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interesseira e criminosamente,
çã,o ao cumprimento das ieis sociais
Positivamente Imbituba está transformada num feudo da firma Lage. Ela e

só ela põe é dispõe, como senhora do baraço e cutélo, saltando por cima das leis, até
mesmo aquelas que intimamente se relacionam com a economia nacional.

Denunciámos ha dias a retirada dos guardas-aduaneiros, ficando assim aber
tas as portas para a entrada de toda a espécie de contrabando. Dias antes, focaliza
mos que até esta data não se tinham sindicalizados os estivadores, porque a isso se
vinha opondo o grande potentado, que é o sr. Henrique Lage.

Noticias acabadas de receber, dizem que a ação do funcionaria do Ministério
do Trabalho, sr, Vieira Machado, no sentido da organização de sindicatos, contínua a

sofrer forte impugnação da parte do sr. Lage, que por uma questão de interesse pes
soal, no intento de explorar criminosamente () suor honrado dos seus operarias, a

quem vem pagando miseravelmente. não quer, batendo por isso o pé, qualquer orga-

nização que vise livrar os seus trabalhadores das algêmas que lhes ferem os pulsos.
Todavia, somos certos, que as autoridades farão o seu dever, ordenando o

rigoroso e fiél cumprimento das leis do país, não permitindo que poderosos as estar
rapem como coisas inuteis, tanto mais que êsse magnata, f-pela sua situação no le

gislativo federa!, é um dos que ditando e fazendo as leis, não póde, por isso mesmo,
calcá-las a pés.

Cumpra, pois, o sr. Vieira Machado, sem receios nem retraimentos, a sua

missão, e deíxe que se ergam sobre a sua cabêça as iras e as blasfemias dos po
derosos, porque ficará com um penhor muito mais valioso, que é a gratidão de milha
res de operarias, que têm nas calos de suas mãos as venéras atestadoras da sua

honradez e de seu patriotismo.
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o gol. 6óes

S. PAULO, 17-(U.j.B.) O
sr. Silvio de Campos que regres
sará do Rio na terça-feira deverá

f�nderá intransigentemente Il or-

QU.ndose partir imediatamente para Porto
dem e as instituições. Alegre, peto primeiro avião que

,

está fraco se destinar áquela capital, logo
ÇãChegaram os srs. Mario Ta- O major BeV"J

II ••

após sua chegada a S. Paulo, on-
S I d C R

!li

d f
' de entender-se-á, primeiramente,vares e i via e ampos, que Ze FJ:i ��a rno 10 Quan o se p.stá raco é ,c-orto

foram aguardacios apen�s pelos ouvir de toda a gente: al;mente- Celm meus amigos dissidentes pn-
I f!��iHt'!R...Ie Ih f

o . f t C repistas aos quais relatará o re-jorna istas. � � �');\!ili 1111 se me or e 1 :ara or e. omo,
d d

.

RO dd ' I' t b t
suIta o e sua missão ao 10 e08 ois rf!presentantes perre- I porem, a Imen ar-se em, sem er .

.

b
.

dO G eh' d d' Janel(o.pIstas em arcaram Ime latamente

I
R. RANDE, 17- egou afJetlte ou quan o não se 1gere

no automovel, saíndo od.a estação, a esta cidade, o
o

major Flavi� bem? Encontram-se nestas condi-
No mesmo trem, viaJou o sr.

I
Bezerra Cavalcanti, o qual assumI- ções, muitas pessôal> fracas e ane

OleIo Franco, chefe da Casa Mi- rá, segundaoofeira, o cúman�o do micas que não podem super-ali
!ttar do governador Cardoso de 11 o. Batalhão do 90. Regimento mentar-se devido á falta de aci-
Mélo Néto. , de Tnfautana. aqui aquartelado. do chlorhydrico no suco gastrico.

J�
-

, Conigid.e.,a deliciencia, '"'ge

I

I O gOvernador min te i ro ��!:::�����;��:�:o�i���:�
, receitavam o acido chloá ydrico

COm O gOver-I em gotas, o que tornava dificil e

I:'.' nna8nd,'lObrucPaenro· : declara que o candidato c,ficiai de- desagradavel o seu uso .

.

'

� \Ierá ter como orinc' .oi,o básico o Encontram-se, agora, nas farma- RIO, 17 - A maIOlla dos
cias, 05 comprimidos de Acidol- membros do Partido Anlano-

I
co,'-�bate ao ír1tegralísrno e ao ce- B"d�ECIFE, 17 (13and)-O go'�' Pepsina da Casa ayer, espe- '7lzsta, rompI os com o conego

ernador Lima Cavalcanti recebel�ll rnunismO cialmente indicados para taisfra- Olimpio de Melo, lançaram um

!'·gl amas de solidariedade d /O quezas por insuficiencia alimen- manifesto sereno, explicando os
BELO HORIZONTE, 17-0 governador Benedito Valadares pronunciou d b

.

d' f:nente ceI. Juarez 1 avora e dto tar ou causa as por pertur ações motivos que etermmaram a un-
- um discurso politico, que foi irradiado por t,)das as estações, em o qual frisou d

. d d °d bx-ministro Jose Americo. o

d d d d'd á
- o

d
.

I t
. ..

bá' igestJvas. ação o novo parti o, 50 a

Este ultimo. en... iou-Ihe um de�-I
a neceSSl a e o can I ato sucessao presl enCla, oer como pnnclpl,o. SICO O Acidai-Pepsina tem ain' denominação de Partido Libe�

h h d d
do seu programa de governo, o

o

combâte aos ex�re!TII_smo� tanto da dlr�lta. co- da a vantagem de associar a pep- ral .J1utçmamista.ac o testemun an o a esapClo- mo da esquerda e a. defeza da liberai democracia, nao Importando ser filho
sina ao 1\cido chlorhldrico, resultan- O manifesto declara que ccnnação do governador pernambucla-'lbdeste ou daquele Estado. _jl0, em i 935, para o progral na do um benefico reforçamento dali

I
tin'uarãu a pugnar pela autono..

ciallsta dQ ex-prefe;to Pedtvo . .

�
I SUai propriedades digestivas. mia do Distrilo.

S. PAULO, 16 (U. J. B.)
+-O General Góes Monteiro que

partíra domingo para Curitiba,
almoçou sexta-feira no Clube
Germania em companhia do sr.

Silvio de Campos.
O almoço foi realizado a por

tas fechadas, não tendo sido [_er
mitido a presença da reportagem
lias adjacencias.

Durante três horas, aguarda
mos que os participantes do al

moço saissern do salão em que
se encontravam, para tentar co

nhecer dos assuntos que haviam
SIdo tratados durante tão longo
tempo. Infelizmente, não nos foi

possivel obter informações no mo

mento.

O ga!. Góes Monteiro retirou
se ás 15,30 horas, emquanto que
fi sr, Silvio de Campos e seus

, amigos se dirigiam ao E5planada
Hutel, em visita ao deputado
João Carlos Machado.

Emquanto o sr. Slvio de Cam
pos palestrava com o lider gcúcho,
o sr. José Carlos Ferreira de
Souza saía apressadamente do

Esplanada, para voltar, em segui
da, em companhia do sr. 1\ lario
Tavares.
O gal. Góe� Monteiro fez

p ormenorizadamente exposição da O P R P quer aei tuação do país. Analisou demo- ,,'!'..
r adamente os sucessos desenro- ----------- ----
lados no Brasil desde 30 para cá. d

·

d C-
-

Depois, manifestou sua impressão enc Ia a· " onvençaosôbre a situação geral politica

Ernesto, em virtude de seu tem

peramento profundamente conser- ANO
vador.
nacional, julgando-a a mais grave �

J q,� ; It-� lf � - I nde ende rr- 'Ique atravessou o Brasil nestes ul-l u.rou mas �v�'t.Q;.JU �ayao . dP I I I Itimes anos. I ;, r.' B'"

F�
. ela a r anela

Nada mais lias foi possivell til ao CUm IIr � li V I ra a 10 r Ia-DUBLIN, 17 -Quatrocentos I
apurar a re&peito. I RECIFE,] 7 (Band)--Asse" no 1)0 I isem membros do extinto Exercito Re-

I gura-se
ser completam.ente incom-" publicano Irlandes realizaram um

EX ;b ,�m' preensivel a animosidade do pa- j U ! hO comicio anti-imperialista, deshlan-
I � dre Arruda Camara para com o do pela Bright Street Nidh, in-

governador Lima Cavalcanti, pois Está definitivamente resol- cendiando a bandeira britânica, I
que o primeiro jurou, corno sacer- vida a vinda da consagrada sob os aplausos freneticos da

Idote, manter-se sempre ao iado da cantora patricia Bidu Sayão. multidão, e reclamando a com

familia Cevalcanti em qualquer no dia 5 de julho, á esta pleta independencia de toda a

Pela portaria no. 12, de IS causa pelaqual se batesse. capital, onde dará dois reei- Irlanda.
do corrente, I) sr, Secretario dr. Este /)uramento teria sido ex- tais.

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

Claribalte GaIvão, determinou ternadó em um arroubo de grati- O d N
A

Ra OS Es tud an tessr. r. creu !TI,
a�s delegados �eo �olicia da c�- clã?, quan?o. o sr. Caio de Lima ilustre g ivernador do Estado, pe rna rnbuoa-Ipita] eo dosmu.nICI[ollOS, que s-OJ3lPavalcantJ, irmão do governador, r um louvável gesto e digno nos saudar,.,
feita rigorosa hscallsação das exi-. ofereceu-se para. uma transfusão de aplausos, deliberou auxi- O G a I. Flore sbições dos cinemas, isto é nao de sangue, necessitada pelo pa?re Iliar a vinda daquela laurea
serem permitidas as exibições �ue Arruda, quando gravemente fendo da cantora brasileira ao nos
não contenham um Compl�men- durante a re�olução de 3�. !

so Estado, dando assim, ao
to Educativo de produção (\lacio- Acresce, ainda, que a Situação pOVO Cc tarinense oportunida-
nal, SO� pena de multa d.e atual do referido eclesiasta foi de de ouv;r sua 'deslumbran-
200$000, em cada omi.úão, apli- creada pelo governador Lima Ca- te vóz.
cada pela autoridade fiscalizadora valcanti, que o elevou da humilde
que deverá lavrar o {uto compe- diocese de Pesqueira ao alto pos- O 5 r. Bened i to
tente, remetendo-o f Coletoria to de vice-presidente da Camara
Federal. ! Federa), para o qual o indicou.

ET
C;onsíder»a a situaçao a rnaís
grave que atravessou o

Brasil

���������u��-������_���a��=-'�m��m.�illW&��'m. �I���������������������ftfr��

quaisquer ligações politicas.vo:z Sem

Proprletarlo e Diretor Responsavel
IHI

JAIRO CALLADO
-
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Diplomacia
liberal. ..

PORTO ALEGRE 17-0

Nas roõcs politicas ào
"Rio Banco", comentava-se,
ôn tem, aliás com certa rc

zõo,' a extstenclc õe õols li
berais, um ôzstqnnõo para a

convenção õe 25. convocuõc
pelo sr, BeneàIto Valat1a
res, no Rio àe Janeiro; e

outro, comparccznõo na

reu-jnião 130 àia 15 130 Pcrttõo "

fonstitucionalista, IZm 5ão
Paulo. Ifi escolha [>0 SI'. Diniz Ju
nior para a Convenção àe I25, estava naturalmente in
àicaàa, scbtõca as suas tcn- I riõenctcs fascistas,que se Iüen- II
tificam rás prefzr-ericln= inte
grnlistas õo sr, 6etulio Var
gas.
A escolha õ07sr. Arão�Re ..

belo, foi acertaàissima, uma

vez que senõo anti'feminís
ta, se aàa,_lta perfeitamente
ao espirito vigoroso e más
culo 130 sr. Armanào õe 50-

Illes Oliveira.
5eia como fôr, o !artiào

Liberal, no atual momento

II historico, está aginào com

IImuita õiplomacia •••

-

O sr. Silvio
de Campos

o Complemento
Educativo

quer paz, ordem
socêgo

BELO HORIZ0NTE, 17

P ree; l-Em seu discurso o sr. Benedito
,

, � 1- Valadares atacou todos aqueles
que procuram abalar a ordem pu
blica, afetando o regimen.

Acrescentou que Minas de-

general Flores da Cunha rece

beu da União Democratica Estu
dantil de Pernambuco o seguinte
telegrama.

«RECIFE, 11 - A União
Democratica Estudantil de Per
narnbuco, exprimindo absoluta
maioria do pensamento da moci
dade, sauda o eminente brasilei
ro pelas dignas e desassombra
das atitudes, ultimos acontecimen
tos que abalaram o grande Esta
do. Saudações - (as.) A/do
Lins e Silva.

irá a Porto Alegre

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

Vai
da

dar contas
sua atitude

RIO, 17-Foi aprovado, sem

debates, o requerimento apresenta
do pelo sr. Otavio Mangabeira,
110 sentido da comparencia do sr.

Agamenon Magalhães, Ministro
da Justiça, na Camara dos Depu
tados, afim de pessoalmente res

ponder a varias duvidas suscitadas
tio espirito do sr. Mangabeira, e,

sobre as quais, o pretende inter
pelar.

R;IO, 17 -- O "Oiario da
Noi�e", informa em uma das suas

edisões que o P .R.P., ple-iteará
a I�residencia da convenção de

2St do corrente, não só por ser

a agremiação porque o metodo a

selo aplicado para a escolha do
ca,ndidato tem uma profunda e

n! tida orientação perrepista.
,

Por essas razões, o P.R.P.
r61eiteará levar o 5r. Manoel Vi-
'I' b" °d' d1 á OIm a pf'�SI encla a conven-

Dr. Pedro de M;Jura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

Solidarias
o Liberal
Autonomista •

Carioca
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a eensões e

cer eza

que afligem nesta hora a familia gaSJcha,
sabe-o todo o Río Grande, n·ão foram criadas

por mirn -diz o general Fiares da Cunha.

!!U';A� I-=P��SA III A s s e nh�r a s g a u c h a� ;�����:���rn
s. PAULO,16(Band)-Via-INGLÊSA

I apelam para os srs. Geiulio e ge- jando pelo Cruzeiro do Sul
chegaram hoje a esta Capital osBERLIM, 17-0 Bureau Na- na eventualidade de Guma guerra. neral Flôres da Cunha jornalistas cariocas que vêm assis-

��o�:�i���r����deád;:�;�:sao �; A Gazeta iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;o;;o;iiiiiiíiiiii� ::;u��o�li��:�j�li�oB�;;:���e;�:rs�
posto bombardeio deGuernica pe- Daspo rt iva e filha, Horacio Cartier, Mariolos nacionalistas, classificando-o PORTO ALEGRE, 17- neral Flores da Cunha com o te- biente, poderão todas as classes Magalhães, Mozart Lago, Nelsoll
com «uma manobra despresivel da

'" Um grupo de senhoras da sacie- legrarna abaixo: sociais, em perfeito sincronismo, Carneiro, Garcia Rezende, Plinio
politica britanica.> R�cebemos o ,segumt!:! �hCIO: Idade porto-alegrense dirigiu, em «Exmas,sras.Iáiá Ribeiro,Fran- conduzir o Brasil aos seus glorio- Melo, [onatas de Carvalho e Ade.

Declara o noticiaria que essas «Flonanopohs, 1 7 de maio de data de ontem, o seguinte telegra- cisca Sampaio, Luiza Bica de s os destinos.e+Atenciosas sauda-
mar Melo.

informações dos orgãos britanicos 1937. Snr. Redator de «A GA-
ma-apelo ao general Flores da Medeiros, outras. ções, (ass.)-Dr. Mario Tota, A's 13 horas, pelo Departa-devem ser equiparadas a outros ZE!A». Tenho a honra de co-
Cunha, com copia remetidaaosr. Avenida 24deOutubro,l121 dr.Manuel Pereira» menta de Propaganda do P.c.

onalogos, contidos nas <narrações mumcafr�vos que ad
15 Od_o co�- Getulio Vargas: -NIC, O general Flores da Cunha foi oferecido aos jornalistas referi-

da Grande Guerra·, - quando rente
I

OI �mpo�sa a

da _ Iretdona «Exmo.sr. general José Antonio Acuso o recebimento de vosso respondeu nos seguintes tedrmdos aos dos um almoço, no Aulomovell
eram atribuidos aos alemães bar- que aevera gem _os esnnos es- Flores da Cunha, à-do governader apelo, tambem endereçado ao che- presidentes das duas enti a es ci- Clube, comparecendo os represen-bares trucidamentos de crianças te Club� no pen�do de � 9_3 71 do Estado. fe da Nação. O ambiente de in- entificas: tantes da imprensa paulista.belgas. 1938, [icando assim constitui.ia: T. honra de comunicar certezas e apreensões, que aflige, «Drs, Mario Tota-President

Os traficantes de atrocidades PreBsi�ente'v�te. pÇar�ods de Ml'�- a V. :���u: enviamos, hoje. tam- nesta hora, a familia gaúcha, sa- da Sociedade de Medicina e Ma-
empenham-se, como na Grande nezes ntto; Ice- resl., ente, ,1- bem ao exmo. sr. dr. Getulio Var- be-o todo o Rio Grande, não foi noel Pereira-P,esidente da So
Guerra, a perturbar o ambiente. cho Fernandes; 1.0• �€cretano, gas, o seguinte apelo que a V. ex. creado por mim. Conciente de ciedade de Engenharia.-Tenho

As informações de tais orgãos, A.r,mando. Fonseca, 2. Secre-
neste momento, confiadamente to- meus deveres de governante e pa- o prazer de acusar o recebimento

foram desmentidas pelas investi- tano, Vitor Ammon; lo. Te-
mamos a liberdade de [azer: triota, tenho pelo contrario, repe- do telegrama que transmitistes com

gações ficando provado que não soureiro,_ João Bernarde_s; 20. O coração de todas as rnãis e tidas vezes, recomendado calma e os termos da moção aprovada pe
houve bombardeio de Guernica, Tesoureiro, Ewaldq Montz; DI" de todas as mulheres do Rio G. serenidade a todos quantos me la Sociedade de Medicina e So
por parte dos nacionalistas, sendo, retor Técnico, Tte. Apparicio d S 1 com os olhos postos no procuram e me confortam com o ciedade de Engenharia, em face
portanto, sem fundamento as noti- Archanjo Corrêa; Auxiliar, Nel- altar d� Deus e no altar da Pa- seu generoso apoio. Ficai, pois, dos sucessos politicos que ora agi.
cias publicadas no estranjeiro pro- son Lucidonio Mathias; Almo- tria, vem implorar a V. ex. em no- 1 quanto a mi�, tran�uilas, certas d.e tarn o Riu Grande do Sul e o Sob a competente direção do
cedentes de fontes inglêsa3.» xarile, João Fernandes. Valho-

me dos mais saerosantos sentirnen- que eu contmuarei a não medir Brasil. Podeis estar certos de que sr. Dante Natividade, que ha mui.
O Bureau afirma que o obje- me do ensejo para apresentar-vos tos de humanidade e de amor a

I
esforços para preservar o nosso o governo do Estado saberá man- to vem cooperando para o desen

t.vo das noticias é dar à popula- cordiais. Saudações Desportivas.
5�a terra natal e ao Brasil, a con· Estado_ da desordem. �t:nciosas ter-se com serenidade, tudo envi- volvimento do Teatro em nossa

ção britanica a impressão do que (a) Armando Fonseca, lo, Se-
tinuação do nobre empenho de V. saudaçoes. -. (a.) Flores da dando, como lhe cu npre, para capital e que aplausos não lhe

é capaz de suceder para o país, cretario.>
ex.ino sentido de que as lutas po- Cunha. reconduzir' o sossego ao espirita tem faltado dados ao seu otimo
liticas desta hora angustiosa e gra- Tambem os presidentes da SO-I publico, just�mente a!arma?o com conjunto de amadores. teremos em
ve para os destinos de todos os ciedade de Medicina e da Socie- as medidas postas em pratica pelo breve, encenado o magnifico dra
lares brasileiros, se processem are- dade de Engenharia desta capital I Governo Fe,peral. - Saudações I ma em 3 atos no� milagres de
nas no campo das idéias afim de enviaram ao Presidente da Repu· cordiais. - (a.) Flores da Nossa Senhora da Bonança' com

que não se ensópe de sangue o blica e ao governador do Estado, Cunha» diversos numeras de musica do
sólo fecundo e glorioso do torrão o seguinte telegrama: musicista conterraneo sr. SebastiãoPELOTAS. 17-0 vapor que teve a honra de ser o berço «Exmo. sr, dr. Getulio Vargas

'---

Vieira. Iniciando o 3' ato, ouvire-«Pará», por ter encalhado na de V. ex.» -d._ d. Presideate da �epublica Luxo conforto 'o ele-. mos. a màvi��a voz da gentil se-entrada da barra, sómente aqui A esse apelo contestou o ge- -RIO.-Temos a subida honra !
t á 'V S nhorinha Otilia Cruz, cantando

aportou ao anoitecer de hoje.
'

ele comunicar a v. ex., como tarn- ga�c,a enco� rar
. \'

.

uma "Ave Maria", verdadeira joia
bem o fazemos, nesta data, ao ex- s�vlndo-se da Itmou�lne Ol- musical,de autoria do maestro con

mo. sr. governador do Estado,que, D:)�OBILE ..
rr 200, guiada por terraneo sr. Raimundo Bridon, a

em face desta hora tão delicada e perito volante. qual, não faltarão, decerto, ()$
tão grave para os destinos da na- FOn e I.600 aplausos de nossa culta platéa,
cionalidade, aprovamos a seguinte \ Para o proximo mês, mais. um

moção: En Chente no outro espetaculo assistiremos no
A S

.

d d d M d" "Uruguai'" I<As ocre a es e e rema qua será encenada a gozadissima
c Engenharia do Rio Grande do comedia em 3 atos: "Familia en-

Sul, formulam, por intermedio de BUENOS AIRES, 17- Id- crencada", de autoria do DOSS
I suas diretorias, os mais sinceros formações procedentes da pro' colega de Imprensa, professor ele
votos no sentido de que permane- vincia d'! Entre Rios dizem qu� mentino Brito. �.J-.�:.�_."
ça no terreno pacifico a aluai cri- a enchente do lia Uruguai está Nos mêses de Julho, Setembro
se politica, convencidas que estão provocando o rompimento dos e Novembro serão ainda levada
aquelas Sociedades de que a paz t�rraplenos marginai5, tendo mor- lá cena pelo conjunto do nRecrei
e a tranquilidade da familia brasi· ndo duas pessôas afogadas, ar- IOramatico" as co,nedias: "Amigo

Oti rn e. O rquestrf';" Bom Ce ba retisr leira �ão mais do que nunca ne- rastadas pela correnteza. Cente- Ba Paz", "HoteJ. dos Amores'

_'. __ _ _

_

_ _ _ ri, cessanas e de que, só nesse am- nas de vacuns foram tambem �Chá de Sabl1 .gueiro", todas d
- levados pelas aguas. ;!lutares patriciros .•,,- ''''!!1mME1ftlfJ!!f1!!!!lMM!!ilf!'i';;;;;;b%r;;;;;..,'W'''........;;ç;wAi.... t" n�H*j!AS 3,;;W;."W#HM·+", .""$ --I'MiI a * 1@%4W#Wt=Ai&1#7.;.;;:;=*::I55I11:AII'II99 11

r· .

�

wCONFECCOES FINAS
�

I:
HOMENS ACASA

TEATRO
G. P. Recreio
Dramática

Encalhou a

"Pará"

Mandato
�cassado

RIO, 17.-0 Superior Tri
bunal de Justiça Eleitoral con

firmou a cassação do mandato
do deputado goiano, tenente-co

ronel Salomão Clementina de
Faria.

Danças .- SerViço ir. epreensivel de bar e restau rante

Casino Imperíal
no majestoso prédlo do Clube Martineili

ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTE]ADAS ARTISTAS, QUE CDESLUMBRAM E

lENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

I�

SO'MENTE
J't se HMilDT N.,���
.��·: ===-�-=�=:t�*a...?at.wae��PPW�.; �.M.� am'.Nr.*.m.-.I·I=p==p..u. Ba*f..h " k'af I

�

REoEaEU UM LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOS PEVOS MENORES PREÇOSi
MAIS CE 50 TIPOS DE CAMISA.S

.

DE IlCAMISA DE ..JERSEV SEDA A 16$000

1

PARA
I

CAURA

NA
á

I

RUA I Ff::LIPE

19
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Msrtrtz: FL.ORIANOPOL.IS
em: Blurnenau - Joinville - São 'Francisco Laguna

Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul

Secção de Sec9�o deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temo. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultlvadores, moinho etc.
Lnba para coser e sergir Fogões e Camas , oromoveís, Motores de esplosão, li,Aoto!'es
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�talhe- electricos

. Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: Lo' I

,\!colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(,�nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER ��

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M;tterial electrico em geral �

Empreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas IIRite FVlaria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� ��
Cb...��AVAV.à.Vg..6.������X,���"V�VA..V��.
Q����������� ������G A Gazeta� • � Indica:
� �

� E NADA MAIS Ilr���acio M�.I ;;�;���p�;� � tem seu escnp- lndórg Burkhardt e Prolessor
I.

g� R. Felípe Schmldt ns. 7 e 17a � tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

I Elplclalllta Im�·clrurgla

1 Visconde de Ouro Preto gIrai
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

Filiaes

NO ESTREITO\,Panta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrltor da Matlrnldade
Mldlco do HOlpltal

(Curso de eepecialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

o
todol OI Eltadol I

Dr. Carlos Corrêa
Apentesr SubaAgente8 • Reguladoree dI Avarras �'em

�u Brasil, no Uruguai I nas principais praças .strangllras.

Agentes em Ftorianopolts :

e Campos. Lobo & Cía. I
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
�ii TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJAlvÇA •
U •
G Escritórios em Laguna e Itajahí o
�� �
iJ Sub-Agentes e� Blumenau e Lages.

fi
o�l.e-----e-----••_••••• --------

VENDE-SE uma padaria, d:
vidamente montada, com ó!i
mo ponto e dispondo de t ôa

--------- freguesia.
Para qualquer outra inlorma

_________ ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

Ad vogados I .

CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. 1 e. das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�
___ .__-l

Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 10RJO:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)"

Teleíone 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Dr-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hIS.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

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

VENDE--SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se coin
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE.SE uma casa no diL"
trito «Jr>ão Pc:ssôa», Estrei
io, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visita e
. de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea·
Preço especial. Tratar com [ooã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiros c grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARL NILSON

Dr. Artur Pereira

e !Olivei ra
Cltnlea médica dI crlan·

ças I adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente da.

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

t)
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�.. IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas m
� DEPOSITº FPOLIS. FONE N. 1350 �
� A G U A R O E

.
ivI�I o proximo lançamento do oarburante naolonal �

� ALCOOL-MOTOR
. �

� .. FE:T T.·�
.����,���-- GIJO==_ Uff.&��V..ô..�...- __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-iiiiiiiiiiiiiii ·----...iiiiiiiiiíiiiii......�

A GAZEl A-Florian,opolls-,1937

Adolar Schwarz- .

, ------

Endereço Telegr.. DOLAI� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI!':A

IAGENCIA DA

Sociedade de Navegação Parana=-Santa Catarina
Limitada.j-+Rlo
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada "-Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAP1DO

Preço�:; ""nodio03

r
I Dr.
I ADVOGADO

·1
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

1

&_� A_�A_P �*A_� _
1':�'��'���'�����'����J�!í�i"���'��W&t;-'i�(ji
• C h' Ed' N I �
� A ompan la Itora aciona iJ
O LANÇARA' NUM VOLUME DA ��
e Serie Brasil'ana G
�.� -
�lw �

�� Santa Catarina •
� .- - - �

: A Conquista - A Coronlsação I
�� A Evol ução "

�
TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA !

�1; Um livro de Osvaldo R. Cabral ii
� �
$� POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias •
�r�G.�••o,o.e.�.e".loo••OG

10.,.

•

��������:&l�������r.�1Apólices Consolidadas do Estado de Minas �

« Divida Fundada do Estado de S. Paulo r
« Obras do Porto de Pernambuco. �

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �iCOLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� �
JANO N. 16. �

....r.;;...,�� r;;;;;........ � "'...... � ............, ,,��L.����� ...=......._��..*.�.._��...���...._����
e.Ge�e�.�G••••••a

a G

IL.INHA CEI
I Caminhão e Omnibus I
• •

I Leão da Serra o

e Empreza .de Transporte de Passa, I
O geircs e Encomendas •
D •
g Entre Concordía e Marcelino Ramos"
O @
• EM COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �
� de ORTIGARA & GENERALLI �
� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
, trubro em diante it
, DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas O
• da manhã, regressando ás 4 da tarde •
• Para facilitar a boa marcha da Empre'Za, scrá colocada em G
G cad� po.voad� u�a agencia para vendas de passagens, como •
• abaixo &descnmma.mos: •
• Concordla:-Eôcritório Mosele •
• SuruvI-Casa Comercial Boscatto O
" Tamanduá-Casa Comercial Julio Schn .•

I II Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra ?o VeactO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •• B�la Vls.ta-Botequim Ro€se •
, VllaJ �Ica-·rasa Comercial Mazuti O
• Marcelino Ramos-Escritório Mosele •
O •

:: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

• IDA E VOLTA 25$000::
G Empreza DALLA COSrA o
, . O·
e N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu • '

I• estado, as passagens .terão o acrescimo de 20 010 •
!.

'. ii
> � ..

i��OOo..o,••a��••••••••,,�
I

BOONEKAMP �t \;;- �»)Jt
� "§I \ W\._

(-
-. ,f'

" f"
O MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Serviço Aéreo Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8,50» 4a.�feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « �'a5feiras 20 »

ôa-íeiras 8)40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras I 1 »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

.����������e;;=
• 'íl�· �•
· ���

!., �,�
� ��O ��:._'__--:---.-_J

og
•
�,_ J

gando ape"'""as

: 5$000 10$oo� ou 20$000 I
por "...,es na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107
S. PAULO

ESTA
linda casa pó-
de ser sua pa-

Os melhoras preços
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

.-

, i
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A GAZETA +Florlanopclie, 18-5 --1937

o sonho da mulher
S"3r bonita e prediJéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

P OCU1'OL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a-cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

estes días

será inaugurado em JOI NV! LLE

rnciderno, confortavel

higienico

e

olel Florida
caSINHA DE 1a. ORDEM

SITU L\DO NO PONTO MAIS CENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇAO ESTÁ SENDO ANCIOS�MENTE

ESPERADA

I::;. ...�' , ',,">"_'"

Quinta-feirai
20 D E A 10 I

FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e

colchoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Cokhões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tiradentes n. 3
FLORIANOPOLIS

"Badaladas' Côrte de
em Minas ApelaçãD

"Leader" em
outro setor

Dr. Ivo d'Aquino

RIO, 16 - o sr. Benedí- Sumula dos julgamentos da Adovgado
to Valadares voltou ontem á ultima Sessão. Florlanocol is
tarde ao terri torio mineiro, ��� ijiiii!Piiiiiii!�iiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:':
chegando até Barbacena, de Recurso crime n. 2.696, da Mais 60 dias,IO sr. Antonio
onde voltará ao Rio amanhã. comarca de Tíjucas, em que é

I. t
C.d r los e:n

Dess'arte, á exigen- recorrente o rir. Juiz de Direito ao a mi ran e J
.

UIZ de Fó,....;-�
cia da Constituição do Esta- e recorrido José Manoel Reis. Re- p

.....

do, que não permite que o Ialor o sr. des. TAVARES rotogenes ruo. 16 (Band) -- O r

governador se ausente do SOBRINHO! A t
.

C I b
s .

territorio estadual por mais Foi dado provimento ao re- RIO, 16 - No expediente J
� O�IO F ,ar os f'

em

d
arcou

. fara
de 15 dias, sem licença do curso para pronunciar o recorrido da sessão de ontem da Assem" mZ'ã

e

J.r�,
a rrn e pres� t

a

Poder Legislativo. Com a nos termos da denuncia. bléia Fluminense foi lido opa' :tdnI
o po IhC? e�dguP sera �n-

ida aquela cidade, ínterrorn- Recurso crime n. 2.691, de recer elaborado pela comi;�ão de ta 00
o novo. artId o 1\iI�ogre3SjS-

d FI' I' C
'"

a emocratico e I'lJlOaS em

peu O governa ar o prazo, OrIanopC" IS, em que é recorren- onsntuição e Justiça, sobre o re- ,
- d B' J'

, ,.

d t h- d J' d O'
" oposiçao ao governa ar enedito

InIClan O ou ro aman a. te o r. UIZ e rreito e recor- quenmento em que o governador V I d
id I

'

J'
�

I P G
'

a a ares.
ri o nacio acmto. K.e atar o sr. rotogeoes urmarães pede mais p '- deré
des. GUSTAVO PIZA. sessenta dias de licença, em pro-

ar este mC°tlvo, naodPopera
C f, d d

. comparecer ao ongresso o ar-

on uma a a sentença e im- rogação, para tratamento de saude. tid C
' ,

I'
'b N

I o onstitucrona rsta, que se rea-

pronuncia que em apreciou a o seu parecer, o relator con- h
'

S P 1
-

d ln' 1
za, oje, em . au o e para o

prova os autos. :: ue que o motivo a egado pelo I f
'

id d
RIO, 16 - O sr. Barbosa Recurso crime n. 2.683, de sr, governador do Estado é da- quas bOI convi

a o.

A'
L' S b 'h 'á I

. , ,
.

1
a e-se que o sr. ntorno

1ma O nn O J apareceu talai, em que e recorrente o dr. que es que merecem sem compor- C I
.

d
'

d
C J. d O'

.

id J'
ar os vai aten er, e m JUIZ e

na amara, ontem, como lea- UlZ e ireito e recorn o or- rar tergiversação, o acatamento I F' h f r
'

der da dissidencia da banca- ge Hahn. Relator o sr. des. UR- de quantos estimam e praticam átos
ora, nu

T,eros0:/, � es

Pt Itlc�s
da situacionista pernarnbuca- BANO SALES. inspirados por sentimento de so- quef para.

a se ingiram a I� dae
na. Terá sob sua leaderan- Anulado o processo ab-initio lidariedade humana". E a comis- C'hollferenclar b�om

o respeita o

,

t
A

d t d I'
. , J denunci d J' d

c e e montan es.

ça mais res epu a os po 1- por mepcia as enuncia, são e usnça, e acôrdo com o ---------.---

ticos e seis classistas. Assim, Apelação crime n. 5.653, da referido parecer, apresentou pro- A REVOLTA DAS CREA·

a bancada de Pernambuco comarca de Lages, em que é jêto concedendo a licença pedida TURAS CONTRA OS

apresenta-se com três mati- apelante a Justiça e apelado AI, e que foi imediatamente sujeito a cREADORES

zes: O grupo da maioria situa- tamiro Bianchini. Relator o sr. votação e aprovado em seguida.
cionísta com doze deputados: des. MED�IROS FILHO. RIO, 16 -Assim termina o

O grupo da dtssidencía, com Anulado o julgamento por ter VENDE--SE sr. Lima Cavalcanti o seu telegra-
dez, inclusive os seis classis- sido o réu defendido por um so- .

ma de re.posta ao que lhe foi di

tas; c a antiga oposição ao licitador sem estar habilitado. uma far�acla bem afre- rígido pelo sr, Getulio Vargas:
governo do Estado, com qua- Apelação crime n, 5.577, da qlle�ada, n um bom ponto «Tudo isso comunico para pro-

'-'--__�---._-_-
__------------..!..'f,. tro deputados politicos. Es- comarca de Mafra, em que é d� linha férrea São Fran- var essa articulação promovida

se nucleo passará a ser o apelante a Justiça e apelado Gus- CISCO.. contra mim pejo ministerio da J05-
fiel da balança. Aproposito, tavo Schroeder Sobrinho e ou-

Para m�ls informações tiça, para cuja ascensão politi
dizia o sr. Barbosa Lima So- tros. Relator o sr. des, SIL- nesta redaçao. ca sabe v. exa. o esforço que d�

�rinh,) que o ministro da Jus- VEIRA NUNES.

VENDE--SE sempenhei, e que se apresenta

tíça esta recebendo testernu- Mandado os réos a novo jul- agora a confirmar as palavras
nhos de solidariedade de di- gamento por ser a decisão abso- Um piano proprio para

que ouvi de v. exa., recenternen-

Ierentes municipios do inte- lutaria contraria a prpva dos au- estudo.' te, em e Petropolis, de que é uma

rior r'o Estado. tos. Preço de ocasião. tradição da nossa vida politica a

Agravo n, 894, da comarca Tratar a rua Tiradentes n. 3. revolta das creaturas contra os

de Caçador, em que é agravante
seus creadores ...

o dr. Promotor Publico e agra-
De qualquer maneira, asseguro

vádo Pedro Deboni.' Relator o de FloriaDopolis, em que é agra-
a v. exa., "que nenhu� resenti-

n.
sr, des. TAVARES SOBRI- vante o dr. Promotor Publico mento pessoal perlubara a noção
NHO. e agravado o expolito de D. Eu- dos, ,meus deveres de patriota e

Negado provimento ao agravo, lalia Lobo da Silveira. Relator o politico,
para confirmar a sentença agrava- sr. des. GUSTAvO PIZA. Atenciosas saudações. (a.) Cal-

Compra-se um em perfeito da que tem apoio em dispositi- A Corte negou provimento ao
103 de Lima Cavalcanti, gover-

estado de funcionamento, vo expresso de Lei. agravo, para confirmar o despa- nadar do Estado de Pernam-
com forças de 100 a 120 Agravo n. 896, da comarca cho agravado que decidiu com

buco>.
H. P.

_ _

de Cruzeiro, em que é agravan- acento.

I
Informaçoes nesta redação. te Rufino, Cesar Lenhardt e agra- Apelação civil n. 1.821, da Vai reuni r o

���oo��oo�������
vados LUIS Pam e sIm .. Relator comarca de Araranguá, em que ga binete

�� R fi' h � o sr. des. SILVEIRA NU-são apelantes José Francisco de francês
� a ae �In ares � NES. Oliveira e sl.n. e apelada D.

.

. j � Margarida Unhares i Dado provimento para reíor- Virgínia Fernandes de Sousa. PARIS,' 17 - O éonselho

� participam aos parentes � �a� ,o .

despacho agrava?o por Relator o sr. des. TAVARES de Ministros se reunirá depois

� e amigos que sua filha G lhglhi�lldade do Procurador dos SOBRINHO:, �e ,amanhã, 19 do corrente, pre-

I� ELZA contratou casa- �� recorrIdos.. Dado provimento a apelação sidido pelo sr. Lebrun, presidente

rw mente c�m o sr. Osvai- p .

Agr�vo n. 904, da comarca para anular o processo. da Republica.

lij do Mo:elra. , � «!....... •• 00000.0
� J. Pes����to), 11-5-37 �� e ��

��.. ����. �
OSVALDO � fi I!

� ,�, eJ

I l_.,;:�. .,...,r:I O maior e mais acreditado clube de I���,.......�#_.�.i sorteios do Brasi I

ACREDIT.O .
MUTUO PRE-

D I�L, destaca-se das maIS sértas e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois :5orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e J 8, ás 15 horas.

ALUGA--SE
quartos para casal.
lníorrnações pelo fone

1.436.

Locomovei

• Ap
• •

e ress••-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
. �

I CREDITO MUTUO PREDIAL ii
.......----------••----------00••0•••

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5·1. ala
CIC. AvisoPrevi06·1. ala
Pra.zo Fixo S·I. ala

;

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 18 de Maio de193 =::::

, a de

dollegilati-'o goverr16dor rrineiro, o r:>residente
vo paulista e o l"íder liberal gaúcho.

Conferenciaram, àemoraàamente,

S. PAULO, 17 -- Os srs. Henrique Baíma, presi
dente da Assembléia Legislativa de São Paulo e João
Carlos Machado, lider da bancada liberal riograndense na

Camara Federal, seguiram para Belo Horizonte, em um

avião pilotado pelo tenente Rubens.
Chegados á capital mineira, foram imediatamente

recebidos pelo governador Benedito Valadares, com quem
conferenciaram cerca de três horas, nada transpirando.

COtltra a democracia
PORTO ALEGRE, 17 - "O Diario da Noite", pu

blicou, ontem, o seguinte e violento editorial.
«As manifestações do povo pernambucano ao sr.

Lima Cavalcanti, protestando contra a manobra politica
que tenta apeá-lo do poder sob a falsa acusação de co

rnunista, demonstraram ao governo da Republica que os

recursos postos em pratica contra os que não rezam pela
cartilha do Catete já não enganam a ninguem. O gólpe
foi sensacional. Não menos sensacional, porém, foi a rea

ção provocada na opinião publica nacional naturalmente
cheia de indignação em face do expediente.

Aliàs, a opinião publica já estava de sobre-aviso.
A Lei de Segurança e u Estado de Guerra foram

votados e promulgados para o combate ao extremismo. O
extremismo não é apenas o comunismo; é também, o tas
cismo que entre nós, se papagueou de verde. Era de es

pera, portanto, que o governo se utilizasse dêsses poderes
parar o combate tanto de um, como de outro. Tal não
aconteceu. Para todos os efeitos, no dicio.iario governis
ta, extremismo tornou-se apenas sinonimo de comunismo.
Mais ainda: o comunismo da direita mereceu e continúa
merecendo todas as honras oficiais. Não só não foi perse
guido, ou incomodado, como ainda infiltrou-se em todos
os circulas do situacionismo federal, desde as repartições
publicas às forças armadas, com o assentimento e, muitas

vezes, o aplauso do governo da Republica.
Esse regime de dois pesos e duas medidas, ape

sar de odioso, teve uma virtude: abriu os olhos do povo.
O povo enxergou logo a "moamba". E foi observando. Foi

esmiuçando. Foi examinando bem até que chegou ás suas

conclusões facilmente resumiveis em duas palavras: peri
go fascista! O governo não solicitára poderes excepcionais
por amôr ás instituições vigentes, por arnôr á J )emocra"
cia, por amôr aos nossos direitos, por amôr á Constituição.
Solicítára-os justamente contra a Republtca Democratica.

Queria permanecer no poder. E, como as nossas leis não
lh'o permitissem, o único meio que encontrou foi êsse.

Saímos, portanto, do «perigo comunista. que o go
verno da República propositadamente exagerou, para cair-I
mos no «perigo fascista» que o mesmo governo, tambem,
propositadamente, ocultou.

E chegamos á situação atual: atentados sobre
atentados contra os mais legitimas direitos das unidade s

da Federação Brasileira, nas vésperas do pleito presiden
cial, com o objetivo de provocar um Mo qualquer de rea

ção material que «justifique» o grande gólpe ...
Felizmente, a exemplo do que se passa em Per"

nambuco, o povo está prevenido.
E as classes armadas não sei virão de instrumento

a manobras tão abjetas.
•

Classes armadas e povo saberão manter as insti

tuições mesmo contra os desejos e os apetites dos desme
rnoriados que por aí andam ...

»

!
l

.

� :i.. ,I

Vida
a Escola de

Santa

Classificada em I. lugar Nossa
Marinheiros de
Catar"lna

(;AR1-.�ZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
um filme da Fox-tJóUI vezes

obrigado, com Dick Powell, Ano
Ovorak, Fred Allen e Paul Whi- [

temann, ICINE ROYAL, ás 7,30
horas, um filme da Cine AlIianz

I'-Escolas de cadetes, com

Gustav Froehlich.
CINE ODE001, o líder, foca-Iliza, ás 7,30 horas, um filme da

O.F.a.-;J\{pites cariocas, com'IMesquitinha, Lodia Silva, Carlos
Vivao, Maria Luíza Palomero e

Engenheiro Barbosa de
. Moura

E sempre nomeia a quem! Procedente de Joinvlllc, onde
paga ) dirigiu a construção do impo-
"

; nente edificio dos Correios e
O, concessionanos da Loteria � Telegr f' d d

.

ds Estado de Santa 2atí'lrina; 'I .

a os, dlOaugura
o Qmmgo

A I LP"'" ". u timo, ten o nesse ato repre+:

snrsb ��e
o aorta.; dC1d" isentado ° exrno. sr, Ministro da.

�.a ad Je �agar nab I�
.:l e o

" Viação. chegou ôntem a esta ca-

3 13°0ge ao.eldro,
o

. 5'oete no.; pita], acompanhado de sua exma,
. ,premia o COlll \ contos i h

. "

d
d " - I· d

l esposa, o eng\�n erro patncio r.
e reis na estração rea .za a em, J B b d MI"

ar asa e oura.
13 do corrente, ao sr. Artur F'IVidal, estabele:ído naquela cida- '.
de á rua São Jusé n' 5.

Divino"

fAZEm AH05 H01E:
as exmas, sras. d. Rosa Tor

res, de Miranda esposa do sr,
Lucas de Miranda, funcionario
da Delegacia Fiscal;

d. Maria Outra da Silva, ge
nitora dos srs. Noberto e Nico
nesio da Silva;

os srs, Carlos Boiteux Piazza
e Edgar de Araujo;

os jovens Helio Porto e Ader.
son Ferro.

Festeja hoje o seu aniversarie
natalicio o nosso estimado con

terraneo sr. Liborio Soncini. fiel

FERIDO . Todo.s os anos, as turmas de aprendizes rnari- de tesoureiro do Tesouro do Es-

, "

nhelros, enviadas das diversas Escolas para o Rio, são tado.

f��CIFE, 17-FOI fefld� com ali submetidas a uma competição intelectual e técnica, tra-I
HABILITAÇÃO

um
.

tiro de revolver, o o.ficHll?e zendo C0'110 resultado a classificação de cada Escola pe- No Cartorio àe Registro C
gablO':!t.e do governador LIma Ca- 'lo que íõr conqu�stado pel.as turmas respectivas. ,. vil estão se habilitando para c�-
valcanti. /\. Diretoria do Ensino Naval acaba de notificar ter I sal: Nazareno da Silva Simas

. .0 agre.sso� foi um cunhado da conguist.ado O primeiro lugar a �scola de Aprendizes � dona \Jixina Souza Lima, am�
VItima, atrJb��l1d,)-se o atentado a Marinheiros do nosso Estado, seguindo-se a do Pará, Rio I bos solteiros, naturais dêste Es
questões politicas. Grande do Norte, Pernambuc? e Baía. I ta�o, nascidos, Jo.mi:ilia::bs e

A Loteria do Estado residentes nesta Capital.
de Santa Cata ri na CHE6P1m Ut--'5

distribue sortes

outros.

"Pai
I PORTO YORK, 17 -- O
«Pai Divino» foi impronuncia
do P: lo magistrado. que conhe
ceu do processo contra êle, ex

pedindo sentença nêsse sentido,
dada a impossibilidade de iden
tificar 0S assaltantes.

._

sua Favorita
Não ha bilhetes brancos!

Helmutlt Mueller

Chegou, ôntem, a esta capi
tal c nosso ilustre patticio le
prestigioso chefe politico liberal
em Porto Uniao sr. Helmuth
Müller, que vêm administrando
com

. a.d�iravel operosidade aquele
murucipro.

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7 -Desta data em diante os BILHE rES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANOIDATAR·SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A TIS, na escolha de um dos conjuntos expostos nessa sua

nova AGENCIA; a SABEt�:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.

ALUGA-SE uma con- Bebidas Nacionais e Extran- com LIma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um
fortavel residencia á geras só NO radio de dez válvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE: com uma geladeí- -Na visinha cidade de São

Rua Esteves Junior. OAFE' .JAVA ra elétrica da garantida marca. ZEfiOZONE. José faleceu a exma. sra. d. Ca-

�:,:':::':::��tD�g.:.:��h�vO�e&���b.r.o_�iI'iiiiiiCi'T;$ie.Eiirz=iii.�&5§!;:lIIIMlii!i,i-i,#i�;!i.ii::-ii-;;.i'!'I�••-;:?i.;.�lIiU;...inIIlIZi·,EI'r.=.-&r:��;;,��!:;.�i:�il1ij��:�7:Iii.:Jio;;�""'=!..=,..�_�'
o sabão

"Virgem Es eclalldade"
(f)'htA .:._ de Wetzel & Cia••• JoinviUe S,,���RÇe..,.
<l/4/i

'"' - - (MARCA REGISTRADA, ta ESPECIALIDADE
� '.,l./lttlt .

.

\ii;.;iiiiiiiiiiliiiiiii�· recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
."-Z!5!'F% @-*k.,WiJ2ilM"*W"fil$ ii!S 5'';%$*4# ,546" f"ia -i§ i!g!�r:e,,+ N*sm;;;;·_m""iTTT**!9TUír&!t-éPNe""i�ffl.liA1i.l'iàW'6'I!r7'j}wZ'P&i!tWfr.AJáif5al4tWi5iíttrn1:ftm;l',.í"r'IP)' WRP'P.'" ',.* Mi5 ft.*Mii'i

Está nesta capital, o dr. Oli
veira e Silve), provéto advogado
em Blumenau."

fAtEClmEHT05

Faleceu hoje nesta capital a

exma. sra. d. Evangelina Kot
zias, esposa do conceituado co

merciante sr. Estefano Kotzias.
A distinta senhora pelos ele

vados dotes e predicados era

mnitissima estimada, motivo por
que a noticia de sua mórte ecoou

dolorosamente nesta cepitak
A Gazeta apresenta conde

lencias á íamilia enlutada.

•

- Não te assustes! \,;

O velho ainda terá vida

por muitos annos; vamos

dar-lhe

"A
Em Loteria!:; a

FANTASTICO!
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