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RIO, 3-Na ordem do dia da Câmara foi aprovado, em

segunda discussão, o projéto que autoriza a abertura de um cré- Ar�O
(�ito especial de 2.782:712$692 ouro, para atender a ccnstru-

ç�o do porto de São Francisco. em Santa Catarina.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CAI_LADO
-------
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PAC I FI C-A. DA. Dr.
a p�litica paulista?
RIO, 2 - o (\'0 Globo}) assegura que as conferencias

havidas entre 05 proceres politicos pauhstas chegaram a um bom
êxito, para a organização de uma frente única, com o objétivo de
impedir lutas estéreis e pacificar a familia bandeirante, sendo re

tardada a divulgação dos resultados obtidos por interesses de outra

ordem.
Adianta n jornal que o general Flôres da Cunha tem

tido conhecimento das "demarches", tendo manifestado simpatia
pelo movimento aos seus amigos du Partido Republi :dno Paulista.

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

Manifestação de regosiju
pela pacificação da polj·tica

mineira
BELO I fORIRONTE-2-Em sinal de regosijo pela pa

cihcação da I:--olitica mineira, esta sendo preparada aqui grandiosa
manifestação an sr. Benedito Valadares, A homenagem devera rea

liz:l��fe no dia 7 de setembro, em [rente ao Palacio da Liberdade,

MODIFICAÇOES NO SECRETARIADO MINEIRO

RIO-2-S.ibe-s�, com segurança, que o novo secretario
do Interior de Minas será o sr , José Maria Alki.nim, e da Educa-!ção o sr. Cristiano Machado.

O sr. Gusmão Junior irá para o Tribunal de Contas.

os melhores

No tumulto ainda das consequencias daquel
la tragedia que feriu, igualmente, a vencidos e ven

cedores, e na imminencia, talvez, de luctos-ainda
maiores, nada mais benelOerito do que' evocar a

gloria das nações que não querem morrer.

Eis ahi dos melhores remedios para evitar
a decomposição social, politica e religiosa que
ameaça invadir o mundo.

A' arrogancia materialista crescente cumpre
oppôr as energias das forças espirituais disciplina
das, sob a influencia da doutrina e da pratica
christãs e do culto da Patria.

Não se torna mistér, porém, macular o pa
triotismo do menor relêvo de aggresividade, nem

tocal-o pelas impaciencias imperialistas. E.stas, aliás,
nem sempre são expressão de força e de saúde,
Muitas vezes vivem das apparencias, procurando
derivar para as exaltações do amor próprio nacio
nalr os descontentamentos que corroem sjstematica
mente o organismo das dietaduras, causados pela
intolerancia e pela acintosa negação das liberdades
individuaes.

Mas, no que nos toca, esse perigo não exis
te. Nas festas patrias da Terra de Vera-Cruz não

se precisa recorrer á apologia da força, da con

quista, para que todos os brasileiros a vejamos na

sua realidade historica, nas suas directrizes, e num

passado politico e militar que honra a intelligen
cia, o quilate organizador de nosso povo, na sua

bravura, na sua resistencia moral e cívica.
O esplendido esforço dos seus homen ,desde

8S "entradas", e desde as "bandeiras". a'é a pujan
le civilização que creamos, indifferent.'s á inde
mencia tropical, vale por urDa epopéa de trabalho,
de tenacidade, de alegria e de fé.

Esse poema agteste, talvez barbaro, mas que
respira, em todos os seus verws, o perfume de
selvas ainda não desbravadas, é o que recitamos
nos dias de júbilo e affirmação nacional.

Nenhum outro nos attinge, nos commove,
daria 'a exacta comprehensão dos destinos que es

tão reservados ao Brasil.
E', exactamente, sob essa feição constructiva,

•liis çQnsentanca com a espiritualidade do conti..

Nerêu Ramos o desastre de aviação
o corpo do meciri�co Nel
son foi, onte.n, sepul�ad@

Após haver entrado em circulação, ôntern, este

jornal, a nossa reportagem conseguiu saber que o corp?
do mecânico Nelson. vittrnado no desastre de avrao en

fícado ante-ontem, no morro Roque, em Armação, .õra

sepult�do, ás 15 horas, nu cemiterio publict, da cÍLL·,d

de Itajaí.
O cadaver do inditoso moço, retirado (\l!11 in:.�c_._-

tes esforços, sob a -nacele» do aparelho ern des'r co

permaneceu, em. câmara ardente, armada nU:11 M, Sé) ii")

do Paço Municipal daquela cidade, das 13 ás 15 h Lh.

sendo grande o número de pessôas que acompanhr-a..'
á última morada.

O tenente Brigido Pará, que se encontra ainda em

tratamento no Hospital Santa Beatriz, daquela cidade, es

tà passando bem.
--------------,--------------------

letal de muitos (l1;OS para a reconquista de si mesma.

O tribuno, por excelência, em terras de Santa Catari
na, do grande movimento relvindicador, alvorecido com

o Civilismo de Ruy, nunca desr+ruu o aniversariante ilus
tre de hoje de seu patriótico d :sl�n o, ora articulando a

resistência á compressão dos jJJjeroS(ls, ora peregrman
do míatiaavel em insistente n"Z'g1ç'1o cívica, que, com

Assis Brasil e tantos outros idealistas, mais tarde havia de
estender até o extremo norte brasileiro.

Hômem público, sofreu o sr. dr. Nerêu Ramos o mais

prolongado e duro ostracismo, si ostracismo se póríe cha
mar um longo período de lutas e apostolado «nas friguas
da oposição».

Deputado federal no agitado março de 1930, corri a

mais retumbante vitória eleitoral que poderia alcançar um

candidato da oposição, e constituinte em 1 ::)34, em ambas
essas oportunidades desobrigou-se brilhantemente o sr. dr.
Nerêu Ramos do mandato popular.

Hoje, Governador de sua terra natal, prestigiado pela
esmagadora maioria do povo catarinense, o insigne hômem
público vem realizando, sem alarde, um magnifico programa
de administração.

Pela passagem de seu anivers 1rlo, ser-lhe-ão presta
das expressivas hamenagins, ás qiais a A Gazela muito

apraz associar-se.

meu
--:1

r a 5 i I

,-- o desembargador Gil Costa, catedrático de 1Ji
reito Internacional em nossa Faculdade, é o jurista
acatado pela sua sólida cultura. Com o devotamento
que sempre soube emprestar á sua ação na magis
tratura e na imprenso, ête hoje se deixou absorver
pelas preocupações de seu magis teria , abrindo, po
rém, cativantemente, esta excepção para A. GAZE
TA.

I A_ Rêdaçã�_.__1

-----__----------------------------------------------------------

prudentes esc ir tores, o sr. Victor Vianna, que

tranquilidade do Bmsil depende do que possam Os

fazer para que todos regressem ao espirito ameri
cano. E acrescentava: as idéas extremistas, expio
radas dentro do atavismo penisular, abandonados
os principies inglezes e norte americanos, que c!e·
rigiram a fundação de todos os paizes deste com

tinente, podem levar o Brasil a crises tremenda
desnecessarias e artihcines,

Tem razão o publicista. O Brasil não pôde
se transformar em laboratorio de experiencias.Sejs
elle Brasil c não outro paiz, por mais que este, ou

aque llc. nos possa seduzir, pela attracção, nem sem

pre correspondente á realidade, dos louvôres ali
nhados ás suas instituições.

II:
'" :I:

Assim é que sinto o Brasil. Não sei de me"

lhor maneira de render-lhe o meu culto, do que

desejando-o definitivo na sua configuração territorial,
moral.politica e religiosa.mantidos atravez dos secu

los,com as inevitaveis modificações impostas pelo pro

gresso material, os aspectos que são seus, somente

seus, os que lhe imprimem personalidade.
E' dcstruil-o crear outro Brasil, ainda que

seja mais bello, porque, então, não será mais o

Brasil, mas uma nação como outras, uma nação
que não teve mocidade, um povo que se enfileirou
entre os povos valetudinarios, quando apenas ini
ciava a sua missão civilizadora.

Não quero, portanto. um Brasil de importa
ção, um Brasil decalque, um Brasil falsificação, te

ratologico, absurdo, um Brasil esquecido de sua

Hi,toria, SiSm razão de ser, um Brasil, a que ti
lassemos as raizes que se aprofundam no t:oração
da terra americana.

O meu enthusiasmo é por um Brasil que
confie em si mesmo, nas instituições que lhe deram
a liberdade, a for luna, o;;prestigio de sua gloria.

Não poderia ter a menor esperança run

Brasil differente, num Brasil que mc:ntisse a Si
mesmo, alijando como carga inutil, toda o mila·

groso esforço das gerações que fizeram a sua es

tructura para que eIle progredisse sempre, e cada
vez mais, forte e pacifico, livre e, portanto, feliz. •

Farinhas superiores, elaboradas com

trigos, só as do

IMOINHO «]OINVILLE»
------------.----- ----------------

Escolhiuo
Marca o dia 3 de Setembro a data natalícia do sr. dr.

O lider da bancada Nerêu Ramos, ilustre governador do Estado.
III _. AO revés daquêles potlt'ccs que, á penúria de qualiminei flaa dades pessoais, se têm esgueirado até ás culrninancias da

vida pública, mercê do sacrificio das convicções ideológi-
RIO, 3 - Reuniram-se ôntem os deputados mmeiros cas,

- O Governador catarinense desde a sua juventude
que apoiam o govêrnador Benedito Valadares, para eleição do academica revelou-se destemeroso lidador, resoluto guia
seu lider, tende) a escolha recaído, com aplensas gerais, no sr. de seu !Jovo ras mais empolgantes campanhas cívicas que,
Noraldino Lima. nas últimas décadas, arrançaram a Nação da indiferença

------------.---------------------------------------------------------

L Especialmente para a "Semana do Brasil", de A GAZETA

. II����������GIL COSTA���'

nente colombiano, que costumamos nós, brasileiros, marcha,
celebrar nas aras da paz e da fraternidade conti-
nental, as datas que marcam as escaladas da vida

lia alegria oirge,n de tlcs-s-mares, enxurradas.
ascencional do Brasil. planícies cósmicas, picos e grimpas,

M
' terras livres) ares livres, jl')reslas sem lei."

as essa maneira de vêr não é peculiar a
_

nós outros. O que ha de satisíactorio, e mesmo de Esse, parece-nos, o Brasil que vale ser

tranquilizador, é que tambem assim procedem os ama �o. Não outro, não um Brasil que não se re

dem�is povos am-ricanos. 03 dias �atrios d,� .un: I conheceria ao. mirar-se. nos espelh�s de ,seus ri��.
são Igualmente 05 dos outros. O dia do BraSil e Q BraSil que eXiste, e ficara, não e, poslh
o dia de todas as nações jovens que se emancipa- Vilmente, um Bra"il literario, architectado pelo psi
ram no imprevisto de uma lihertação que):1es eo- tacisrno de credos políticos e econ ',micos, stm ali
tregava virgem, de corpo e alma, a terra a fecun- c�rc�s na consciencia americana. Essa consciencia
dar. (; ':}ue formou a nacionalidade. Com el!a traçaram-

"C rêa o teu �ithmo livrem �nte" disse o poe� se caminhos seguros para todo amanhã, desde a

ta, E esse rithmo foi creado, para qut' o europêu lodependencia.
sentisse na cadencia da grandiosa orchestração E' maltratal-a admittir,;.se a possibilidade de
americana, que aqui, na America, não fomos, nã;) um ",desvio brutal, isto é, que se confunda com a

somos, e não seremos, o que elle é, um prisioneiro cJnsciencia impenitente de povos que se entrede·
das rivlllidades raciaés, mas �ntes, como na ex- voram hoje, como se enlredevoraram em todo curso

pansão de Ronald de Carvalho, brasileiros que de sua Historia.
amam no Brasil potente, mas de�ordenado na sua Dizia, ha poucos dias, um dos nossos mais

r-' , .' 'o'"J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IrunEspera-se, acada a

Relação das. ;Iessoas que re

meteram prendas até 31 [81936
Gerrudes Pereira do Silva.

la. PARTE Miguel Lucas, Industrias Renaux.
O Fermento Med�lros é o pre- a rm3 -se S. A.-.BrusCfue, Osni Uarcez,

ferido, porque é fermento de qua- Hino da Indeper.denda, Ivo Wendausen, Aureliano Rosa,
lidade. BERLIM, 30 -Por ordem musica de D. Pedro; «Tos- Malvina Cardoso BiUencourt, A-

QUI'S eníiWene-
do sr. Hitler, será batizada ca», fantasia, G. Puecini; thanagildo Neves, Mllia Euzim)'

., com o nome do tenente da «Prince�a das CzarJ.as» St!- Neves, Lindomar Medeiros, 00-
marinha de guerra Saltzwc- Iection, E. Kolmann; «Canti- car Firmino Vieira, Maria Ferrei
deI, a segunda esquadrilha gas e danças de Negros», r�,. �om T.�WilrJ.i, �edro Zava·

O p refe i to de sub,narinos que está em da peçl «O contratador dos rIZl, Olhndo TeIXf'lfa, Narb:i1

{)ARIS, 2 - Uma deputação de proeminentes marxistas es- de I taju bá via de organização. diamantes", maestro Braga. Barbosa e sen?ora, ZI.lda Govea,

p1nhó:O, incluin 10 a cO'1heci Ja lider cornu;úta Irriburi, cogrlo:ni- ITAjUBA', 1 - Um indi- O tenente Saltzwedel, que Colomba Tonera CUlCIO, Estanis-
nada «La PasiClnaria», ° minlstro da Ed1lr.ação, sr. Marcelino 00- viduo, C'lja identidade não foi durante a guerra mundial láu M1COW�3ki, Pedro íVhrques
mingo e o ex-mindro da Justiç1 e Finanças, sr. Antonio Lara, qle fornecida à reportagem, penetrou encontr0u a morte, foi um 2a. PARlE Teíxeira, Tté. H�rcillO Reis,

';:!legou a esta capital ôntem, declarou á imprensa. na residencia do pref�itG local e dos mais tLstacados coman- Clube Recreativo 25 d� D�le.n·

«Viemos á França p'ua estabelecer o contácto com os nossos procurou misturar veneno aos ge' dantes de submarin'1s, ten- «Rigoldto», fantasia, G. bro} Maria Dorotéa da Silva, Os-

amigo; francêse�. neros alimepticios. Pressentido, d0 O govêrno do Reich lhe Verdi; «Cav-11aria Rusticana» car Schmidt, O,;valdo R. Perei-

O o;Ech'·, de Paris> pede que e�sa deputação seja expulsa do porém, foi prêso, confessando co lced do por suas façanhas gr.lnde fantasia, P. Nlasca- ro, Jalrilo Hlpolito da Silva, Jo;é
territo.io francês, p)iti, d; acôrdo c

m.
o jornal, sua mlssãu é

incom-jl que se� áto de mald�de fôra e11- a mais alta distinçãu m, i., ni; «Grande Fantasia do t-li- Galdino dos Santos, Celina Bar�

pativel com a maOlfe:.tação de neutrahdade dada pelo governo comendado por terceiros. A po- taro que é a ord.;m dI! mé.. / no Nacional», L. M. GJtts- bosa, Tadeu Silva, Rodolfo Hi-

francês. licia procede a. inveshga!iõi!l. rito. chalk, bl, Ely Clstro P. Ztl� Brito_

HENDAY -\-2 -O forie San Marcial acaba de ser ocu-

pado pelas forças reb old �5 esperando-se a cada momento a quéda
de lrun.

O general Mijan de Astray fez um apelo
aos países do continente sul-americano

BURGOS, 2 -o general Mllé'ln de Astray, chd� da

Lfgião Estranjeira, que luta em favor d 's revolucionarios fez es

ta manhã um apêlo ás republicas sul-americanas, convidando-as a

apoiarem a C311Sa defendida pelo governo de Burgos.
Em um discurso dirigido "ás filhas da Espanha"-como ge

ralmsnte sã» designadas as nações latino-americanas-c-pediu ás na

ções de língua espanhóla que contribuam para «estirpar a

idilu�ncia maligne' dos estranhos que se esforçava para destruir a

mãe-patrie> .

Depois destacou o general o significado dJ movimento ,que
te L1t>-decJarou - «salvar a E.panha, nação c,u� governou outrora

a metade do mundo civilizado».
Ao rp.ferir-se aos elementos da esquerda, qualificou-os de

"vermelhos. !IVcrm,�lhos,-·exclamuu - não encontro em meu vocabu
I \fI(J um-i palavra fi ais expressi va para os designar. Vermelhos! A
'côr do sangue e dJ fogo que ampara esses destruidores di Espa-
nha, escravo: miseraveis do comunismo, que estão e.n comvencia

com os canalhas e os traidores".

Feítos dos rebeldesrn. Iltares

SANTANDE.R, 2-0s rebeIJes. empregmd) tropas mu

roquínas, c1e5fecha�am U"II ataque vi >l::nto e de su prez \ contra uma

coluna da milicia qu� marchwa pua Burg'>s, procede·Jte de San
te Ider, com o objdi vo de atacar a retag�rda drls forças do ge
neral �\101a. Diante do impetuoso ataque d s revoltosos, a milicla

espanhóla foi completamente disf ersada.

Cornpleta!nente dispersada uma coluna
legalista

BURGOS, 2-Um radIU diz que os marxistas que de
s'ltaram da frente de G\Jadarra�a declaram reinar entre os comba
teutes um grandc� d.'!S11(�nto, especi'ilm�nte rJep:)is qu:: souberam que
os ses, lodalecio Prieto. Marcelino D0mingo e general C3.�.telon, bem
como outros elementos chegados ao governo da fr�nte pJl·JUlar,
obLv raITl lucros na co:npra de m3terial. na Françl. O s3eram 05

pref �rid:)s marxistas que após essas trallsaçõe3, a conta corrente do
H. Indalecio Prieto no� bmcos e�tranjeiros, tornou-se mais vultosa.
bforn13Tall aind;l gu'.! o sr. Indilecio Prieto I� seu filh'J a?lfeCem Inl frente d� bat(llha. para insp�cionar. e não para co.nbüer.

LISBO \, 2-Um radio de Sevilha anunciou QU: o quar
tel gel"!ral das trvpas reheld!s se-:bdo em Bur605, tran,feriu-se
dali para Caceres.

Casas presas de incendio

FRO:'--lT DE JRUN, 2 - o enviado espe.cial da Tran·

_:!ocean diz que o bombardeio do! lrun começou hoje, ás 7,20 ho

ras, pelas forças nacionalistas.
Dois avjõ�s rebeld �s sobrevoaram a cidade a um" altura de

d"Jis m:1 metros, lançando bombas com intervalos de cinco e de?
minutos.

, Imensas colunas de fumo in Jicaram qu� as bombas cairam
em territorio marxista.

O antigo forte de San Mucial, atrà·s do qual os vermelhos
cavara'Ii trincheira;, foi tambem bombardeado por aviõt!3.

O echo das explosões repercutindo pdas montanhas tem um

ehlo sinistro.

Depois dos primeiros momento; de surpresa a artilharia anti
aérea e as metralhadora. dos vermelhos começaram a atirar sobre a

aviação inimiga, porém sem exito.
A artilh'·iii'.! rebelde bombardeou tambem as lin!1as dos lega.

listas nas prcxi r:idades de San Mucia!.
Os aviõe8 dos rebeldes cuidaram-se de nio lançar bonbas pro

ximo das front, ins francêsas.
Mais de 1:) bombas foram lançadas 5 Jbn:' os bairrm situados

ao oéste da cidade de huno Varias casas estão sendo presas de
incendio.

o adido nlilitar da França ferido na

Espanha
PARIS, 2 - ° «Figaro,. anun:ia que o adido militar fran

cês em Madrid, coronel Jouart, foi ferido levemente por uma b0mba
dj avião, quando se achava na cidade de Segovia.

momento, quéda de

�A�C�ER�T�A�D�O�E�J�U-S-T-O--Bm--c----_--m��-.I--_-------=E
...__arB- e � __

�. oag�uos neto govêrno doze'O sr. dr. N(!IfU Ra'nos, di- �
gno C efe do Poder Executivo,
envia do ha dias, um! mensa- d li
gem ao legislativo, sugerindo a p�e fi) I.ita fti09 !_to i a'�, 11·0�

criação de um dispositivo de �� � i:IJ

lei, no sentido de beneficia (lOS I _""""_. -

oficiais não c,nrn.baten es de

I GC?I!\Z 1 - Alegando coação por parte do governador Pedro Ludovio, o 1 ívi �'1 j )

ndossa Forçil. ��,_hca, flculta�- Es�e!;to Campos, requereu um 'z ibeas-corpus e,� lavor de d ize deputados estaí la ';

o:lhes o direito de promoçao ] goianos, para que os m- srno s p issarn exercer livremente suas funções.
ate ao posto de capitão, c orn

---

--,.---------------------------------
um interstício de 10. anos rara T.ro tz�(y faz !

C:.' ft ng re .�sOcada posto, deu mais uma de- .aI .. - U � I �
rnonstração do clarividente es- preUl�çoes. II iii!

pirito de justiça que preside os A R u s s ia se rá
-

atos Je seu honrado govêrno.
con- ElO, 2 - R:aliz'lrn-se os preparativos para o Congres"o

Não era justo,como s.exa.
vulsionada por urrla Femlld'l. NaciJnal, an-xo á Convenção Bienal da Feder!1ção 8,a-

criteriosamente compreendêr i, guerra civi!? 3il"lra pelo Progresso Feminino. O Congresso reunir-se-á no c H-

que os oficiais não cornbat en- rente mês, nesta capital.
tes de nossa rnilicia alguns do- I

OSLO 2 -- Pouco antes Uma das feições mais interesvantes - CO'110 rnetod:J nov i
, ,

d
..

quas exercendo pr )fissões cien- de ser : ternado, Lcon Frot- -_que ar.ão u-na nota ca'éten�tIca ,cl este Co agresso, é a �J(:! j-

t�ficas e r:le grande .respo�5abl-1 zky d�dciro� aos represen- �a )�.�()s disc I�SJ)" prolongados, Isto e, não serão �dmi(di\', c.
JOf ,

lt.da:Je, pa�a. o Que Ines fOI preo. tanAks da imp e isa no ue- I ,en_!�s _que s : contrn Qe por horas, nem apresentações de! te;r'g -,� I

CISO adquiri, talv.z a custa de guesa qual seria em breve e'p0.,lçao eruhta, extensa e enlad .nha,

inauditos sacrificios, o indispen- a situação da União �ovif- Er.trar�� só indi�dções em justificações curtav, 'apresent.·
sa vel pergaminho, ingressando t tca. das com o mlnlm� possivel de pala vr�s.. .

na corporação no primeiro pos- O revolucionarlo universal P",ra as discussões a regra sera limtar o número de rni-

to do oficialato, nêle permlne- fez-se proféta e anun.::iou que
nutos.

cessem até completar os 30 a guerra civil atormentaria As s�ssões sulenes (1:> COl1gr sn versann sàbre o ',!'l i

allOS, necessario, para ol)tenção dentro em breve a r�L1ssia e .la muIh r; a Conferencia da Paz en BI nos -\'res e a C Lb" .

da reforma, _ s,'m a !Ilô(}or es. seíÍa a luta das ma .,sas con· ção feminina. O trabalho das c'> li ssõe, ircluin princip..lb �nte: �

perança de mJhoría d::: situa- tra O ditador Stalin. <ést;J.tut.o di mulher (no sentldo cu unI, jurdlc , e<:onomico e J..l';

ção. A WJva constituição, de Ltico. Outros fins da Federação: coordenação associativa, nicia�

Outra circunstancia digna de clarou Trotzky, põe fim a tivaõ que não c<)uberilm noutros pontos, asslsten:;a social e paz

consideração, e que faz resaltar toda a atividade p Jlitka do

Oquão acertada fOi a medIda do pOVO russo e entrega todo

exeL:utivo, é que o trabalho dês- O poder :í burocracia.
ses oficiais não combatentes,�a! Fazendo aiusão ao pro
dia a dia avoluman�o-se,reque. cesso contra os trotzkysÍ:ls,
rendo por isso, maior soma de O agitador veríl1�lhJ d cll
sacrificios,-dada a sem?re im- rou que todos os acusajos,
prescindível elevação do efetivo salvo Sinoviev e Kamenev,
da corporação e outros m�lho' eram lhe d�sconhe.:idJs e

ramentos néla i!ltrod�zidos,� cert:s� docum'�nt?s. ,de que RIO, 2-A Comissão de Finanças da Câm ,ra uhmou"
como bem se podera �vallar d. spo�, � C��ocBfla 11 em

PO-1 rdação
do orçame�to geral da Re"lUbltca, p3.ra tercelfa e últIma

pelo cr�scente desenv.olvlmento slçao d" �,-::,.nascarar a co- dlscus,ão em plenano.
do serviço farmaceutlco, qUe, ,neJla da JustIça de :�osco�,

I
Por eSSl redar;ão. o or�ament0 de 1937 estima a receitl

segundo. �os afirmou o oficial e provar d� que m�los .VIS 6era1 em 2844.966:000$000 e calcula a de,p�Ea total em •

que o dmge, e vem de ha UiJl3. se serve. o governo do dlta- 3,453.127: 191 $400.
dezena de an�s e�pre�and�) to- dor Stalin.

I Pelo artigo 6' fica o Executivo autoráado a realizar ope-

d.a a sua d.edlcdaçao e mteh�en. Pílulas 1JJedeirol rações de crédiLo. no maximo, de trezmtos mil contos, por anteci-

CF
la ao

pS��bvll.ço
e no�sa bClo1sOa C'Jntra S�lões. Rec.us � subsit- pação da receita, para dispender com serviços e encugos da nação.

orça u lca, atlOgm em
.

tutos I Fica tambem autOrIZado a realizar identica operação de

ano�, ao total de �uârent� mli, -.:rédito, se necessarÍa, para a cobertura do deficit ')(çamentario que
o numer? de receitas aVladls. FOram se viér a verificar com a execução da presence lei.

.

Premiar os esbrços � a de-
ad ...a IIas

o deficit com q u� o orçamento desce a plenario é, àssim.
dlcação Jos funclOnanos que de 608.161: 191 $400.
efetivamente trabalham. repre
senta para os me!mos um e:lti
mulo confortadoi e é nobiJitan
te gésto, que só póde elevar
ainda mais, no conceito públi
co, a autoridade que a promo-

Feaninino

orçamento
para 1937

o "de'fic�t" está calcula ..

do em 608!1i61:19jS400

CAFE' BOM SO' . NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

RIO, 30 - O g,JVêrno
acaba de resolver adiar a

reumao das Conferencias
Nacionais de Educação e

Saúde Pública, que se deviam Pela banda de musica do ,

realizar em setembro proxi- I�' B. C., sob a regencla do
ve.

d b d maestro, 2' tenente João Vi-
O PoderLegislativo indo ao i110, para ezem ro o cor�

t tor de Oliveira, será execu-
encontro da razoavel sugestão

ren e ano.

E d !'b
-

f' tada no dia 7 do corrente,.

do Executivo, promoverá ação ssa :'! I eraçao 01 tO·
d d

. um concerto ás 19 horas 110
de inteira )·ustiça. que será de. ma a eVldo ao fáto de não

h 'd I 'd I jardim «Oliveira Hélo», em
viddmente apreciada, pois, não aver SI O cone IJI a a e a·

b
-

dI'
. comemoração á passagem

ha quem não ve)'a na providen· oraçao a el que çna essas

f
. da data da Independ.encia

cia sugerida pelo Chefe do Es· con erenClas.
do Brasi! e qur; obedecerá o

tado, uma medida muito nobre --------------" seguinte programa:
e criteriosa. A Alem,anha

Concerto

União B.
creativa

Re�
Ope-

.
.

rarla

nar

'.,,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I\lIatri2::
F·III·aes- ern.· SlurTlenau ..Joinville Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Sec9�o deSeoção {:ie
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: MACI-fINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoein.s
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para 1 lavoura:
Sêdas

'

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, r, oinho -tc.
Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, víotczes
Lã em nove llos e meadas Lança esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para 'ransmis-nes:
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, ",_ces-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechaníco
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOQDYER

Charutos cDANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

� Empreza Naoional de l'Javeg9ção "Hoepcke" ..-vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e !\f.ax"
� Fabrica de Pontas "Rite rv'laria" _. Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Aratac.-." .� .

. !A...qNA'V'AVÂVg.Â�������������������·��ruy"21��[�'Ç2N'�����
ri.

·,��••O.--------.---.e.Go���.A
�

A COI respondencia, bem como

I�l'd Trajano, rr 1 sobrado I

RESJDENCIA- Rua Este- os valores relativos aos an-

\ I
ves unior l'i. 26 nuncios e assinaturas, devem

__

Telephone n· 1548 I 1 ser enviados ao Diretor-Ge-
TELEF. 1.131 rente J�!rr Cailado.

Radaçzo, Admnlstração
·e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 55
Fone, 1.656

Atentae. bem I
e
.,
e

Agencia Moderna de Pu- o
G

blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

o
I
I
"
•
e!i
•
a

�
�
�

G�I����wlit)----�·_... .z:_; -�.:__ -·:...,,:.�--�Cf•••��.
"

$t.lG•••fJe,.o-----o .�G.G••e••

i Companhia "Aliançada Bahía"i I
• -'��._IQ e Dr
O FUNDADA EM�1kla70 o.�• •

: _Seguros Terrestes e Maritimos :
I Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"J Brasil I
� CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
ii RESERVAS MAIS DE .OOO:GOO$OOO

RECEIT AEM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMfDASIEM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROSIPAGOS EM 1935 4.280:552$970

'

i
I
.

Formidavels lorlel08 proprlol, Ires vezes

por semana, todal ai legun·
daI, ler,18 I sextas·'elral"

•
•
•
•
• ExtraQão com glObOS de cr�elal.

A ma .AI. 'r.� .Isursi honestidade, poie, OI ser

tli�:J �ãij pr811í�l1cladol pelo povo.
;

__
_ _ ...__-........_ ... ,.__....-...ca- .. _ ... --�_.-- -_. - _ ......_.__._ ...�--

"
.

.

Atlent�s. Sub-Agente8 6 Reguladore. de-AvarIar �em CtodG' fOI EstatOI I
fd;(j �f<Ji:m, Il{' t'filiitl�.i e nu .lr·hj;!pi;a8� pr'açu '81rangelral,

J1gentes. em Florlanopoüs :

Campos Lobo, & Cía.
I I

e
G

Crrselreir('" l\it\1pfr�, 35 (sobr?dr) Cnr}'� Pcstal,�, '19 I:
'.t:..LLl Ú!\.t N. 1.(;6:-;, END. TELEGRAFIC,! ALLjAfvÇA �

�

u
Esc ítóios em Lagu·na e Itajaí a

,,�
�

szeta
•

Aovogauos

I Accaclo �t-I
/, ir de advogacia á rua

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá-Jaime Wendhauseh
Anitapolis-Anibal Pae3
i\ngelina-Armando Schmidt

.

Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rJ.artiniano Hilarw
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas=Peéo Terres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alvel

Caminha

Joinvile':'_Xa;ier Schenk
Lages-Hossanan Neves
Laguna-rr: •. cisco Chagas Ma.

(há� ...

Mafra --Pc"!fJ:li, Claudio
Nova TH"t(L� -10ão José Arche
Orleans -�"tJ' ,Jato5
Porto União" f;errr,inio Miles

-"--------. Rio do Sul�/\iístides Melo
Deseja concerta o São José-J(Jót Co�ta Vaz
seu r ádio? Procure �. Francisw.Guaracy GoerreSeD
s' P(' 1'7 (I -; 'Í 5ãojoaquÍlú João ::>alma

Tijucas�0�v"ld r{amos
Tubarão- -1<Jia')ui fu.co

!ndica:

I D;. Ricardo
Gott,smann

•

/'el ra tem' seu escrip-

Ex -chele da clinics do Hospn
tal de Nürnberg, (Professol!'

I lndórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

I

i Especfallsla em cirurgfa
teral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas seuhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de pla5tica

CONSULTORIO·--Rua Tra
a no N. I e das 10 ás 1 2 e

das 15 ás J 6 112 horas .

TELEF. 1.285

v rsconue de Uuru rretc.

ln. 70. - Phoiv- 1277.-,
Cai). 1 Postal, 110. . I
t r. t adro de Moura ;erro I

I
Advogado

o r.Artur Pereira
e Oliveira

Clfnles mé,hca tde crian
ças e adultos

Comutas diariameule cas
4 horas em ceiam

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

.
.

[FONE-1595
R '1 .. '

Resicencia: ua Visconde
de Ouro!Frelo n' S7

FONE-1524
LABORATORIO uE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria ae Higiene do

Estado.�
Curso de esrreialização em

'3actroriologia no Lab.� de
Saude Pública do Rio de

]antiro
Execute. ana lises para eluci

dação ddiaUJo�ticos

:._-= Dr. Renato=
===8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 i (sob.)
Fone 1325-Atede cha

mados para o interior.

Adebal
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (wb,)
,

Fones 163 I p. 1290

R.

(Curso de e��ec)aJizaçào em

molestias de senhoras)
I\tende na Maternidade
at� ás 8 112 da manhã
e a +�-..:IQ C.<1I�...,- Eln'-' (·.iro.
I, �!;Tft

-C>.

',.

''-'1 1 LJI q�
� - ,li •.U, L. ",l. Lj\;:

__ !;;,.� �.�____,..----."''li;••••• ------�'-- narr:ente satisfeito.

\

)'
,

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dh'etor da Maternidade
Medico do Hospital

AQAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

I
'

Oslyn Costa
I
COlaboraçãc:�

Mao 3erá devolvido o origina].
publicado Cdu não.

O con�ito expresso em arti

go de coiloboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso #;lor parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRI! 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

.' ,

:,;�, :

Médicos

Agentel··corre.pondentea
l-orto Alegre - Dr. Antonic

Bottini
Curftiba-Petrarca Callado

Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para tirar a gordura do c'c.1
Devido a? elevado preço a que nôs chegou a lenha do ou da fe'J a t se um p'i-'d o.

em tóros, adquirlda a 6$000 o metro CUbl';'O e acrOl'a:> d I ��: Dois regimentos <ovieticos da guamiçao de
v i;' � se a írn ro, L1:tr./( dt'cen

10$000, - a Serraria Delamber! vê-se na contingencia d'_' caldo, A goi dur , élGer'r
Nias se rr voltcr.irn. O �;OVfl'110 enviou 600 rnu c anos :da

aumentar o custo desta mercadoria para 12$000 a carra- pel.
'

G. P. U, DS "" ro.: o esouarnlhas de aviões (' secções de

da, 18$000 o metro cúbico e 9$OCO nós para caldeira. artilharia. Us dl,is regiment: s. vedo c;up toda a resisten-

Essa tabela de preços vicoraré de l: de Setembro em Q d . 1
da St ria inutil, se renderam é'..) tropas do rovcrno. 300

.
b U ...... • uan o as gavcras aos tOL'( -

�

diante,

I'
.' . oficiais e sole. elos foram 'rn: dia .mente passados pelas

cores ou aimanos estiverem mm-

�DELAMBERT to emperradas, unte-lhes esp'er- armas.

��������M_�-=��_��"�.�_=�w...............'V""".
macete, cêra ou cebo nas mar- (� A explosão de r:ri� ti quese verificou na mina

�._..,......'""'_ .... H

• -

• �"';""::';;"�H �ens e assim eles! garão sem d -I Vereiguite President, na bária r' 2 Rhur, Ianç .u O luto em

I
' il':l",lâd,� tant • r.o abrn como :J. toda a r i, ãr � c "L·wJe. ''':' l'l t rr- , illfr"",1J�'ÇC-"C 'l ex '.' são

P'F�EMIOS MENSAIS � fechar. IC.f'll1�"OU a ;1iorte d�. �5 ;l�leir��'e 18f(ra!11'�r�\��n;e�1;f! íc-

UMA CASA PARA VOCE",m. !
ri los pelo Faz a -fixiante, c rd qie-rna' irvs. ;) .is minei-

G Si depois de ferver 03 ovos :03 ainda es.ã-. C �S2p;:: r 'CiL10 ,

puzerUJos em gna Ina. .:;!es não

CAPITALIZAÇÃO �l hcarão pretos. (�i O rr. CI ffOll: P. :-!ar' on, .orte-arnericano, e

Novo plano proletario da

1:"" I �\lÍjgo �(>aIO:1i�:a� ar�i1c ��rm'.,c.�l1a �aCi de presidente. ,da
C

1 Para tIrara denodo pe'xe L'ga In l'1arJcn(.Id�.A�'ld(.l\,.:-,,! '" e a.iorou 11m projeto
" A

tarleira pfl"evisora do Ja vaziiha onde o fritou encha-a,' idente a .or 'a- as «i( 1'I,1S ar! s J �S na"i"i('s» c oíere-

La r" ,; de agua fria com um pogui-' C �--se er'1 .s�guidd á Ufa l'cl� N <;ôc.s diim de fazer curr-

F�·.;
nho de vinagre e ponha a ferver I

pn as�declsoes. da entidr de '1 te, acrorar de Genebra.

Autorizaea e leqnllzoõo pelo 6oul!rno E'eeeral, ae ncôrõo com I Dor um momento.

o Der. 24.503, ae 1934 (rarta Patente n, 9)

I.
�� LIa!,! Ceorr= reoliz 1'( am «hã a ::-l a anunca-

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA- As bolachas conser vai-se-ão
ca viajem á Alemanha. c: e Já v.sita ln ser anos at azo

çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último t rradas po l',v te-ripo si d�i-

sabado de cada mês) tarrnos um pov:o de assucar no � A ral-ha Me' Y \.'!.'?' Oi. r "a' fi Wc ate de trem

fundo da �caixa onde são guar- tendo'partido de autornovel rara a sua casa oe c�mpo onde

I',
àados. �

-

. Majestac;: pa.)sêri li, la se 1''-' ;., 11"2',) ou lIJt:'10S com a

� rincesa real c I' conJ( l�' r.),.

.A.o ferverem, os I.ogumes V'I' rn
I

_. - - -- •

-l
..' ,. i«",' ,-, {, " I

'I

_em na evapartição ·i,L!ta.� VIla
f'l", f�' �'j j'

,_.

'" ,li
.

>i>
f': ( ,

ninas que se c\,n.:cL;;.m de im- �� I't. I.. j '" '" l:ii i I" �� t
.....

utanei" pera (i )'h, tr:ção.
'T' I - I .

I. a evapon..çao p r �e ,VI-,
d· I' I )-\ � \;( rr�r�a� �lr. _.Jr�

,-r ou Húln' I. r. <) ';'.í:(,O P uC';
... '-' - .....

('.l'<l ncs !rfu.(5. t éldJ.'- 1 ;;1(1 _'<1� t;:ILl'110 ;',<
�

D,_sta ilW r (J <'l,rovcil'1t\'" l 'a do PE'rV çn de orp( c'!TIt' 1

;O(�O" os Sê;e� r f"úrais ql'e de (I,. (
•

seus servlç\Js, ti abalhando
f ç "0' U�lt-\tTO rl'OCO �e 1" a ":'::é!il ao escOl-
,e, ..

rer a agua d� Eobr a

A Estnção d� R,ma 2. R O,
m. 25,4, kc, 11810, irradiad,
hoje, ás 20,20 horas, o seguink:

Anuncio em italiano, e::.pa-
ohol e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concerto sinfomc) dirigido pc-

)oCM'fFern�nddo F)p.v�t�ffli·A Angelo M. La Porta - Diretor presidente " GARHAFl.S\;\�;'.S. R_'A 4.L-

on ei'enCIU () IJr. \_1. rtmo f MIRf-\NTE L!, dlLGO 1\' 50
Gazzooi sôbre Q tF'ma: «Gulodices Rua do Rosario, I09-Rio de janeiro-.Teldone 23-0770

�:» �a' amo
r�medios que desper- Inscrições com os correspondentes � �r:::�::�F��"" �L:

.�
'f;' ;���::ii."; ���

� Ií.,I , Togo Brasi! Sepitlba I�
Canções os Abruzos cantadas

I
ArI"·elo M. La Parta &Cia. I:"I�'�� t �

pt.la soprano Maria Daratta.:::' I �� Maria "dq Lourdes Vaz lnI

N" h I I ' I�� ij
--

I otJciano em espan o e por- FLJOR�ANOPOLIS
1 � t"

Sépitíba f� A NA.T,U.EEZA, em rép�l'�L\.-UTERATURA, em con-

,tuguês. I EDIFICIO LA PORTA l' t!?I par ic�pam o) parentes e ( .J 1

I' ';.'e:Js Inem:as,. oe (açarlas nz fi lo.', crô.-;icas e narrativas. assi-
Marcha R.eal e Giovinezza. • __

- .--- - ,4' PPS"Ô'JS c= ) "I 1"'-
r

.....,.""".""__."",_.;.""c",,"''''"...... �''''� �� �;:, ( 1'-- ::i1i:lS re a,;oes t. .,dVG e 'X,itUCÔeS 3S !f.(,,'(L� ngr,'l" n'.los mi\:.·s I'!usr,res nom.'s

,l,(O�,'�.�,'"�,-�,��fSY,....�!iJ..,.�.' .&.i!..:�.,_--------.6'?J �!;� "H.' ·<;!L.'U. "" IIiJI .

d f 1 [�, , �
'- v t· - -

'!'l'i'I'���'t(ISi�� �� �t.;;���'i.;i��t1,\.t'I� OnaSC1Inento eseu ii10�"!4 I " I , .

_ �'\?�!iiI ,�. F ". �:
i 'Je�i-' OrtiúdS vo. ffitlnOo lO[1I Sl U, f dr � Jetras cümternporaneas, b· a-

"'." .'1 �� jOaO ralie/seo. �. pengos, StUS bIchos e cl'Iiosida-1 ,ilel"as e mUl'diais, é oferecida aos

g

M ti·
�"t� � Estreito.-29-8·-36 �"' ci' I d )

.

d

� U
.

U li S,,' m'� O ���� �
.

��
es, e revea a em eJtores e

� I _ � �{� ������������:.;1t; Vamos lêr! [Vafnos Lê.!
� ��
_

.'
�

��

· �
·

�

•
O bom Mutualismo, em que ássentam no mundo moderno as �;
maiores organizações de classes -e que dá ao pobre, sem hu- �i�
milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, _ êsse é a ,,;,

base e a:razão do grande exito e popularidade da «CRÍ'�DITO f�);

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 Cf-<EDITO MU

TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FilE'"
DITO MUTUO PFlEOIAL.

protege as classes pobres!

Miscelânea IMPORTANTE

ALCUi\S GRANDES ES
C F\ITORES e artistas adotaram,
em substi uição a seus n »mes, cer

tos pseudónimos, que depois se

tornaram célebres, Li alguns:Mey
erbeer. Era o famoso musicista
tll�mão filho do riquíssimo ban
queiro judeu Jacob Beer. Um a

rr igo da familia Beer legou ao

fvi U!'0 compositor sua consideravel
[c.tuna, impondo-lhe, porém, co no) r

Cf ndição, que adotasse o nome de
j\l"yer, que Era o d,., generoso le-
l:r ·ario. Liernbann Peer (assim se

chamava em realid, de o nn'sico )
uniu o sobrenome de seu prc tetor

ao de seu pai, do qual tsmbem
tomou o nome, italianizando-o.Daí

P(ir diante só foi conhecido como

Giocomo Meyerbeer .-j/jloliére.
Nome que imc rtalisou Jo[O Bati�-
ta Poque!in, justamente considera-
de) como um dJS maiores jpoetas
cô nicos de todos os países e de

COOPERI\ÇAO ECONOMIA

teclas 03 tempos.

Pelos 4 últimos algarismo$ ganha o valor do conlralo

Mensalídades

11$000 para uma casa de 5:000$080
22$000 » » ,. ,. 10;000$000
44$000 ,. ,. ,. ,. 20:000$000
55$000 » ,.. ,. ,. 25:000$OUO

'Jl ende-se unia bem mon�ad,;1
tU ALFAIATARIA no dlstn

.

to de João Pessôa (E.,treito).
Melhor�s informaçôe; nesta re-I

da�ãl). I
1

�
Quando 03 prestamista� não sejam sorteados, a Capitalização
é compl�t'lda pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con- I

formidade do Regulamento e de acôrJo com ° decLeto 24.503

19POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA PHE-
TERE A ANTIGUIDADe:

�

IrradiaçãO de
Roma

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de ,

desistencia, berão devolvidos nas condições regulamentares
.

Todos, p(�is, devern cooperar

bem de todos

Faça a sua inscrição h<..�je rnesrno

1,$000 apenas para cada SJitCIO

V. Slnão deve \/�ci!ar- L"l!�'1 s51nstani:e

OURO N.PRETO

f.

ii I I
I
'L

_
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CLINICA GERAL

Vias Urimnas-Hemorroides
COf'sultas:

das 13 ás J 6 horas
'Pela manhã:

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

Telefone. 1595

'" ))'"

FãÇg como eu-sou o /
iTklis f rte de todos
os meus companhei-
ros, greças ao

"Tonico Infantil"
.r. -�.,..,
��'
�.)�
�i.�
("':"').

to\)!)
lt lil". fCt:it::>�:"1.".�i.� -.:-_. :.:..... �jj';o;:�

.��
I]�i
)b'tJf

.,

p_

, "

;1 (-0 \..10 (�: C:J !,i·
f1L 'hoi' ('LC'C'l�

k"L:: a r:lol.Jid:ío reunir
"1 ::.l'ne"ie sob '. Jcnomiô.-

de Lenha,
t�!TI o f'razer de oLlecer ar. rl �ti ,to Dj�liLO consumidor
t'XCElcl1l j,' h:' em tOlOS, rI, () , a m�lll0r �ualidade (lO

l,reço único de
.

�\ ,C\KPADi\.

l2za

t foria,7o'-olis [anta (c/arina

Vi,:: por·G[;3 Irf"'ll f2J";rial
O MAIO� E MELHOR CJ:J\lRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUP2:RIOR AOS DAS G��ANDES

CAf-ITAIS

n0va revi�ta edi:ada pela S. a 11(' va 'evista editada pela S·
h. A r"OITE, do Rio de; Ja- 1/\. A NOITE, do Rio de Ja
neico. F 'Lblica -se É.S qtintas-[( Í-

I
neiro. P l blica-se ás quintas-fe;

ri S. P 1'(-'(;0: 700 Iras. Preco: 7DO réis.

IB�:�;�s��11Fa n't i I � &�'CS

Cobrança feita por gcr tiE se !horinhac:. FJ::-Lalizado
pelo govêrno do Estac'o.
Não deixem de ir ao Vi:;,J'it ; frnj.;'2tial poís nele
encontrareis grandes vanta:�ens. confôrto, h�netis
dade e ambiente seléto o que' muito lhe agradará

Nos altos da Farma 'ia Popular, á Praça 15
dl� Novetrbro

Pr :veme:1�e será iU2i.1g:,uado ntsÍa pi'aca ane-
l

. '1 1
> ,

xo aJ 1111," I__...l! l':, '�Ir. �r,-,,,;de ct'r-.tro de diver-

sões. noturnas e diurnas. e Ll11 Bar com perfeito
s�rvlço de Restaurante, serVido por gentis senho
nta3.

Uma grande novidade para, Flcrianopo!is.
A
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politica � . lNomeada
Politicas

I
-

canàiàato a' preslôencic ào República
"Quem teve a idéia de

didatura á presidencia da
neral Flôres da Cunha"
Carlos, ôntern, na Câmara

RIO. 2-A Câmara viveu, hoje. novos mame to ,
-

•.

Ide sensação, Foi quando o sr. Antonio Carlos passou a Nessa V I d a Apresidencía da sessão de hoje para I)�upar a tribuna, �fim
.'
-----

I
.

de responder ao discurs« recem pfofe:ldo pelo .novo !l�er AHIVERsARI05 ?""' ..

progressistamineiro, sr. Noraldino LI�a, que flzéra. varJ�s Sra. Jaime Ramos
A

acusações ao velho Andrada a proposito da nova situação
da política mineira, que culminára com a apoteótica ma

niíestação de segunda-f eira.
Nu momento em que o sr. Antonio Carlos asso

mou á tribuna ouviram-se vivas ao Brasil, á Câmara dos

Deputados, á Minas Gerais e ao sr. Antonio Carlos. Pal
mas prolongadas no recinto, nas tribunas e nas galerias,
fazem o presidente permanecer mudo por alguns instantes,
azradecendo apenas com acenos de cabeça e de mão. Sra. dep. João de Oliveira

.:>

O sr. Antonio Carlos fez d seguinte importante de-

claração:
ftRt.almente, senhores, quem teve a idéia, que consi

dero infeliz de lançar a minha candidatura (não apoiados
gerais) á presidencia da Republicá, foi o general Flõres da
Cunha e auando s. ex. me íalcu sobre a minha candida
tura á prcsidencia da Republica, disse a s. ex, com a

maior sinceridade e auscultando os impu lsos do meu pa
triotismo:

General, v. ex. não ins'sta nis so, que eu o consi
dero desobrigado da qualquer compromisso para comigo.
Os esforços que cumpre aos patriotas realizar, disse eu

á s. ex., e repito nessa hora,-os esforços que cumpre
realizar, é de empregar o mais decidido empenho para que
o pleito do sucessão no Brasil n�? se defronte de novo

com urna luta igual a que se verificou em 1930; e bons pa
triotas serão aqueles, e me coloco á frente dêsse grupo, que
tudo empreendam) que os maiores esforços di-pendam em

se devotarem nesse intento para que não haja luta na tu

tura campanha presidencial e que del� �aia um �rasileiro
digno e esclarecido, á altura das tradlçoes do Brasil"

_

Prevendo a homenagem
postuma

Ha dias no Café Bubí, numa

roda de m�gistrados e políticos, pa

lestravam os srs. des. Ameríco Nunes
e dr. Ulisses Costa.
Odes. Americo proflígwa a in

gratidão dos homens, que esquecem,
em pouco tempo, os amigos, quando
êstes morrem, ao que interviu pressa
roso o dr. Ulisses:
--V. está enganado, Americo.
Quando v. morrer eu me encarre

garei do elogio funebre ao ser o

corpo sepultado.
Odes. Americo Nunes disse en

tão com muita graça e ironia:

:-Eu já sei o que v. irá dizer.
V. princípi�rá assim:

_

••Americo, porque nao morrestes
ha mais tempo. pois ha mudo que

aspiro a tua 'raga ?'
A roda dispersou.

Emprega'ldo o dinheiro que
recebeu ...

Fomos informados ôntem de que!
o sr. Trindade Cruz. deputado gaú-I
cho na Assembléia Catarinense e I

representante do general �lôres na

politica barriga-verde. esta procu

rando adquirir confortavel casa para
moradia. nesta capital. tendo mes

mo em vista um prédio á rua Es-

teves Jun�or. ,

Ainda bem que se lemorou de

empregar, Wl Floríanopolís. o dinheiro

que recebeu•••

Sezões, Malaria, Maleitas?
Pilulas Medeiros

compassai O governo do Estado, em áto
recen'«. aposentou o sr. dr,

CINE ODEON, ás 7 e 8, 30 [oão Faustino da Silva, Juiz de
De Camboriú chegou, ôntem, horas, Um extranho aventa- Direito da comarca de Bom

o dr. Edg:;.r Carneiro, alto [uncio- ra, um filme de grande suces- Retiro.

Seguiu hoje, via aerea, acom- nario do Ministerio do Trabalho. 50. Foram, tambem, aposentados:
panhado de sua exma. espo�a, \ Antonio Fe!ix no c.ar4

De Laguna chegou, ôntem, o
go de servente da Diretoria dd

sr. Modeno Ulisséa, representante fALf::mTlEHT05
Terras e Colonização; Davino d"

com�rcial. Faleceu no distr ito de Ribeirão Costa Arantes, no cargo
EHLArE5 o sr. Fabriciano Eleuterio Dutra. de 10. escriturario do Te-

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ O seu �nt�rramento verificou -I souro do Estado e Custod;o Pi·
A
..

d' d
Rocha-Meyer <;e no cem teno local, com gran-I nho n.o cargo d,e escrivã.o d<1

...

l1lversanou�se, no I� e Con'orcl' "'.ram-se hOJ'e pela ma- d h I�
o v. e acampan amento. • co etona estadual oe Bom Retiro.ontem, n llustre cont�r�aneo nhã civil e religio.amente a gra- .

_

deputado Leopoldo Dmlz Ju- ciosa senhorinha OdeIe Rocha As melhores marcas de farinha de trigo, são:
niGr, rep!efentante catarine�-! filha do sr. ceI. P-lincourt d� «CRUZEIRO» - a mais brar.case na Camara Fe,deJa� e. 11- Fomeca. brioso oficial do Exerci- «SURPRESA» _ a mais fórteder da. �a[c,ada s.ltuaclomsta te, com o estimado conterra"neo BOA VISTA

.

I t I d lt « - a maIs baraÍ<1.n � Igencla lucl .a, cu O e
sr. Valter Meyer, sacio da impor-

P?:sllldor Ide ad�lr.avel es: taote firma desta praça Meyer &pIrlto de combatIVidade, e Cia.

ainda jornalista vigoroso e 6 ilustre casal seguiu hoje,parlamentar vibrante e incisi- pelo avião da Condur, para a

vO, tornando�se uma das fi- Capital da Republica, tendo o

guras catarinenses de maior embarque sido concorridissimo.
expressão na politica e na

imprensa brasileiras.
Militando, ha longos anos,

no jornalismo carioca,-de
onde a politica do seu Esta
do lhe foi exigir a sua pro
veitosa colaboração, elegen

do-o deputado federal, -o sr. dr. Díniz JUnIor pelejou
sempre com denodo e inteligcncia.

fi Gazeta abraça-) efusivamente.

O sr. Antonio Serpa foi no

meado vigilante da Penitenciaria
da Pedra Grande.

Promoções
no Tesouro
Estadual

O Governo do Estado promo
veu os seguintes funcionarios do
Tesouro do Estado: a I. escri
turario, por merecimento, Gaspa
rino Dutra; a 2., por antiguida
de, Braulio da Silva Freitas e a

3., por merecimento, Euclides
Lago.

Foi nomeado 4. escriturario o

escrivão da coletoria de i31umenau
sr. Bertoldl') Michels.

---

lançar a minha can
República foi o ge
disse o sr. Antonio
dos Deputados.
GA TA

ttu- wc
.

==m, ·e.h'·....... 1......:>·....0'" • .íW'õ .........

A "Expeditora Blu
menauenseH

Precisa um mocinho de 14 a

j 6 anos de ótimo comportamen
te, para serviçcs leves, á rua Fe

-

iipe Schmidt D. 20,

Qu'ntsteira, 3 de Setembro de 1936

v o 0--o o v

pO'itica
paulls'ia

FLORIANOPOLl5,
Decorre hoje o aniversario na

talicio, da exrna. sra. d. Luisa
Andrade Ramos, esposa du sr.

JaIme Ramos, diligente corretor

da poderosa Companhia de Se
gurOi" Sul -America", nesta capital.

-Jorn, Batista Pereira O aeürdo
na

Na data de hoje assinala-se a

passagem do aniversar io mtalicio
c10 distinto conterranêo e vibrante
e talentoso jornalista João Batista RIO, 1 - O Correio da
Per .ira, diretor da nossa brilhante Manhã noticiando hoje, ache'
colega Repubtica e diligente se- gada do sr. Paulo Nogueira diz
cretário da Prefeitura Municipal I que essa politico traz a resposta
de Florianopolis.

I

do Partido Constitucionalista a

Inteligente e possuidor de cm respeito do entendimento do rnes

\..Flracter, réto Batist", Pereira fez- mo com o Partido Republican':l
se estimado de todos que com êle Paulista.
convivem e trabalham. Os trabalhos do! congraça mm-

Q ler como jornalista, dirigindo to politico de São Paulo segundo
(I orgão do partido situacionista ainda o Correio de Ma'lhã, fo·

Faz anos hoje a srta. Rute
com acertado tino politico e ek- ram da iniciativa do general Flô-Prates Fi\raco, filho do sr. Joã) v,lçã.) de principies, quer no exer- res da Cunha que os está en-

Faraco. cicio de destacado cargo na edi- caminha>ldo pessoalmente.
F h h

.

h li laje llorianopolitana, o digno e
az anos oje a sen onn a � .: ftn 1"1.. �tI �SS ft't.

Arlinda de Oliveira, aluna da bernquisto ani versariante tem dado - Ui :» iii - V

Escola Normal Pri['laria e filha provas sobejos de invulgar cap icidade e devotamento ao trabalho.

d O S d OI'
. I\ssoci"ndo-se ás expretsivas homenagens de que: s. s., será

e scar oares e rveira,
ffuncionario dos Correios e Tek-, alvo, A Gazela cumprimenta-o. a etuosamente.

B

I
ELO HORIZONTE, 2-·8afo!. pira o Rio de Jalleiro, o sr. Er-I CARTAZES Tiveram inicio aqui as sole-

f1AZEm BH05 H01E

I
resto Stodieck.

I
DO DIA nidades preliminares do Con-

•• A I gresso Eucarístico Nacionat.
a exma. sra. Josioll Trindade" Pdra Tubarão ViaJOU, ontem, o REX, e IMPERIAL, siroul- A benção da custodia que

esposa do sr. João .G. �elquia-l sr. João ?ualberto ,.B,ttenc�urt, tan;amente, ás 5 e 7 ,30 �o.ras, j servirá ao Congresso dadiv�
des de Souza, funclOnano fede-j �efutado a Assembleia Legisla- e as ! e 8J� horas, exibirão I das crianças mineiras e a ce-
ral;

. .

uva. u.n prrmoroso fIl�e da Fox-C,:n- rimonia do Jesus Sacramenta-
o s�. Ar.naldo Luz, fuo�lOr�ano Viajou, ôntem, para Porto tury --o Um bn,!de ao amor, do revestiu-se de grande irn-da Duetona de Obras Publicas;

União, o sr. deputado Cid Gon- com Nmo Martim, tenor da Me- ponencia.
tropolitan apela, o unico sucessor

'

zaga.
ide Caruso. Aposentado-

Com destino à Capita] Fede-] •

ral seguiu, ôntem, o prof. Romeu I' RuYAL. ás 7, 3 O horas, rias
Ulisséa, lente do ginásio da La - Dois corações ao

de valsa. '

Festeja hoje a sua data ani
versaria natal.cia a exma. sra. d.
Maria Elifa Colaçc de Oliveira,
virtuosa esp03a do sr, dr. João
de Oliveira, advogado e deputado
á Assembléia do Estado.

Fest�ja hoje a sua data natalí
cia o jovem Armando Beck, fi
lho do H. Artur Beck, gerente
da conlreira 'Republica.

Eu�aíistico'

OUTROS PARTEm

Em onibus da Aula Viação
Catarinense seguiram: Luís Ale
sio, Germano Fernandes, Coralia
Teixeira e M. Ulisséa.

guna.

Para o norte seguiram Flvira rHE6Am Uf'-J5

Souza, Elisa Espindola e Berta
Moeller.

Dep. Diniz Junior

Florianopolis

Riscos
Pinturas

para Bordados e
- qualquer desenho, panos de

qualquer tamanho e cõr, ampliações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.Consotciou·se hoje, com a se

nhorinh Vera Elke, filha do sr.

Paulo EJke. representante da po
derosa fabrica Wetzel e Cia.; o

sr. Ernellto Stodick, do alto co

mercio desta cidade.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Os recem�cas&.dos viajaram em

seguidá, via acrea, para a Capi
tal da Repuniica.
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