�ew:t I ltf.ãO sem de�oll)ldo o origina]
. �,� I R,

'

terr, seu \. scri p- I' I L d P hubt'cado ru nao• A· M -li -l! O �
. nocrg Et,lrUwl'!,I'n,afK"treueter) rotessor I

,.. o' cont';r'to exp'resso em arti-_ genc�a ouerna u� ;rU-
Í',;I••/,�,:�,�"" ""_

'rt6 bl'·c - . ,.

d S
-

P I �; 'rI i; de advog rua
"

' ,. �., e go de coHaboração, mesmo soli:
I açnes, com se .. e em ao, aUlo; F.'pe,CMII$h� em �(r&.irGfa cilada, não implica em tespon-

é. autcrizada e fiscalizada pelo Governo '���Olae '.1t: ' ",li.) 'reLI I lera! sabilidade ou. endõsso oor parte

A, Federal e possue a carta patente n. 112 l.,�, In. 70. - Phor=: t277,-
c..'ta cinngiê, !,,', uccob)<!, (do- da Redação.

• t�, enças (�'l3 lEnhora.) e partos,

I
'

I
cirngia Co sisíeu.a r.crvoso e Assinaturas

I Caix 1 PüSlal, 11C - d 1 • ANO 44$000I °rera� ces ae p.ast.ca

, I SEMESTRE 24$000
,

I CON:::ULTOf':O··-"'c.1Tra- fRIMESTRE 12$000
n� [i. f edn� t!e M('nlr'ê1i rerro ano I\. 1'1 �,iS I ) < S 12 e

MES 4$000
�'" I das J 5 as j 6 J 12 horas. NUM. AVULSO $200

ATRAZADO $300
�; I Advogado TELEF. 1.285 A co/respondenda, bem corho
RI I R T h ):,";;jDEl\TCIA Rua Fst os valores relatiFos aos an��-;;>.' t'á raiano n' 1 t'obraJo .

,_,-, ' •. '

- c"':,::;- -

�� \
., CJ J

1 i ves ur.ior !'i." 26

I
nunGios e assiflaturas, derem

�J Tele,phdnl n' 154�
I

se" f' ·i", 1

IS (70 [liretor-Ge-

�-
'T'

"

l� ,-, 1 I"
I

J 1-� ... L-t. .:; I ,., ,'I �,. It',..r..._,

�� f --_____
_

"" V4 ... J C ..,_ '.

� :_:= Dr. Ren�to= I� ==Barbosa==
"-'--,$��G@�����iWJ

e.fJ•••�••G 1) .(j�OGeO.I;Z� Rua Trajano, 2 (sob.)
�

"

I
Fone 1325-Ater. .:le cha-

U 'i mados para o int�rior.

: Companhia "Aliançada Bahía":
� IIJI - ....

�;l Dr Adebal
• F\.JNDACA EM�la70 .�� da Siiva

R.

. �

= [Seguros Terrestes e Maritimos =
e Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Bresil �
� �
� LAhl fi L REALlZADlJ 9.000:000$000 I� ,;, RESEHVAS MAIS DE .OCO:GOO$OOO

RECEIT AEM 1935 ,792:553$358 Méd icos';' PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
f-;-':', RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157' .. �,

SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280::552$970
,

( .I..
I

·W·
[t;:," :r,L.>'�, �,'

,.
.,1
�

1\/1atri2::
Filiaes em:

r-;ormidaveis lartolas proprlos, tres vezes

por semana, todal ai segun
das, ter;;as e 8axtas-felrsl,

Extração com global de cr;stal.

A ma)\. II t'.� IIsur.. honestidade, poia, OI sor
Ili�:J .Iãü prea.ilônc!adol pelo povo.

__ _.... • ..-,,-..a ___,.,_. _ . _.�__� ..__• __ .__

ADVOGADO

J\dvogado
Rua (([s. l\!dra, J O (sob,)

Fone, 1631 p

129�1

� ii�.-� Auentu: ,Sub-Agentel e Regu·�dCln. de"'-Avafra8"lem��'::t!\I� [OI Eti, dOI
i I �1j: .... raslI, 110 UrP.J�Wf. (�e nal principais; �nças estrangelrl.8. Partos - Molestias de

Senhe,ras e

Molestias de cri, nças

Dlretcr da Maler.rir�(3C:e
Medico do HQspltal

i��

{:��
�tJ;'

Dr. Carlos Corrêa

. I f IOfianopo' .�:

Campos-lobo'··�& Cíam
Rua CcrEEdheiro l\f�êhD� 3f (sobré:dc) CaíY�; FIÍ."'�::td

'7 L.El'ONE N. 1.['/::;J... END. TELEGRAFIt(.;, ALLÁ,l\�r.

Esc itóiiOS ern Lagu na e Itajàí
:C\mo t4e éfpeC;iJ1izaci" t
,

mQ!Estias de senh�as)
ô,,}�n?� n�,Matemida?eaL� ��s_�� t ,2 da man! ã
ra.Gl.,-.�-C� /,'/'

Curso .de CI f f iali, aç�o em

?actror.clogia no LbJ' de
Saude PútlCd (:0 Rio� de

}.. nc j�o

Dr.�Artur Pereira
e Oliveifa

Clílti�� n�édm2 'de ctian.
ças e lU:J uit'.'Js

Consufas diariameüle (jas
4 horas W1 ( 00111

Consultorio: Rua João
Finto n' 13

FONE- 1595
R� idêncía: Rua Vinonde

de Oc;,:o'i_Prclo n' 57

fONE-J524
lJ>.BORATOHIO DE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PErEIRA E OI jvr rp

Chefe do Liilborakrio (1a
Diretoria de Higiene do

Estado.

RUA' CONS. MAFRA, 5i
Fone, 1.656

Agent�s··c(lrrQtlpGndelif�o
I-'orto Alegre - Dr. Ai"foni"

Bouini
Curitiba-Petrarca Callado

, ',),\NTA

", '. li f -

-, i>ll;c;o,\ r d·"J
I f1';e,Írl I- -l'mhl, 'n Schmidt
,- "r.,...

tJ.Igua, � [--�-<: or �pos
3Iur.lenc 11- "krt" r') Hilario
Bom I'et;ro-]CJ['C; mn Simões
Ca·lOir4has-F\�dro Torres
C�I.tZcL·O-O�valdo Pereira
Curitlbanus--LJCdino Rosa
CrescifJirlla - Dinorah Alves

Caminha

Joil1vile-Xa\' . Schenk
Lages--Hoss::Hl" d Neves
Laguna"- /: " .20 Chagas Ma-
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A GAZETA-Florianopolis, 4-9-1936
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: V. S. não deve vacilar um só instan;:e!
I

• RUA VISCONDE DE •
G e
• e
� OURO PRETO N. 13

e
• e
• e
• 5

11= Habilite-se! Inscreva-se! =
• G

GARRAFAS VASTAS. RUA A.L-, � •
MIRANTE LAMEGO N' 50 '�ln)e�8�eeG-------ee------"------�••GC�

Côrte de
Apelação

Sumula dos julgamentos da
ultima sessão

Recurso de habeas-corpus da
comarca de Blumenau. recorrente
o dr. Juiz de Direito e recorridos
J c rge e Artur Tomsen. Rf'lator o

sr. des. Presidente.
Negado provimento ao recurso,

para confirmar a sentença recorri-
1
oa,

!�ecurso crime n, 2.479. da
ccrnarca de Campos iNovas. re

corrente o dr. Juiz de Direrto e

recorrido Francisco Cavitião, Re
lator o sr. des. Medeiros Filho.

C�>Dfirmada a sentença de pres
cnção.

Recurso crime n. 2.484, da
ccrnarca de Urussar.ga, recorren
te o dr. Juiz de Direito e recor

rijo Manoel José de Figueiredo.
Relator o sr. des. Alfredo Trom
powsky,

Foi conlirmada a sentença do
dr. Juiz a quó pelos seus bons
fundamentos.

Recurso crime n. 2.485. da
comarca de Jaraguá. recorrente o

dr. Juiz de Direito e recorrido
Serafim Porciano. Relator o sr.

des. Marinho Lobo.
Negado provimento ao recurso,

para confirmar o despacho que
julgou extinta a ação penal con
tra o recorrido.

Recurso crime n. 2.469, da
comarca de Florianopolis, recor

rente dr. Otacilio Camarà Mar
tms e recorrido o dr. Juiz de Di
reito. Relator o sr. des. Marinho
Lobo.
A Côrte negou provimento ao

recurso, para confirmar a senten

ça de pronuncia por estar prova
do o delito atribuido ao recorren

te.

Vencido o sr. des. Medeiros
Filho.

Apelação crime n. 5.453, da
comarca de Campos Novos, ape
lante a Justiça e apelado Antonio
Anastacio. Relator o sr. des.
Medeiros Filho.

Dado, provimento a apelação,
afim de ser o réu novamente jul
gado, visto, a decisão absoluto
ria ser contrária a prova dos au

tos.

Apelação crime ti. 5.439. da
"comarca de ltajaí. apelante a Jus-
tiça e apelada Mercedes Maria
Sima5. Relator o sr. des. Silvei- •
ra Nunes.

Mandada o r�u a novo julga
mento por defeitos do questiona-
1I0.

Apelação crime n. 5.439, da
comarca de Joinvile,. apelante a

Justiça e apelado João Streit. Re·
lator o sr. des. Silveira Nuné&.

Negado provimento a apelação,
para confirmar a sentença abso
lutoria flue é jurídica.

Apelação crime n. 5.459, da
(:cmarc.a de AraIanguá, apelante
a Justiça e apelados Angelo Sar
tor e outro. Relator o sr. des.
Marinho Lobo.
Foi confirmada a sentença

absolutoria. Vencido o sr. des.
Medeiros Filho.

Conlpra-se

RIO, - Procedente de Bue
nos Aires, ancorou, �oje, á noi
te, nesta capital, o «General Ar·
tigas>, que regressa a Hambur
go.
A bordo viaja um contingente RIO, 3 -Inaugura-se ama·

de falangistas, composto da 26 nhã, no Palacio Íttamaratí, o

espanhóis e 6 argentinos, que se curso de Di�lomacia e Economia
vãu unir ás forças nacionalistas do eminente catedratico àa Sor
da Esp?nha. Tencionam êles de-I bane, professor H. Hauser.
sembarcar em Vigo, aonde se ° progama dêsse curso, que
apresentarão ao general Cabanel- se reaiiz a sob os aspicios (la
Ias. Sociedade Brasileila de Direito

O Fermento MediIJlros é o pre- "

E' êsse o primeiro ccntin- Internacional, abrange os proble-
ferido, porque é fermento de qua-I gente qlle V3Í da America do mas maIs palpitantes ào mundo
lidade. Sul. moderno.
G•••O•• --------------G.--------------OG�S••G�
� �

:Mutuallllllsm' 01I " I
. -/� G
G b M l' G
G

O om utua Ismo, em que ássentam no mundo moderno as
� �,.�������������-�-���������maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-' =: � -=. _ ...............

milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a �

base e a:razão do grande exito e popularidade da «CREDITO •
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S" por conseguinte, em me

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FiE
DITO MUTUO PFt,EOIAL.

protege as classes pobres!

AssassiniolClube 12 de 3 mil cuntos O sr. José
A Agosto para a cCn"'\-. Müller

na Camara ore de maqui- discute o cooperatí-
d d t Foi empossada a 16 do mês "as agrlco!as vismoas epu a" p.p, a diretoria do simpático

dOS I Clube 12 de Agost� eleita e� RIO, 2-(\0 seu coleg� .

da RIO, 2-Na sessão de 8n-
sessão de assembléia geral orrlJ- pasta da Agricultura o rmmstro tem da Câmara dos Deputados

, naria, para gerir os destinos dês- da Faze-ida rernet-u o processo usou da palavra o representante
�IO, 2 - Após ,�apida dis- te clube, no periodo social de 12 já despachado pelo sr. Getulio catarinense José Müller, que abor

cussao, o guard� d� Camara dos de agosto clt! 1936 a I 2 de Vargas. relativo á proposta para dou o velho tema de sua preíe-
Depu�ados, Virgolino Porte�a, agosto de 1937. a abertura do credito destinado rencia, o sindícalismo cooperativis-
a,sa�smou esta manhã, com cm- Presidente--Reinaldo Moell- á aquisição de maquinas para se' ta, dando resposta ás criticas do
co tuos de revolver no hall (I')' P dro l " did

.

Ítore, O S I' f dA" • mann- ree eito ; vice- - e ro rem ven 1 as a agncu ores P. sr. sear tevenson. �m ace a

da Camara, o s�u supenor hie- Alcantara Pereira-(reeleito; ,I. rriadores, devidamente registrados doutrina de Sarandí Raposo, co-
rarquico o porteiro Herml!to Du· 'N b I V' (I

. t t I d t
A 'I t d I f I I' secretano- ar a legas ree et- no o a e res mi con os e ocou-se avorave a esta, resu tan-

arte ) 2
.

R b R
"

I d
'

d
.

A'. to; . �ecretano u ens
.

amos reIs. o .as v�ntagens a o�gamlaçãopõs o cnme, o assassino ten- -(reeleIto); - I. tesoureiro =-
S _ MI' MI' �

obngatona de cooperattvas,
tou fugir, sendo, porém, prêso e Raul Wendhausen -.-(reeleito)' eZ,oes, a arra,

•

a eitas ?

entregue ás autoridades. 2
.

B S
.

' Pllutas MedeIros
. tesourerro+- runo czpogamcz

" -

Ambos eram muito estimados -(reeleito); orador-J.B. Sal-I M
.

no Legislativo, onde trabalhavam d d OI'
' a IS Co rn U -

vendl!-se uma bem montada
já ha muito tempo. Ao ser prê-

ga o e rverra.
n iStas ALFAIATARIA no distri-

50. Virgolino declarou que vinha to de João Pessôa (Estreito).
sendo perseguido pela vítima. Pflulas Medeiros S. PAULO, 2 - A policia Melhores informações nesta re-

Contra Sezões. Recuse subsit- prendeu Sebastião da Silva Bas- dação.
tutos I tos, José Santos, Miguel Rossi,

A
.
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ntomo uro e ugt 10 .- rvei-
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!A��CU'PSD de Di-Ira: que, .orientado, .pelo dr. � Togo B. rasil Sepitiba �
II II [oão AraUJO Lopes, Iaziam pro" � .

e �, P10mac IDe paganda do comumsmo em Alta � Mana de ��urdes Vaz
ij

E r Pdulista �� Sepltíba .n

Canom Ia Fora� prêso s tambem os ita- � participam os parentes e �
, " 'if ôas de s I

- W
lianos Otavio Mattiaso e Ettore �� pesso�s C suas re aç,?es �
Sachetto exaltados extremistas m O nascimento de seu filho ��

, .

IijIJ -

F' �Em poder destes elementos foi r. oao, ranC1SCO. �

apreendido copioso material de � Estrelto,-29-8,-36J �propaganda, I "'.,,p.,'l";õoJ....,�v_, ..............'��� 'r.....,r.ifto,......
t> ,,�.Jt>.�, .;
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Miscelânea
AS ULTIMAS PALA-

VRAS pronunciadas reja patrio
ta colombiana Policarpa Salavar
rieta, executada na sua terra na

tal de Guaduas. a II de No
vembro de 1818, por haver sido
descobeto que ela estava envolvi
da na realização do movimento

emancipador, foram: "Nem um

copo dagua quero beber de um

inimigo da minl a patria", frase
com que respondeu á oferta de
um copo dagua que lhe foi fei
ta antes de cumprir-se a cruel
sentença.

UM DELICADO CONTO
de fadas: havia uma pobre me

nina que tocava violino, nas ruas,
E sucedeu que um violinista famo
so a escutou ao passar. no mú
sico' possuidor' de medalhas e

lauréis, que tinha verdadeiro sen

so de arte, a violinista mendiga
encontrou algo mais: que êle ti
nha' bom coração. Assim, o ho
mem aproximou-se da menina,
ofereceu-lhe seu auxilio e fez com

q�e fosse ouvida por um grande
empresário. A menina ,cstréou
imediatamente, dando um concer

to que foi um grande exito de
público e de critica. Isto acon

teceu em Dublin. O violinista
famoso era Fritz Kreisler, E a

que será dentro em breve uma

grande violinista chama-se Lilran
Maeck. Porque o mais bonito do
conto é que não é conto.

Pare lutar na
Espanha

pc�is, devem cooperar

bem de todos

Todcs, pa.a o

Faça a sua inscriçãO hoje
1$000 apenas para cada sorteio

mesmo

.A

D' O R? R E S F R I A O OS? I

Q--,U R---A I N A
".

O
-

NA DEPRIME O CORAQAO

•

Riscos
Pinturas

para Bordados e
• qualquer desenho, panos de

qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pediàos de

qualquer parte.

Expedítora Blurnenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

'Florianopolis

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS •

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado,
Não deixem de ir ao Vi,r;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmaci1l Popular, á Praça 15
de NovembroI

------_-'--- ,.

,'
-

,.

,.. -

- --

II Alô ! ... A'lê 1. .• Florlanopólis
Brevemente será" inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, .servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para _ FIGrianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:--=REX, ás 7,30 horas, Um Miran' éi�" ,.,� V ��,. D � �. O V �

brinde ao amõr. ..,.. ---�---' '"""',._ ......"..-- ""-'--
FLORIANOPOLlS, Sexta- feira, 4 de Setembro de 1936

IMPERIAL, ás 7,30 horas,
Canção do anoitecer.

Vende-se

De"erá proceder-se domi I1g0
proximo, ás 7 horas, na Catedral,
em hônra ao grandioso �ongres
so Eucaf15tico de Belo Horizen
te, solene comunhão geral minis'
tra-ia pelo exmo. snr. Arcebispo
Metropolitano D. Joaquim 00-
ningos de Oli�eira.
A êsse imponente átl) de fé Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar-

catolica cornparecesão, devida- cas fabricadas pelo MOINHO JOINVILLE,
mente pararnentadas todas as as

sociações religiosas da paroquIa
de Floriar.opolis. que são, incontestavelmente, as melhores.

-----

um armazém. possuindo
variado e abundante stock.
sito á rua Spivack no dis
trito "João Pessôa", Estreito.
O interessado áeverá se en

tender com o proprietario
do Café "São Pedro", á rua

Felipe Schmidt.

QUERIA
MORRER

[ogando-se no canal
da avenida Hercilio

Luz

Na manhã de hoje, Maria
Helena Barnow, empregada numa

casa familiar nesta capital, ten

tou suicidar-se, jogando-se ao (.a-Ina] da avenida Hercilio Luz,
nas proximidades do Departa
mento de Educação,

Em consequencia da fórte
quéda, Maria teve fratura no

braço direito, sendo levada, na

assistencia policial, para o Hos
pital de Caridade, onde se en

contra em tratamento.

a;�ube de Re
gatas "Aldo

Luz"
Assembéía Geral--1a.

convocação
De ordem -:!o sr. presidente,

( onvido todos os socias deste
clube para comparecerem á

aS-Isembléia geral a realizar-se, na

proxima quarta-feira, dia 9 do!
corrente, ás 19,30 horas, na séde t
social.

Ordem do Dia ..-Eleição da
nova diretoria.

Posse da mesma,

CArE: BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Congresso
Euceristico

Será solenemente, inaugu
rado, no próximo dia 27 do
do corrente, o Grupo Escolar
-Honorio l\1iranda», de Gas
par.
O sr. diretor do Departa

mento de Educação compare
cerá á esse áto.

toda a sua experiencia na criação de es

petáculo dêsse genero. �. ente-se logo nas

primeiras sequencias do filme,-sequencias
que se passam no interior de um museu de
horrores, em cujo palco se representa um

-grand-gulgnol- -o «dedo» do inteligente di
retor. Quardo a trama prossegue, e o pro
posito da ação é pintar aos olhos dos es

pectadores as tintas rubras que caracteri
zam a paixão que avassala a alma do
Doutor Gogól, Karl Freund exterioriza to
dos os recursos de seu talento. Servindo
se de Peter Lorre, artista perfeito, de na

turalidade espantosa, embora como Doutor
Gogót êle viva a figura de um anormal,
Karl Freund apresenta trabalho que o re

comenda como uma das caoacidades mais
sugestivas com que Hollywood conta atual
mente. Nas cênas finais, fortissimas, des- O sr. Alvaro Cunha, Iuncio
sas que abalam os nervos dos mais displi- nano da firma Carlos Hoepcke
centes, também triunfa a habilidade de S. A., e residente á Avenida
Freund. Rio Branco, 175, compareceu á O HUMORISMO. nas mais

Mas é preciso não esquecer que Fran- Policia Central, queixando-se de espintuosas andótas, historietas
ces Drake, maravilhosa de beleza, sincera que do seu quintal, furtaram, es- comicas para rir, é cultivado nas

com.o artista, é um dos valores desse es- ta madrugada, as seguintes aves: tpaginas de

petáculo forte que está interessando toda 1 galo «!...eghorn», 2 galinhas da Vamos lêr!
a cidade, e que amanhã vai entrar, triun- mesma raça, I galo «Rhoden» e a nova revista editada pela 5-
fante na téla do Imperial para dar á Metro duas saracuras. A. A NOITE, do Rio de J'i-
a conquista de mais um suce:;so na presen· Os gatunos roubaram, tambem. neiro. Publica-se ás quintas-tei·
te «season». peças de roupa. raso Preço: 7uO reis .

..............................................

RuYAL, ás 7,30 horas,
Noites Cariocas.
CINE ODEON, ás 7 ,30 ho

ras, O pun hal dos Borgias. Reuniu-se, terça-feira, o

Conselho Técnico da F. C. D., Passa hoje, a data natalicia
que resolveu, aprovar os jô- do sr. Celso Rila, inspetor esco

gos Iris x Atlético, Avaí x lar em Blumenau.
Atlético e Figueirense x 'f a- -Faz anos hoje o sr, Marino
mandaré. i Sartorato, empregado no comer-

Constou em áta, por pro- CIO.

posta do representante do - .Regista hoje, o aniversario
[ris, 11m voto de congratula- natalicio da senhorinha Maria
ções com o Aval, que feste· Luiza Gama, professora do G.
java O aniversario de sua E. SIlveira de Souza.
fundação. -Faz anos hoje a sra.· d.

O Conselho Diretor consta Olimpia Leandro Silva, esposa

I que se reunirá de óra em dian- do sr. Leandro José da Silva,
te, aos domingos, .ís 10 ho- comerciante do distrito do Saco
raso dos Limões.

. Combinado da 1
E'AZEm nHOS H01E

Cidade a exma. sra, d. Elza Nerí;
a senhorinha Nair Silva;

No estadio Adolfo Kon -
o jovem Francisco Meira Fi-

der verificou-se ôntern, mais lho;
um treino, aliás coroado de o sr. Osvaldo Costa.

pleno exito, para a escolha rHE6Am UHS
dos jogadores que integra-
rão o "Combinado da Cida- Via aerea, chegou, ôntem, do

de», que, domingo proximo, Rio de Janeiro o nosso estimado
deverá enfrentar a fórte equi- patricia sr. p:nto�io Pascho�1
pe do Atlético de Imbituba. Apostolo, propnetano do concei-

Consta nos que a equipe tuado estabelecimento - "Café
do Combinado ficou desta Java".
maneira constituída.
Boas; Freed, Pavão; Arnal

do, Procopio. Borba: Galego,
Antenor, Ivo, Pacheco e Ca
lico.

Assuear de Baunilha Medeiros
Está em Florianopolis

Moacir Pere:ra, bancaria.Para cremes, tortas, sorvetes e

licores, não tem rival.

No dia 8 do corrente mês a

Associação Irmão Joaquim manda
celebrar, na Capela do Asilo de

B-e-b-id-,-as-N-a-c-Io-n-a-i-s-e-E-x-t-r-a-ll- Mendicldade� ás ,8 horas, uma r-us-

geras só NO
sa em sulragio a alma de João

O AFE' .J AVA
de Andrade, �x-presidente daquela

Praça 15 de Novembro agrermação pia.

Antonio Paschoal

Desporto
F. C. D.

Nossa Vida
AHIVERsAR10S

Celso Ri/a

Chegou de Caçador em compa�
nhia de sua exma, esposa o sr.

Djalma Coelho, lente do Colegio
Aurora.

o sr.

Eurico Torres

Vindo da Capital da Repu
blica está nesta -cidade o sr, Eu·
rico Fentes, industrial.

NQ1UADaS

Contratou casamento com a

graciosa senhorinha Nisia L\lpes,
filha do sr. Boanerges Lopes,
[armaceutico residente em Lages.
o sr. Orlí Furtado, cirurgião- -len
tista.

miSSA

Ínterê.ses gerais.
Secretária em Fpolis, 419[936.

ORLANDO CARIONE
I

Finalmente, amanhã, vai o nosso pú-
, . .. blico entrar em contácto com as emoções

Secretário em exerC1CIO' vígorosissimas que a Metro Goldwyn
Mayer, condensou no impressionante
-grand-guignol- que adaptou da novela
-Les mains de Orlac», de Maurice Renard,
e que o Imperial vai estrear amanhã com o

titulo «Doutor Gogól, o médico louco»,
cuja interpretação é de Peter I arre, o gran
de átor européu que Charlie Chaplin consi
dera o maior átor do mundo, Frances Dra
ke e Colin Clive, entre outros.

Estudando íeno.nenos curlosissirnos a

O o tu i n g o p r o x i !1l,0, que é levado o sub-consciente de um ho
realiza-se na capital mon- mem que se deixa dominar por uma louca
tanhêsa um imponente certa- paixão, «Doutor Gogól. o médico louco»
me católico-Congresso Eu- sugére téses invulgares, inclusíve uma que
caristico de Belo Horizonte, se póde resumir nesta pergunta: -Póde um

a que afluem representantes homem responder por um crime que co

oííciats de tUQOS os Estados meteu com as mãos que, embora ligadas
brasileiros. aos seus braços, pertencem a um outro ?."

Conforme comunicação en- Karl Freund, que dirigiu «Doutor Co-
viada ao sr. dr. governador gól, o médico lúucv» I e que ha alguns anos,
cà.tarinense seguiu, untem, na Alemanha, colaborou na realização de

para Belo Horizonte, o se- "O Gabinete do Dvutor Caligari», um ftl
nadar Artur Costa que repre- me do mesmo genêro do que a Metro
setará, por delegação do go- agora apresenta, empregou na direção do
verno, Santa Catarina na- curioso e macabro espetáculo que ama

quele Congresso Eucaristico nhã veremos no Imperial, tojos os recur

Nacional. ')0<; técnicos dos estudios de Culver CCity e

o Sabão

"Uírgem Especialiàaàe"b

de Wetzel & Ci.. •• JoínvileEJ'qg .lfte.*
'·;1/1t411

' c�o.n.$.e.r.v.a..o..ute.c.�id..o..d.aLm.r.o.u.p..a po.t.q.u.e..la.v.a..f.ac_í�.t.e..e..co.m r.a.p'.jd.e.z ..

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

Doutor Gogó�, o Médico LoucD,
lar-se.á amanhã no

I?E[.OS r[.UBES

I
Clube �ecreath'o Primavera

Amanhã, o Clube Recreativo
Primavera, do Saco dos Limõ':!s.
oferecerá aos seus associados uma

animada soirée dansante, que terá
inicio ás 2 t horas.

insta
Imperial

Estudando fenomenos curiosíssimos a que é ievado o sub
consciente de um hornem que se deixa dominar por uma
IOUCGl, paixão, "Doutor Gogól, o médico louco", sugére

téses invulgares!
UM PAPEL QUE 50' PETER LORRE PODERIA DESEMPENHARI

Faculdade
de Direito

Inscreveram-se no concurso de
seleção, pai a a escolha dos dois
representantes da Faculdade de
Direito de Santa Catarina ao

Congresso juridico universitario
na Baía, 05 academicos Virgilio
Gualberto, Vilmar Dias, Luís de
Souza, M. A. da L uz Foutes ,

Nunes Varela, Vicente de Sousa,
Henrique Berenhauser e Nicolau
Glavsn de Oliveira.

Frances Drake, maravilhosa de beleza, sincera como artista, nama cêna do «g' and.
guignol», de espetáculo fórte, que está tnteressando toda a cidade, «DOUTOR

GOGO'L, o MEDICO LOUCO», que amanhã instalar-se-á no Imperial

Rouba de
aves

c:,��Ã���RGt�
EspE'tAU DADE(MARCA REGSITRADA)
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