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A VOZ iDO POVO Sem quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
ANO IIlI Florianopolis, Segunda-feira, 14 de Setembro de 1936 I NUMEHO 607

Por iniciativa de cultores do
idioma universal, o Esperanto,
fundou-se. ha dias, nesta cidade.
um Clube Esperantista, denomi
nado E,peranto Klubo, sob a

d. ctoi ia provisoria dos srs, Dio
nisio Souza, presidente; J. J, Ca-

Politica & r

bral, secretário e Armando Si-

POII-tl.COS Autorizado a mo.ie, tesuu1re:ro. , .

A nove organização Já conta

BAIA, 13 _ Foram presas
COn t rata r com com o apoio de v' rios intelectu-

� d F P'bl' SI A MOLESTIA
a "Pana I· r"

ais e entusiastas do Esperanto,tres praças a orça u tca que LH E TRANSM ITE .. , h d I'
.

faziam parte da Guarda do pala.
ac ao o-se a ista para inscrição

d I I (gntuita) daqueles que queiramcio a Ac amação, cujos nomes Segundo os últimos informes poli- BELO HORIZONTE, 13 'pertencer ao Clube, no escrítorioforam encontrados entre os soo tícos, vindos de São Paulo. caso não -O dr. Benedi�o Valadares do advogado, dr. João José Cacios componentes da Ação Inte- seja conseguido o acôrdo entre oposi- assinou decreto autorizando íir- bra], á fila F. Sch;nidt, 2-sob.gralista. O comandante da Força cíonistas e situacionistas. o sr. (ido
•

Itd t d 1 d
' ,

deri mar contrato com Panair do Bra-Pública depois de ouvil-os em )or.. 1 er es a uat a mrnorra, a err-

d'.:J
u, rá ao Partido Constitucionalista.sendo si], para ser estabelecida uma

segre o, roan ou,o.s apres�ntar �o acompanhado nesse gésto por muitos linha aérea entre o Rio e esta Contra Sezões. Recuse subsit-
RIO, 13 - Elementos da minoria parlamentar, apr,e- d!"legado que preside o mquento pF6ceres do ,P.R.P.

F U 1 1'1 b f capital. tutos !
sentaram uma contra-proposta ao octalogo da rente nica po icia «m irar so re o racassa- Verificar se-á, assim, uma reprodu- -------------- � .

__._-----

Riograndense, que póde ser resumida no seguinte: do movimento integralista. ção do que se deu com a politica mi-

O�;__ a) não haverá coordenador; neíra, pelo que se concíúe estar a
t

•

did t FECHADOS TOD03 OS =molestía" de adesão dos oposidonis-, b) será escolhido, préviarnente, o can I a o;
NUCLEOS

tas aos partidos do govêrno, contagi-
e) escolhido o candidato, será assentado o programa;

I
ando os próceres dos grandes Estado. f Id) O candidato será lançado por uma convenção na- O«mal"é bem capaz de contaminar a o li

.

aoS
cionaI. BAIA, 13 - Em todos os os pequenos Estados. e. como o sr.

O sr. Flôres da Cunha, esteve em palestra com os sr. municípios da Baía [or sm fecha- Adolfo Kon�er. encontra-se, �resenk
d I· I' mente em Sao Paulo. a. caminho das- RArtur Bernardes, Otavio Mangabeira, Roberto Moreira e os os. nuc eos integra I.stas e a- ta capital. é possível que s, s. seja ,ealizou-se hoje, ás 10 horas, no Vaticano, uma cenmo-

outros leader s da minoria. . . preendidcs os seus arquivos, sendo atacado do mesmo "bem" e. devido nia de grande significação espiritual: o chéle da Igreja CatoJiea
Sabe-se que o governador do Rio Grande concord�u, as diligencias policiais, mesmo nas essa "doença", repita em Santa Ca- recebeu os membros do clero espanhól dispersados do grande país

in totum com a contra -proposta apresentada pelo comité mais longínquas cidades e vilas tarína� o casa de !'iHnas reproduzido peninsular pelos trazicos acontecimentos destes últimos tempos.
d I - d d em Sao Paulo. I N

�

S S dcentral da minoria parlamentar. o a to sertao coroa as e com-
O I A' un ,. bid

essa ocasião, . anti ade, pelo misrolone da emissora
d d b 1

• ce • rts lfano sera 1llcum 1 o d
.

d d d V' di
. .

. I ' . .

Com' e�sa atitude do governa ar os pampas are-se preto exito. do desempenho do papel do velho An-; _a CI a e o aticano, mgru a pa avra a Iamilia cns-

um htigio entre as agremiações politicas gaúchas Republi- A RESPOSTA AO PEDIDO d�add.: com palmas e aplausos lhe se- t� do mundo, chamando�lhe a atenção. para os horrores flue cara te-

cano Liberal e Frente Unica, pois enquanto o gal. Flôres
DE «HABEAS-CORPUS� r� neg��o o seu ��a.s�amento da che- nzarn os metodos de a.cçao dos ccmumstas,

.

aprova in totum a contra proposta mino_rista, os frente' fia política oposícíonísta em Lages. O Sumo PontIfIr.e na sua oração dedicou um largo tr

unistas aplaudem a proposta dos seus proceres, .

f
BAIA l3 -I' . Rdespo1,dlendo as pcom, iurlsdíçâo Cna �sthação férrea de cho ao catolisrno brasileiro', Irradiada ás i O '"horas em Roma e;

_____:_ _:__:_------------------ In ormações 50 ICIta as pe o pre- aciencra, em anom as... I d h f d C' d d f"d .
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As farl'nhas 'd d C" d A I -

pa avra o c e e a nstan a e OI OUVI a nesta c:aplta oJe ás 7
SI ente a arte e pe açao h d h-

.

'd I O P
,

" S ""BA V' t "
d'd d nh b

- PREVALECERA oras aman a. retransmItI a peo c:paltamento de ropagandauCrUZel'rO, urpresa e oa IS a 1no pe I o o ii eas-co pus lIu'
O MONO'LOGO para as emissoras do país.

E I 'd d d' d á petrado pelo advogado Renato Dizia. hoje destacado procer poliU- �--------------------,------------
do MOINHO J0INVILL , pe os, CUl a os, Ispensa?s Mesquita a favor dos integralis- co: O I d

II

sua elaboração, na qual entram somente trigos escolhldo�, tas pr�50s, o chefe de policia ca- --Não prevalecerá. na politica. na- pape e Ilnprensadevem ser �s preferidas. pitão João Facó diz: DTenho a donal. nem o,decálogo mineiro, ,nem
honra de acusar o oficio de v. s.

O oC,tólogo gaucho. nell,1 o pentalogo
b . 76

-

d d d paullsta. nem o heptagono baiano.·
e t dso n ). e ontem ata?, ntm o hexágono pernambuco. porque IS n O a

com que me remeteu a copia paira acima disto tudo. mais forte do
da petição de "habeas-cor. usD im- que tudo. o arrazador monólogo do
petrado pelos bachareis Mario da sr. Getulio Vargas...

�onseca Fernandes de Barres e Vermiol1! Gráve na men..:rlas

�nato Rolemberg da Cru.z Mes- e' o rerr edio moderno contn a

qUita em favor do engenheuo Joa· verminose.
quim de A.aujo Lima, farmaceu·
tiro hloy sio Meireles, bacharel
Milciades Ponciano Junqueira, ma
jor José Francisco de Amorim e

tenente Arsenio t\lves de Souza �

Ulisses Pereira de Rocha e José IR sedu' tMllr de sue es. pUAS8Esteves Leitão da Silva. 20.-'" ... ..

Cabe-me inro mar a v. �. que os

referidos cidadãos estão prêsos de
acardo com as leis federais ns' 38
e 136 geralmente denominadas
«leis de ségurança» em que foram
definidos os crimes contra a or

dem politi-:a e social, bem como

em consequencI8 do E tado de
Guerra, por estarem conspirando
contra o regimen e as autorida
de" constituidas do Estado, con-

A pós curta perrnanencia na Capital da Repu_blica, re

tornaram hoje, a seu torrão natal, os bravos
....

e nao men?s
valorosos desportistas catarinenses Orlando Cunho, Otavio
Aguiar, Aurelio Sabino, Joaquim d_: Oliveira e Décio C�u
to. que integraram a representaçao de Remo ás grandio-
sas Olimpiadas de Berlim.

•

. .

Não houvessem, injustamente, sofrido Wávcs l.mpa
trióticas dificuldades, criadas pelos seus propnos patricíos
receiosos do seu valor, teriam os remadores catarinenses

conquistado para sua Patria logar destacado e honroso

naquele certame olímpico:
Os obstaculos, entravês e vexames de toda sórte de

que os catarínenses foram alvos, já, são ba�tante �onhe.ci
dos do povo barriga-verde. atraves da divulgação feita

por este diario, de uma carta enviada da Europa, ,por
destemido rower catarinense ao nOSSQ redator desportivo.

Embora chegados nesta cidade, ao amanhecer, os

nautas catarinenses tiveram festiva recepção.

A repressão ao integralismo
eu. Ioda o Estada da Baia

ESPERANTO
Kloba

N\)VAS PRISÕES

forme documentos existentes nesta

secretaria. Renovo a v. ex. os

meus protestos de consideração e

apreço. (assi) Capitão João

Fc.có, secretario da SegUi aD<S8
Pública."
A Carte de Apelação resolveu

negar o pedido.

BAIA, 13 Foram ouvidos no

inquerito policial-militar os oficiais
da Força Pública que estão prê
sos como Implicados no fracassado
complot integralista.

Séria discordancia
o gal. Flôres por um lado
e os frenle-unistas gaú

chas par aulr'o Pílulas Medeiros

PAPA

------�------------

taxa de
previdencia

CONGRATULAM •SE
COM A IMPRENSA

O presidents €>Js Republi
ca e o chefe da Igreja

Católica
RIO. 13 - A Associação Brasileira de Imprensa recebeu

dr todo o país centenas de telegramas, f:licitando a entidade ma

:xima do jornalismo, pela passagem do pia da Imprens�, desta�

'Cando-se o seguinte, re:ebido do sr. preSidente da Repubh�a: «�s.
socio-me com prazer ás homenagens com que se exalta bOle a 1m'

prens1.l brasileira, como forç3., viva déls mais eficientes na construção
da nacionalidade (a) GetalLO Vargas.

-0-

S. E. o cardeal D. Sebastião Leme, associan :lo'õe ás ho

menagens prestadas aI) jornaEsmQ �rasileiro no Dia da Im-

prensa, ...nder,'çou o se.guinte expreSSIVO telegrama:. .

«Com votos de aplausos e afectuosa ad.mlfação efu:;sl

vamente me asaocio às comemorações da Dza da Irnpren
sa. Cordiais saudaçõe�-Cardeal Leme.»

RIO, 13 - Devidamente autorizac!o pelo sr. ministro
da Fazenda a Associação Brasileira de Imprensa divulgou
uma nota esclarecendo que o papel de imprensa está
isento da taxa de previdencia.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' ",JAVA

Praça 15 de Novembro
Ant:Jnio Paschoa!

ASSASSINOU

R�O, 13 -, O dr. Iva� Pessôa, na madru'gada de hoje,
ROU BARAM-LH E

�ssasstnou a tiros de revolver, no Teatro Municipal, no
mtervalo do 2' para o 3' áto da representação da opera
Traviata, o 2' violinista João Gabineli.

O motivo dOAcrime b�seia-se no fáto de ter a espôsa Do açougueiro Artur Ma-
do ,dL Iva� �essoa. abanaonado-o para viver com o re- chado, estabelecido no Es
fendo m�slclsta. _ treito, roubaram, esta ma

O fato causo� sensaça,? nas �Itas r?das .
sociais, por drugada, um «quarto»' de

serem os p,rotagontstas pessoas mUlto eVidenCiadas na so- carne verde, uma faca e umaciedadé canoca. serra.

um "quarto" de
carne

• .• ';o;.___"'"....
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OECISIV S'
�A\.RA A OFEN.,
R AORIO

corpus RIO, 10 - Antes de partir
aos p 3 rla- de Belo Horizonte u cardeal d.

C"z"r Sebastião Leme recebeu do go-" " .

mentaresAs operações de ôr.tem colocaram três forças terri- vêrnador Benedito Vala-lares uma LEON, 13 -O correspondente da United Pres!, 'lo-
veis em posição para um movimento convergente, trian- P rasos valiosa joia, oferta do povo mi- mé Vieira, informa desde a povoação de Tarena que aquela loca-
;_rolar, sõbre Madrid, de Guadalajara, de Cuadarrama e neiro. lidade e um tunel ali existente, no limite da província, qu- liga 11c

'-

it d
�

id d d d d RIO, 10 - Deu entrada na Trata-se de um soberbo topa d f d I f IUl nova poslçao, SI ua a nas proxlml a es e maque a, " provincia de Leon com a e Asturias. oram toma os pe os a an-
(;'0 noroeste de Toledo. secretaria da Côrte Suprema, no- zio branco, extraído das minas

gistas. Os mesmos falangistas conquistaram tambem a Íocahdede t:l�
Entrementes as posições de segunda linha em muitos vo pedido de "habeas-corpus" em de Arassui, pesando nove quila· Personhos, após violento comhate, em que as [orças governam -n

pontos da frente norte foram deslo adas de maneira a favor dos parlamentares l'rêsos t_es_,_c_nm_n_o_ve_g_r;l_'u_s_d_("_d_u_r�_L_a_._ tais foram completamente destroçadas. Em Tar�na. as lorças he.s
lid t d lt em virtude do estado de guer' d IhC0l1S011 iarern os pos os avança os, o que resu ou em

O HUMOi{ISMO, nas rnais ao governo incendiaram as igrejas, obrigan o as 'Ou eres a aSSlStI·
nu,nerosas escaramuças, ra.

,

it d 't h' t iet rem a destruirão dos templos ..

�

II d I I A petição foi mandada á esplr,l uosas ane, o ,as, .IS orle as :tEm Villastar e Campi a, no setor e Avi a, os ega- :t

I d Nas localidades abandonadas pelos marxistas encontra-u-se.'

t
'

I' t d
"

d distribuicão ao ministro Edmundo aormcas para rir, e cu tiva o naslistas a acaram aos naclOna istas, cap uran o uma sene e :t ,

d grandes quantidades de dinamite.
trincheiras, mas deixando em campo numerosJs mortos. Lins e cou-ta de quatroze pa- pagmas e

A

A coluna legalista que se aproxima da guarnição si- ginas clatilografradas, invocaudo
Í Va f!l os ..

Ler!
tuada perto de Jaca, no norte de Alagão, foi derrotada. <matéria relevante e novos ar-) a nova revista editada pela S,

Tudo indica que �an Sebastian tombará hoje ou amanhã. (fumentos», nos termos do para- A. A NOITE, do Rio de J3-
Observa-se aqui que o movimento convergente e a �rafo terceiro do artigo 11 do neiro. Publica-se ás quintas-lei-

presença de vasos de guerra á altura do ponto impedirão decreto nO. 2C 106. ras , Preço: 7uO reis,

que os extremistas de San Sebastian ateiem fogo á cida- ��••••��flt.��ilt9�����Bm���
'.le, pois isso s.gniíicaria que' seriam devorados pelas pro- • �
�riaschamas. I Letras a nremle =

BURGOS-13-Segllndo informações colhidas junto § 1.1 �
ao quartel general revolucíonario, o alto comando dos re- ! "Santa Catha rina" 2,.beldcs está ultimando os preparativos para a anunciada ?tt-'J �

marcha sôbre Madrid, a qual depende unicamente de pe- !
..

,I<
..� 1.200 ..000$000 em P re'mios !quenos detalhes sôbre o equipamento e municiamento das 'nST �

'forças a serem ernp: egadas. $ � �
Essa avançada será dirigida segundo três linhas:- G Valor de cada.Letra 20$000 ��

a primeira partirá de Guadalajara. a quarenta milhas a � incluidos os juros de 4010 ala �
nordeste de MaLirid;-a segunda será constitui da pelas U e com direito a Sorteios m-n- t)
forças que desde as primeiras semanas da guerra civil e saes pela última extracção de �
estão em p�sição na Serra ?c Guaclarrama, enfrenta�dn as � cada mez da LOTE'{IA FE- !forças legalistas que lhes Impedem J avançada sohre a e DERAL, de accôrdo com a ,
c(l.pita�;-a terceira, no setor sul, será concentrada ení _, Calta Patente n' 102 (' com •
dlaqueda, a vLlte milhas da capital, 'na lstrada que leva � o seguinte �Je Talavera de la [�eina a Madrid. � •

.

Neste último setor anunciaram-se hoje grandes van- g �
tagens dos revolucionarios, que conseguiram aniquilar uma ti 1

PLANO.
forte colLna governista que seguia para Talavera de Ia � premio de 15:000$000 <O
R2ina, Foi aí que três nutridas colunas revol1lcionarias for· U

9 premios de 500$ 4:500$000 8
madas de vulumarias, de destacamentos da Legião Estran· �.�

2 premios de 250$ 500$000 G
jeira e de carUstas, entraram em combate com as forças I � 12 premios mensaes no total de 20:000$000 G
govemamentais, que se retiraram eorn grandes perdas, de- G .

.
.. •

pcis de sangrenta luta, corpo a corpo, á baioneta. �
Accumulem su�.s economIas adquIrIndo LETRAS.

e �A PREMIO� «S�NTA CATHf\RINA,), que G
Brasqe�ros que ainda estão. akm de ganharem Juros de 4010 ala, cOl1correm a •. �

M d ....1 A 60 SORTEIOS em um total de Oem a ru,,;.. ; 1.200:000':;'000' •
MAD

......

ID -,13-Ainda se encontram. nesta cidade ! AS LETRAS são negociaveis e resgataveí� no seu�vencimento !16 pessôas nas,:idas no Brasil, tornando-se impossivel re- • FIN L EN1 E
v

patria-las rlcvido á idade avallçada ou enfermidade dos G A M : Uma letra a premio representa um e
pais. Encon; ram-se toJas sob a proteção do embaixador • bilhete que não sai branco. i.
sr. Alcebiad '3 Peçanha, que tem proporcionado todas as I Banco de Cedito Commercial e !facilidades pa:·a auxiliá-Ias. ,� Constructor ::Está n'�sse m.ÍiTlerú uma neta do marechal ASSIS,do � Director Presidente: ANGELO' M. 'LA ,PORTA

�
Exercito brasileiro, viuva do Marquez de GuadaljelH, que G' Rua do Rosario n' 109 RIO DE JANEiRO e
l1..lcceu na legação do Brasil em Lisboa, sendo um dos � f�
seus avôs um ministro do Imperio do Brasil, o Barão de • lNFORMAÇ ES CUlVl •
japurá. • Angelo M. La Porta & Cia. ft

19ualmenter, um jovem, de nome Canizares, que se "EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS
•

fllContrava rec,)lhldo ao Carcere Modelo, declarou ser de�' •
nacionaiidade brasileira. �.�.�••GO••••��.G�.OO.��

? RESFRIADOS?

---U R---- --I N-A

BURGOS, 13 - O avanço de dez milhas realizado
pelas colunas meridionais do general Francisco Franco,
õntern, é considerado como de alta significação militar.
Fssas colunas, que partiram de 'I alavera de La Reina,
conseguiram efetuar uma façanha particularmente impor
tante, por isso que o seu movimento vai colocar a van

guarda nacionalista nesse setor quasi ás portas de Tole
ao, distante apenas umas vinte milhas a sudéste.

Desse ponto rccern conquistado e cuja situação pre
cisa constitue um segredo militar, os membros da Legião
Estranjeira, os regulares carlistas e os fascistas poderão
prosseguir em sua marcha sôbre Madrid ou precipitar-se
em socorro dos nacionalistas sitiados no historico Al-

As autoridades puzeram-no em liberdade, envian-1do-o a embaixada acompannado de dois funcionarias ci- I
vis.

A ssuear de Baunilha Metlairos
Para cremes, tortas, sorvetes e

licores, não tem rival.

Preciosío
presente

Novo
ao c,arrleal

habeas- Leme

'I

Pà

DOR

Prazo de 48 horas

BURGOS, 13 -D general Emdio �'�ola, chefe das for

ça, insurréctas, enviou um ultimatum ao, defensores dt' �a I 5 b,j
tian.

O gr.neral dá um prazo d- qu u enta e oito �'O'éI'; P1;J '"

se proceda a evacução das mulheres e das cnança- lU� s : ,., <,),1-

tra.n em San Sebastian.
O ultimatum e interpretado Olmo u na in k:aç� , d· lU

forma completados os preparativos da of�n"va co itr a e-\ a p ,;,'�

são dos legalistas.

Incendiando igrejas

Preferem a morte á rendição

MADRID, 13-0 governo enviou um padre, cujo nome

não foi revelado ao interior do Alcazar de Toledo. ° religioso
permaneceu entre os situados das nove horas até o meio dia, diri

gindo, durante os pour-parlers os mais comovedores apelos aos re

presentar:tes das duas facções em luta. Ao regressar o sacerdote
declarou que é impossivel descrever a situação dos situados. «Eu
vi», disse textualmente o padre, «homens com rostos de cadáver
caídos ao chão feia fraqueza. Celebrei a missa, que foi atendida
pela maioria dos sitiado" muitos dos quais ouvi em conhssão> ,

�07 quilos de ouro

VIGO, 13-A subscrição de ouro metal em favor do
exercito nacionalista já alcança cento e sete quilos, ao pasf,O que

I para 'o seu abastecimento soma seiscentas e trinta e seis mil e S�IS'
I
centas e cincoenta e duas pesetas.

Executados 280 seminaristas

I LISBOA, 13-Seg�ndo informa a estaçã,o do-: radio da
Corunha, os pelotões de fuzllé\,llento dos governIstas executaram
280 seminaristas.

Serraria Oelambert O sonho do
Custa 12$000 a carrada, dr. Faustoporém, rende muito mais.

Os �Iquimistas buscavam o

elixir da longa vida, os moderno
querem o rejuvenecimento de Vo
ronoH, ou de outros taumatur

gos da ciência.
O velho Fausto de Goetbe

vendeu a alma ao diabo por al
gum tempo de ,mocidade.

Entretanto, as pessé)/1s de bom
senso sabem Gue o ma�s impor·
tante para a perpétua mocidade,

BAIA, 10 - Foi prêso na tão almejada, é o perfeito ,equi
madrugada de boje em Pirapi- Iíbrio do coração e o bom fun
rillga o bandido Zé Belem, per- cioD'.Imento dos vasos.i
tencete ao grupo de Lampeão, Para se conseguir 5S0, nada
que ha dias invadiu aquela loca- mais indicado do que o uso de
lidade. vinte gotas de IODALB, ás re-

Em se'l poder foram apreen- feições. Esse hab:to tão simples
didas varias joias e punhais, de se tomar o mais efic;iente iod\)
alem de avultada soma oe di- organico, afasta os achaque da
r heiro. id ..de e prqlonga a vida.

FONE 1·100

Iprêso
U!'Il dos com
parsas de

Lampeão

o
,."

CORAQAODEPRIME:

f' ',:"
w .�, ••• + .. 'i"' .. ..", ... o,_ .\.. .... .!,' •.
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Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sezgir
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Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas

�
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
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)!et}s e graxas lubrificantes
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Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRf: 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300
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os valores relativos aos an
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Agentes--correspondanle8
I-'orto Alegre - Dr. Aplcnic.

Bottini
Curitiba-Petrarca CalIado

('H'"
_..

I �

I, ,

!
' • 1 ..

Executa amdises para eluci
dação dGlIIgnosticos

NO ESTADO DE SANTA
CATARL�,\:

b.Naran' � - j,:m(
v

'I f'í1dhauser.
t.. 'tao,tJlI�- Élr.ibél' ?at;J
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Dr..Ariur Pereira
e Oliveira

CUnica médica '[ie orlan
çal e adultos

Consutas diariameule das
4 horas em (elOlt,

COIJsuHQrio: Rua João
Pinto 12' 13

[FONE-I595
Rç i(;ênc:,.: Rua Vi.'cwde

de OuroLPre[o� n' 57

FONE-1524
LABORATORIO uE
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CLINICAS DO DR. ARTUR
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E8tado.� "

C 1 •

f'urso ce eSrf'eiéim ação em
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� 1 F'TI'
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....,at..ae .
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•
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BERLIM, II �egundo
os dados publicados pelo
Almanaque judeu, de s d �
1933 deminuiu em cem mIl

o número de judeus confes
sos residentes na Alemanha.
83.500 abandonaram o ter

ritorio do Reich, enquanto que
dOIs mil stparara�n-se da co

munidade israelita.
----------------------

Opusição
sistemática

5

"China Clipper"
-

Côrtede I
, Apelaçãol

Sumula dos julgamentos da Imortalizada na tela a grande façanha
sessão de 11 do corrente da aviação moderna transvoando regular"

, Habeas-corpus da comarca de mente o Oceano Pacrfico
Hemonia, impetrante e paciente
Severino José da SIlva. Relator o

sr. <leso Presidente.
Convertic'o o julgamento em

cliligenc;a afim de pedir-se iofm

mações ao dr. Juiz de Direito.
Recurso de mandado de segu

Pinça n. 21 da comarca de Jara,
f:!J�, recorrente o prefeito rnunici

f'iil e recorrido Antonio P<"'dri.
Relator o sr. de5. Urbano Sales.

Foi cassado o mandado por
r ão ser direito certo e incontesta-

\'(:"1. \

Recurso de crime n. 2.495,da
comarca de Tubarão, recorrente o

eh. Juiz de Direito e recorrido
Bertolino Bresson. Relator o sr.

eles. Medeiro� Filho. Neste século de dínamismo vertiginoso, as notic ia
Confirmada a sentença do dr. sensancionais se esquecem depressa diante dr sucessão

juiz a quó, que reconheceu a pres- rapida dos aco.itecimentos disseminados pela imprensa e

crição da ação penal. pelo radio. A isto se deve o passar praticamente desper-
Recurso crime n. 2.500, da cebidos, ou pelo menos sem a importaucia devida, íãtos

comarca de Lages, recorrente, o como a inauguração recente da linha regular transpaciíica
dr. Juiz de Direito e recorrido JO<' pelo Par. Americam Airways System.
nas de A meida Sales. Relator o Entretanto, êsse acontecimento marca uma época na

sr, des, Alfredo Trompowsky. historia da humanidane, e os postcros consideral-o-ão
Negado provimento ao recurso, com o mesmo respeito comovido com que rernorneramos

para confirmar a sentença de im-I hoje a era das grandes descobertas maritimas e os primei
.. pronuncia que reconheceu a legi- ros passos da navegação a vapor. Como êsses, a inaugu-

lima defesa. ração da linha aérea através do Grande Oceano é um

Recurso crime n. 2.491, da Iáto que marca uma etapa no longo caminho da evolução
comarca de Joinvihe, recorrente o humana. Daí a iniciati va da Warner Brothers, coníecío
dr. Juiz de Direito e recorrido nando uma película que dramatiza o pioneirismo das pri-
Paulo Merkle. Relator o sr. des. meiras viagens dos Clippers sobre a vastidão interrnina IIUrbano Sales. do Pacifico.

Convertido o julgamento em China Clipper, é o nome' desse filrr. que foi ha

pou-,diligenciá para que o dr. Juiz a co exibido em premiére no Cinema Strand, de Nova
quó, cumpra o que determma o York, apresentado ao PÚblico com um discurso do

ceIe-Iartigo 2.5 I 9, in fine, do Codigo .bre <az- norte-americano capitão Frank Hawks, e que
Judiciario. teve os aplausos unanimes da critica metropolitana. O

IRecur-o crime n. 2.492, da prin. ipal papel cabe ao conhe"::id.o ator Pat O'Brien,

secun-I.comarca de Biguasfú, recorrente o dado por Beverly Roberts, Ross Alexander, Marie Wil
dr. Juiz de Dif(,ito e recorrido son e outros, sob a direção de Payrnond Enright.
Simeão Cunha. Relator o sr. des, O fáto de ter merecído ser fixada pelo cinema, de-
Alfredo Trompowsky. monstr a a irnportancia enorme desse [salto gigantesco na

Confirmada a sentença que jul- historia dos transportes aéreos, China Ctippcr mostra ao

gou prescrita a ação penal. grande público a sorr.a de energias e as perfeições técni-
Recurso crime n. 2.493, da cas que tiveram de ser mobílizadas pela indústria para

�iiiiiiiiiii__iiiBiii__iiiiiiiiõi;';;;;;W;;;;msD;;;;;;iiiiiiiiiii�õiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiii__iiIõiiiIiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiii_!

comarca de Cruzeiro, recorrente o possibilitar essa realização que até dois ou três anos pas- �eG.oeG-----------'GO.==================O••O'.Ofi
dr. Juiz de Direito e recorrido sados ainda era considerada corno uma aspiração longin- � .•
José Luís dos Santos. Relator o

I
qua, mas que poude ser efetuada graças ao aparelhamento 'I

....
""'i

M t i I
· •

sr. des. Marinh? Lobo.
..

d() Pan Americôn Airways System. ! u· u a I S mo.Negado provimento ao

recu;sol D BLIOGRAFIA S - MI' M," ) � •
fi d dI;:)' ezoes, a ana, (l eitas .

� �para COIl rrnar a sentença o r,
I!!\" I IUI d

. W �
J

.

d D'· .

't
rllU as IIle etrOI � �UIZ e ireito que esta cer acom. � �

a prova dos autos. Re,trato d� uma atriz, de
A I t;,a I i ia de. o •

Agravo 861, da comarca de An?re �aurols -, lrrnãos P?O- U
O bom Mutualismo, em que assentam no mundo modema as

•
Urussanga,agravante Ewaldo Los- gettl-: .RIO. Mrs. Siddons fOI a C i ii i lU • maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-

�
e agravado o dr. Juiz de Di- maior mterprete que Shakespeare

boi t L' d
milhação, O que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a

G::ito. Relator o sr. des. Gustavo teve em suas tragédias. Haviam olca ar a Iga as base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO
•

Piza, peças, como Lady Macb,eth,' qU? Nações MU ruo PREDIAL». Tenha V, S., por consegu-ite, em me-
G

Foi dado provimento ao agra- repre,senta.das ror ela "a!mglam a

GENEBRA, 13-A ltalia
moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO

vo.para reformar a sentenca agra- rulmlnancla, da arte ceOlca., A.n- PREDIAL, não ven íe números salteados! A CREDITO MU-
:t

M d decidiu prm5eguir em seu boicote TUO )REDTAL ai' b M t I'
. , .A. C l!!!IiEvada afim de J'nlgar valido o tes- dré aUfo,I�, corr., sua CUflOSI a.

- �
. ,re Iza O om LI ua Ismo . ,"'" l'"'1It -

I f á Liga das Nações, razão pela 01 .....0 MUTUO ��EDIAL.lamento do finado Joaquim Losso. de pe as 19vras mt�r,�ssantes: ."lU I d di__'"�"

na pessôa dlssa atnz um olImo qua não enviltrá elega os á protege as classes pobres I

Cem mil modelo e escreveu-lhe a biografia, reunião do Conselho, 00 dia d�,
zoito do corr�nte.

•

d com a graça e a elegancia que

JU eus lhe são peculidres. ,Serraria Delambert
Abandonararn a I . Ma� po.derá chamar-se a :5S0 •

Alemanha. bIOgraha SImplesmente � Não, o Custa 12$000 a carrada,
trabalho de Maurois, o famoso porém, rende mLlito mais.

autor de "Mundos lmaginariosq c FONE 1.1OO
«Voltaire», é, antes, um poema

biografico. O autor trabalha no Va � se r fecha
seu modelo, dando-lhe um relêvo da a Rad io
extraordinario e emoidurando ad- Ph 1'11'PpsdO• 1\11 • f'd I t" , ,miravelmente o qua(Iro. Como Brasil ."laIS um orml ave sor elo .

todas as creaturas pfPdestinada5 Um premio no valor de 5: 175$000
pela arte, Mrs. Sidd,ms trouxe RIO, 13- A Comissão Té-I Um premio no valor de 100$000tambem (onsigo o estigma da cnica de Radio remeteu ao ga" � Dez premios 110 védor de 50$000fataldad� e a sua vida é um jog.J biiJete do ministro da Viação o • Dez preml'os no valor de 30$000contínuo com o destino. 1 processo em que,' é acusada e Ra- • Dez premias no valor de 20$000

Este belo volume inicia uma dia Philipps de Brasil, em vista O Dez premios no valor de 10$000.
esplendida coleção organizada pe- de sua situação irregular perante • MAIS 10 «LETI�AS ��A' PREMIO SANTA :ATARINA» O
los inteligentes editores "Irmãos o regulamento, tendo tiolicitado o � O

M d d· f h � O bilhete que não sai branco.
Pongetti" da Avenida em e seu ime lato ec amento. � __ e

RIO. li - O sr. J. j Sea- Sá. 78-Rio,. Ela denomina-se Ontem mesmo, no gabinete do • MUIT,�S SENO OES ! ! ! .. r •
� ""' q li com o Cor- «O Lvro Moderno Ilustrado» I: ministro interino, o sr. Le�nidas G '.
�eio da NDite declarou que apreseotar-se-á em pequenos vo- de Menez<s, dIretor geral dos. Tudo par ISOOO .,
a minor!a rejeit:>u o octalo- lumes. com elegante feitio grafi- Telegrafos, recebeu o aludido D D
00 �rrf'''('ent�f1do que basta co. "Retrato de uma atriz" foi processo, tendo-o encaminhado á $ N

-

h' ue d·t M t Pred I·al" 2.',
U. """,L\gu cigLde ao go- traduzido por J. L. Costa Nevts, o D�rdull" Técmca, a 1uun côh., � ao t1l como a re I o U uo

'iM'J'

��rno pará não agradar a festejado autor de «Verdi» e mandar cumprir e executar aj_
'

"
plinoria. l ilustrado por Paulo Werneck. ordem do fechamento. •••o••fJa ••---------•••••@.

',:10,. ......--'"��:;.;._.•
"

Casa de Diversões'

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAI-'ITAIS

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao viioora Imperial país, nele

1'1' encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Criado
o Tribunal de
Segurança

Nacional

RIO, 13 - O presidente d.
Republica, por decreto de ôn

tem, referendado pelos senhores
ministros da Guerra, da Marinha
e da Justiça, sancionou a teso

lução do poder Legislativo que
institue como órgam da Justiça
Vlllitar o Tribunal de Segurapça
Nacional, que funcionarà no Dis
tr-to Federal sempre que Iôr de
cr-tado o estado de guerra.

CAFE' BOlvl SO' NO
J.;\.VA

Praça 15 de Novembro
A�iti ,'0 Paschoal

Aconstrução
do porto de São

Francisco

RIO,�13 - Na ordem do dia
da sessão de ôntem do Senado,
figurou em terceira discussão o

: projéto numero, 22, de 19�\6,
1 que autoriza o Poder Executlvo
a Abris, pelo Ministerio da Fa .

lenda, o crédido especial até
o equivalente a réis:

2.782:712$692,corresponàen
te ás taxas de 2 por centro e

de 0,7 porcento ouro', afim de
atender á construção do porto
e a melhoramentos na barra de
Sul, no Estado de Santa Catarina.'
Este prcjéto foi aprovado sem

debates e por unanimidade.

Dr. Miguel
,

Bf:::>abaid
CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

Telefone. 1595

Riscos para
Pinturas

Bordados e
• qualquer desenho, panos de

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

qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

Todos, pc�is, devem cooperar para o
bem de todos

18 DE SY=:TEMBRO!

--------- o--------

,
• • • •

Faca a sua inscrição hoje mesmo

1$000 apenas para cada sorteio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Fiorianopolis

Alô 1. •• Alô L .. 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 _ Flarianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fala-se na possibilidade de se

ten�tar Uni acôrdo politico e, no caso de
seu fracasso, na adesão de elementos
perrepístas ao P. C.

S. PAULO, 13 A situação da politica paulista em-----------------------
face da sucessão presidencial continúa indecilravel. A presença Nossa Vida G ZETdo sr. Vicente Ráo e do sr. Ma';edo Soares, aumentada coro

'

.a��a,�H. L�zV�gMa, Kcrclário & pre���a& R� AHIVERSARI05 I�.���������������������������������������publica, ôntem, desperta naturalmente muita curiosidade. Daí A V O 2 O P O V O
surgirem boatos, cpmentarios e palpites. Sra. finfiloquio Gonçalves I FLORIANOPOLIS, Segurda-íeíra, 14 ie Setembro de

O sr. Sílvio Campos, por sua vez, seguiu em automovel Festeja hoje o seu aniversario ---------------------

para o Rio afim de ainda hoje ali avistar-se com o sr. Flôres da natalicio a exma. sra, d. Alceste
Cunha, antes do regres,o deste para o sul. Gonçalves, virtuosa esposa do SI.

O sr. Vieente Ráo recebeu provas inequivocas de sírn- Anfiloquio Gonçalves, alto [un
patia e parece ser coordenador do pensamento paulista que, apa- cionario dos Correios e Telegra
rentemente, ainda é de espectativa. fos e nosso apreciado colabora

Os circules do P. R. P., estão tambem discretos. Mas d
h

oro

já a quem afiance que •
o exemplo mineiro tambem terá aqui 1

imitadores. Faz anos hoje o sr. Crescen�
Fala-se abertamente, e não sabemos com que verosimi- cio Antonio Vidal, residente no

Íhança, que o deputado pelo P. R .P., o sr. Círilo Junior, atual Saco dos Limões.
"Ieader" da minoria na Assembléia Legislativa, estaria inclinado a

. . "

uma obra de congraçamento com o P. C. e, uma vez verificada

I' Amve�s�nou-se onte� a senho

sua impossibilidade, passaria a apoiar, com alguns amigos, o pro-
unha LI�la Ram0s, filha. do sr,

prio P. C. dr. Adalberto Ramos, JUIl Fe-
deral.

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar,

cas fabricadas pelo MOINHO JOINVILLE,
"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

COMUNISTAS E
INTEGRAL.ISTA�

que são, incontestavelmente, as melhores.

1936

ADQUIAIF�AM MATERIAL

CO PARA SUBVERTER
DEL PÚBLICA

BÉLI
,

� OR-

Rro, 13 - Procedentes de Petropolis chegaram ôntem, prêsos à capital lluminense, se

individuos denunciados corno tendo adquirido, clandestinadamente, grande quantidade de ruateri
bélico. Dos referidos individuos, três são comunistas e quatro integralistas, sendo que entre es

está o vereador à Câmara MuniciiHI de Petropolis, sr. Pedro Hsss, gerent ecla Fabrica de Teci

Burgen.
o material bélico, que deu causa á denúncia, não foi entretanto, apreendido

toridades policiais de F etropolis.
Ontem á noite uma turma da Ordem Social e Politica, da 30 Delegacia Auxiliar

policia fluminense, fez uma diligencia na cidade de Petropolis, cujos resultados não são ain

conhecidos.
Os individues detidos estão sob absoluta incomunicabilidade,

SERRARIA DELAMBER

Custa 12$000 a carrad
porém, rende muito mais .

Fone 1.100
Luís Valgas Neves, residente

á rua Esteves JUnior, queixou-se A r'"oSENTA i.

á Policia Central de que, ten-·
Para o treino que se realiza-I do comprado dt' certa pessôa OOR I A

rá amanhã, ás 16 horas FI. dire- um casal de periquitos da Autra- A Assembléia Legislativa,
teria do Iris F. C. pede, por lia, esta ainda não os entregou, bado último, aprovou a propo
nosso intermedio, o compareci- apezar de solicitada. Presume o da Mesa, que manda aposentar
mento de todos os amadores ins- queixoso de que os periquitos ha- datilografada daquela Casa L
critos, quer do 10, quer do 20. jam sido vendidos. nor Livramento.
quadro. w����������������������

Fez anos ôntem a graciosa
menina Nerí Guimarães Bom,
filha do nosso conterrâneo sr.

José Nicolau Bom, deputado á
Assembléia do Estado.

brasileiramulher enzem BH05 HOJE

o sr. lndio Fernandes, escri-
turario do Tes'JUro do Estado; A Gazeta

a exma, �ra. d. Maria Isaltina
DesportivaMeyer Coutlllho, esposa do sr. INelson Coutinho; Redator-Acíoil de Valcnncefol

a exma. professora Julieta Tor- I R IS F Cres Gonçalves; • - •

a senhorinha Zilda Corrêa, A diretoria do Iris F. C.
filha do sr. Antonio Corrêa, convoca, para o treino que se

agente pestal em Tijucas. realizará terça-feira, ás 16 horas,
os seguintes jogadores; Vilain,
Cruz, Antenor, Pin�ei[O, Casti

Sra. major .Alvaro Tolentino çal, Waldemar, Dante, l\lirinho,
Secura, Nizeta, Damata, Perna.n
buco, 36, Sarará, Varela, [ajica,
Barcelos, Novais, llt iciano, Na
tanael, Sergio, Alvaro, Arnoldo,
Alirio, Agenor, Geninho, Albi,
Hugo, Paiva. Gilbero, Iraci e

Emanoel. Após esse treino serão

escalados os quadros que devem
atuar no dia 20 do corrente em

jogos de campeonato.

NA D�PLOMACIA

A sell110rinha Zasraima de
Almeida
Iher no mundo com funUl

. ções de cionsul-geral

, 17.

sera a unlca mu-

CHE6Am UH5

•

LONDRES, 13-0 "3unday DespathR refere-se ao fá
to que 'a senhorinha brasileira Zoraíma de Almeida Rodrigues é a

única represer-tante do sexo feminino com as funções de consul

geral,:1o mondo, mas que ela mesmo não o sabe. Declara o

j:Jrnal que o governo brasileiro solicitou os seus bons oficios no

cargo de consul-geral do Brasil em Liverpool, temporariamente, em

virtude da morte do sr. Hermes Vascoaceloe, que ocupava o

mesmo posto. num recente desastre de uutomovel,
D. ZoraÍma ocupava o posto de assistente do consul no

referido consulado. Atualmente, encontra-se em férié1s, juntamente
com alguns amigos, na ltalia, onde como turista está percorrendo
diversas vilas no interior do país. Havia partido para o conti
nente sómente tres dias antes da morte' do sr. Vasconcelos. Para
todos os consulados da Europa foram enviadas mensagens urgentes
chamando-a para o posto, mas até o momento ainda não foi encontrada.

Encontra-se nesta cidade vindo
do Rio, o estimado conterrâneo
sr. Osvaldo Cunha, radiografista da
nossa l\rlarinha Mercante, que
aqui se encontra em visita a sua

exma. familia.

Regressou pelo Carlos Hoe
pecke, da Capital da Republica,
a exma. sra, d. Etp.:vina Câma
ra Tolentino de Souza, esposa do
prezado conterrâneo major Alvaro
Tolentino de Souza, alto funcio
nano aduaneiro.

Osvaldo Cunha

AVA!' X I�I�IEnconlrar-se-ão no piOXUOO I
domingo, em jogos de campeona-]
to, os quadros principais e se

cuntarios dos clubes Aval e Iris.

Pagamento
de juros de apolices
il'.unicipais

João Kletemberg

Chegou, sabado, da Capital
Federal, o nosso distinto conterrâ
neo sr. João Klelemberg, funciona
rio aposentado dos Correios e

Telegralos.
Florencio Costa Véra Cruz S. C. x

União S. C.
No encontro verificado ôntem,

entre as equipes do União S. C.
e do Véra S. c., coube vitoria
ao prilfleiro pelo socore de 3x 1.

de Jan:;iro. o sr, Euclides Perro
ne, funcionario do Banco do
Brasil.

Desde o dia 8 do corrente, que a Diretoria de Fazenda
da Prefeitura Municipal de Florianopolis, iniciou o pagamento dos

juros de apolices, titulos e bonus da divida consolidada, referentes
ao primeiro semestre de 1928 e segundo de 1935.

ml55A

Celebrar'se-á dia 16 do Cor"

iente, as 7,30 horas, na Catedral
Nletropohtana, }lma ml55a em �u

fragio á alma de Manoel Joaquim
Brasil.

Regressou, ôntem, da Capital
da Republica, no RCIUI Hoep
cke", o sr. Florencio Tiago da
Costa, do alto comercio desta
praça e vereador da Camara Mu'
nicipal de Florianopolis.

Dr. José Perrone

Do Rio de Janeiro chegou,
sabado, o nosso conterrâneo sr.

dr. José Perrone, funcionario do
Banco do Brasil.

Bodas de prata
Missa votiva

Flavio, Tulio, Ernani, Adelaide, Aleida, Djalma,
Nadir e Haldee. respectivamente filhos, nóra e neta, do
casal Rodolfo Ferrari e Antonieta Barbato Ferrari, têm o

prazer de convidar seus parentes e pessoas de suas rela

ções, para assistirem a missa que ,mandam celebrar, no

proximo dia 16, ás 8 horas, na Catedtal Metropolitana,
em regosijo a passagem do 250. ano matrímonial de seus

pais.
Sensib ilizados agrad�cem.

Euclides Perrone
Acompanhado de sua exma.

esposa, chegou, sabado, do Rio

, y

CARTAZES
DO DIA

Ferm9nto Med ]�rOI
Pata doces e bolos é o melh

PrêsosREX, às 7,30 horas, Duas
almas se encontram.

IMPE�IAL, ás 5, 7 e 8,30
horas, Kermit Maynard em A lei
triunfa.

De S. Francisco chegara
ôntern, pelo Carl Húpecke,
vidamente escoltados, tendo si
apresentados á Secretária de S
gurança Pública, I)S sentenciad
Newton Machado, I\rmac
Bomfilho Brenoni e José Nsa
mento, que foram recolhidos
,Penitencia;ia.

ROYAL, às 7,30 horas, Pu
gilismo social.

-

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras, A incotnparave! Ivone.
-------------------------

Quer os

periquítcrs

Falencia de Vida. Oli.
v�irll Cruz

AVISOAOSCREDORES
A União Mercantil Brasileira, S.A., na pessôa do

s.nr. Lourival :XI�eida, gerente de sua filial em Florianopo
las, nomeado sindico da falencia de VID L\L DE OLIVEIRA
CRUZ, decretada pelo M.M., dr. juiz de Direito desta
Comarca, em 12 do corrente, avisa aos credores da dita
Massa Falida que o seu aludido, representante se encontra na

casa do falido, á rua Bocaíuva n. 220, afim de atender
aos interessados, todos os dias úteis, das 12,50 ás 13,50
horas.

Todos os átos oficiais desta falencia serão publicados
no «DIARIO OFICliL» do Estado e na "A GAZETA",
devendo a primeira Assembléia de credores realizar-se no

dia 6 de Outubro próximo, ás 14 horas, na sala das Au
diencias do Forum desta Capital.

Floríanopolis, 14 de S_t_,üL. _ :.! 936.
pp. UNIÃO MERCt\N l'ILo i); ,i \ S.

Lourival Almeida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




