
"Nunca
çade e genuino
voltas, as suas

outra t�da a vida, senão um estor
sofrimentos, as suas re

Intermlnavels fadigas."

•

operarlo .. -

. -

aspiraçoes

com

as

seus

suas

« Trabalhador do Brasil, conserva o teu inestimavel bordão, permanece dono
de teus passos! Nega ouvidos, tanto aos que, á esquerda, se oferecem para te levar
nos hombros, a troco da renuncia de tua personalidade e de tua casa; como aos que, á
direita, oferecem borzegunis milagrosos, com que pretendem aligeirar o teu esforço an

«O voto é o bordão, em que o operario brasileiro, quando se sentir debilitado marcha, mas que têm um tamanho invariavel para todos os homens de uma mesma

se apoiará para chegar até ás fontes de saúde.» categoria.»

A• GA
� Parodiando uma frase celebre, pode-se dizer que o Brasil precisa de "menos

política no trabalho e mais trabalho na política.:

«No governo de São Poulo disseminei escolas e respeitei o voto, Por isso, ain-I ,�R, ARM��DO ,SAL�S
da que não tivesse realizado as obras SOCIaiS que realizei, teria feito

um genuíno governo para o povo..

T «Reconhecendo o meu esforço de sinceridade democrática e de justiça
social, o povo, que me acudiu com inesqueciveis provas de confian

ça, em horas amargas, fará triunfar, a 3 de Janeiro, a bandeira que

sustento, a bandeira da União Democrática.>

Sem quaisquer liga�ões
»Operarios, ajudae o nosso triunfo, porque, com o respeito

á personalidade humana, aos direitos do trabalho, ao vosso oficio,
ao vosso lar, e á vossá crença, nós vós garantiremos, a vós e a vos

sos filhos, dois instrumentos essenciais á vossa felicidade-a escola e

o voto. ,

A escola e o voto são as armas da democracia-serão as

grandes armas do Brasil.»

(Trechos do discurso do sr, Armando Sales, em Belo Horizonte)

A voz DO POVO politieas
------------------------------------

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I Florianopolis, Segunda-feira, 16 de Agosto de 1937 INUMERO 941

'��-II'ICHEGOU AO O PROCURADOR �L�ITORAL Operaeões em 't�l·no
RIO iiiiiiiiiiiiiõi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� de Madi·id

contrario ao registro do sr. José, SALAMANGA, 15 (Band)-

Amer·lco a" suprema candl·da'tura I Após � ocupação de Santender e

AsturIas, o general Franco, ao

d ' que se noticia, intensificará as

O pa i s operações em torno de Madrid;
apertando o cerco, de forma a

forçar a sua rendição no mais
á presidencia da Republi�;�� I c_u_r_to_p_r_as_o_, _

ITrabalho das
mulheres

ANOS

o dia de hoje é de festa e de regosijo pa
ra os que mourejam nesta tenda.

Marca êle o transcurso de mais uma étapa
triunfante na vida do nosso jornal.

Trez anos de lutas, de contrariedades e

de sacrificios de toda a ordem, que lá vão, e

que Ionge de criarem em nós o desanimo e a

descrença, mais têm revigorado a nossa venta
de fm-:.c d� vencer c

gt t.:ue�·"� ;:;.� -: �i-i!:: ':» ,� v�dn atun � rla �Sl1pt'en- I: �
%1<4; r)tK�� <:h�,,> I <r;.i:,JÍl'l1tCl esfôrço e quaerãc de � I

�I

a:�r!i�gêJç�i\; Se' b.$n:�a li eeessarle di�pender aos I � I
b;E'hll�!nui(.»�es das,ta� Udes, para consegutrem ' ,( I

tr'a�spêr 3S haii"lI"ear�g que se antepõem, na � !
t���lrr:.l pE"e§(mt.:� li! marcha ;,egu�ar de um perlc- I"

diCO·Numa ferra, como a nessa, em que '&:0- I!I�!dos nos conhecemos, essas barreiras multi
plicam-se, pelo cuidado que se nos impõe no

sentido de evitar molestar susceptibilidades
ou ferir os mettndres de quom quer que seja.

Felizmente, a nossa conduta tem encon

trado da parte do público, o beneplácito que
se manifesta pelo carinho com que nos tem
distinguido.

Damos por saldados todos os desgostos,
todas as contrariedades e todos os sacrificios.
O carinho dessa distinção, vale por tudo quan
to temes feito e por tudo quanto temos pas
sado.

E A GAZETA, ao marcar o terceiro ano

da sua existencia, reafirma solenemente, de

que hade continuar a cumprir o seu dever, como
até aqui, no zêlo desvelado com que defende
os interesses do povo e no seu amôr devota

I!
do á terra barriga-verde.

O ministro Macedo OSoares amigo dos
,

comunista I

-:-' .

•

capital, acompanhado de sua ex

ma, esposa, o coronel João de
Deus Canabarro Cunha, coman

dante da Brigada Militar do Rio
Grande do Sul.

O comandante Canabarro Cu
nha, vem comissionado pelo gene
ral Flôres da Cunha, para tratar
do caso dos armamentos,que tan-

II
tas apreen,sões tem provocado em

todo o paIS,
----------------------------------

presidente Revolução inte.gralista?
da A.C.I. Consta ter�� Sido efetuad�s nu- A

visitou '''A Gazeta" merosas �nsoes .. � que vanes e

lementos integralistas foram de-
tidos

O nosso distinto confrade Mar
tinho Calado Junior, honrou-nos
esta manhã com a sua gentil vi
sita, em nome da Associação Ca
tarinense de Imprensa, da qual
é presidente, para nos felicitar,
pela passagem do nosso terceiro
aniversario,
Ao brilhante confrade agrade

cemos penhorados a deferencia com

que houve por bem distinguir
nos,

SR. MACEDO SOARES

RIO, 15 -- (Argus) Está sendo vi
vamente contratada a entrevista
concedida pelo sr, Macedo Soares a

um jornal paulista, declarando-se ASSUNÇÃO, 16-- O coronel Rafa'l
amigo de LitivinoH, comíssarto so-"1 ranco foi forçado a renunciar ti
víetrco, e Lenatchsnakí, um dos presidência da Republica, sendo S1.l.

dirigentes da Russía, com os quais bstituido pelo tenente-coronel Pa
travára relações em Genebra. A ím- redes.
'prensa investe contra o ministro O coronel Franco, por ordem dos
da Justiça taxando-o de "com1U."lis- chefes revolucíonaríos, ficou prêso
JI1 Uberal-democraUc:o". na su relidenc;ja pafUcqlal',

Renunciou
a presidência da
Republica

O REPRESENTANTE
DO GAL. FLORES NO
CASO DOS ARMA

MENTOS

RIO, IS-Passageiro do TRI
NIDAD CLIPPER, da Pan Ame
rican Airswys,chegou ontem a esta

RIO, 15-0 sr, Mae Dowell
Costa acaba de oferecer parecer
contrario ao pedido de registro
do sr, José Americo de Almeida .... 'ó" • ��'. �,,'.�-';. � �

..f{i��:

RIO, 15 (Band)-- O presidente da
Republica assinou na pasta das Re
lações Exteriores, um decreto tor
nando publica a denuncia, por par
te do governo da Holanda, da Con
venção Relativa ao trabalho notur
no das mulheres, adotada pela COl:'.

terencía internacional do trabalho,
em sua primeira sessão em Was
hington.

Vai redigir a I
plataforma;

RIO, 15 (Bandj - I) sr, José
,Americo, candidato oficial á pre

I sidencia da Republica, que se en

contra ausente desta capital, de
verá regressar dentro de 4 dias,
depois de ter redigído sua plata
forma de governo,

Cri'ticando ·

o caso dos
destro ires

eel. Baratao

DR. JOSE' AMERICO
GAL. FLORES DA CUNHA

RIO, 15-Os jornaiS,
a proposito do ease
dos destroil·es, dizem
que o Brasil nunea

pediu satisfa�ões a

outrem em contigen
eias identieas, e, por
isso, se abstem no

atnal momento de
da-Ias.

pelo Partido Popular, com séde
nesta capital. Basea-se o procu
rador geral da Justiça Eleitoral
em vários motivos, que esplana
longamente, entre os quais o fato
daquela agremiação política não
ser ainda registada e, no seu pe
dido de registo, junto ao qual
apresenta ao Tribunal o de ins
crição do sr. José Americo, pre
tender ser a sua principal bandei
ra a nacional, o que contraria os

dispositivos da Constituição,

volta de Olga
Prestes CEt. BARATA

RIO, 15 -- '(Argus) Noticias que
procedem de Bêlem informam que
o "Estado do Pará" vem criticando
com _veemencia a atitude do sr. Ma
galhaes Barata, salientando que ha,
um ano, quando a Frente Unica pro
curou. estabelecer um acordo com os
baratístas, este íracassâra sômerrte
porque o cel, Barata pretenderá
Impor certas condições. O referido

I jornal publícou cartas esclarecendo
o assunto.

RIO 15 (Band) - Ouvido pe
la reportagem, o sr, Sobral Pinto,
advogado de Luís Carlos Prestes,
doclarou que não fez solicitação
alguma no sentido da volta ao

Brasil de Olga Prestes,

RIO,I5 - A's ultimas
hOI'as da noite de ôntem,
a polieia eivil do Distrito
Federal, por determina
eãe superior, entrou em

rigorosa prontidão. Osmo
tivos que detelomillaram
taes providencias não são
ainda eonheeidos. Dizia
se" pOleém, qne foram efe
tnadas, ás pI-inteiras ho
ras da manhã de hoje, nu
merosas prisões. Consta
va tambem que a polieia
� avia detido alguns ele

mentOS integralistas.
ApesBl· do esfor4)o da noosa reporta

ge;?D, não conseguimos obter maiores de
talhes.

O artigo que deu origem á lamentavel traaedia idJ�, 1 d' e lOCO rn a em
aragua, em a qu� 'per eu a VIda o jornalista e chefe municipal daA,I.B" estava redigido nos seguintes termos na-o na

-

"Adid "

I f
'

d
' seçao pe-I os , como por apso 01 ado á publicidade mas

'

d d
- - , , como matena

e re açao, nao so em português, como tambem em alemão:
«F d

'

omos procura os em nossa redaça-o por va
'

A

, rias pessoas quenos apresentaram queixa COntra a pessôa do dele d d li
,

E ic d AI
' ga o e po reia

sargento ucario e meida o qual segundo essas 'f
.

-

'

,

1
" ll1 ormaçoes porvarras vezes, a tas horas da noite tentou violentar ca a f 'I'

'

f, d
'

f '.
' SuS ann lares,com o ItO e satis azer desejos mconfessaveis Aqui fica I-, ,a rec ama-

çao I?ar,a que sejam tomadas serias medidas de repressão porde direito.» quem
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longamente
.:AO GOVERNAOOR NEREU
JRAMOS -E o MINISTRO
:fjOA GUERRA
":::}/Menergicas medidas de combate

o

GAL. EURICO DUTRA do sido dadas determinações
Região Militar I Em rodas bem informadas, adeantava-se que o

sr. Nereu Ramos havia mostrado ao ministro da Guerra, _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii;-__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RIO, 15 - Cêrca das 14 horas de õntern esteve para as necessarias prcvidenclas, um telegrama prece

em conferencia com o general Gaspar Outra o sr. Ne- dente de Florianopolis, comunicando que o capitão Car
reu Ramos, governador de Santa Catarina. los Tamoyo, do 130. Batalhão de Caçadores. por ser

Nessa reservada conferencia, segundo nos foi da- I adépto do Integralismo, vem ameaçando de empastelamen
do conhecer, o chefe do Executivo catarinense fizera to varias jornais de joinvile.
um minuciosa relato, ao titular da Guerra, sobre os úl- Fomos informados de que o minístro da Guerra
timos acontecimentos ocorridos naquele Estado, entre tro- em face do que ocorre em Santa Catarina, vai determi�
pas do Exercito e elementos integralistas. nar providencias por intermedio do comandante 5a. Região

Foram assentadas
integralismo,
comando da

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5. 7 e 8,30
�.oras-Atiradores do Texas.
CINE ROYAL, ás 7.30

horas-Uma decepção subli
me.

CiNE ODEON, ás 7,30 hc
ras-;JrUsterio entre grades.

---------_. CINE IMPERIO, (Estreito),
� ás 7,15 horas-Piratas do ra

EINSTEIN DIRIGIN- dia.
BO A COLONIZA-:
ç4io, .�E GOIAZ ?;::;. O sr,

, _".liIl"",...� _""-=-:�
..� ,._....,.._.t!�"'J

,,.. •• �if�1 ..� .. �;>"".. '.��.>:.
r-:OIAHIFI> 15 '--:-'-l�f�-ma <LA

PREH5A de �Buenos Aires, Em
seu numero de 18 de julho,
qUE E,instein visitará 60iaz, em
setembro próximo, acompanha
do de um seu sobrinho, de
uenõo fundar no centro do Es
tado uma grande cclontc de es

trcnletros, numa extensão de
duzentos qutlometros quadra
dos. comportando tres mil fa
millas.

as organizadores pretendem
trazer, prlmelro, vinte li!: cinco
familias que se encontram na

Europa. aguardando trcnsporte.

Por fim, agradeceu o homena
geado, que, num longo discurso,
historiou seu rompimento com o

ministro Agamenon Magalhães,
dizendo que a cisão foi provocada
por divergencias em tôrno da su

cessão presidencial.
No seu discurso, o chefe do

Executivo pernambucano prome-
teu publicar documentarão em RECIFE, 15 - Dentro de •

Mar'a [ulia F T' AE:z i ranco, raJano onso da. C tarDO do rompimento. O sr. Lima poucos dias será lançada uma (ausentes) ainda acabrunhadas pelo falecimento d
os �

detspc;;aCavalcanti declarou que escrevêra canção em prQPliganda do sr. mãi e sogrfl ANA JULlA FRANCO vêm por
e. sUd I o atra a

seu discurso afim de fixar a res- José Americo. O lançamento munhar a sua imorredora gratidão a exma', mell� estMe, teste·b'l'd ddi' f' � d ' .

. sra. d.. Ju leta . ongUl-ponsa II a e e suas pa avras, sera elto por uma estaçao e Ihote da PUrificação pela dedicação empr d Jb'I'd d d' d' d
. ega a (' urante a enf

fesponsa lIa e essa que po ena' ra lO, esperan o-se que seja re- midade da extillta bem como a todos qu t _ I
er-

d t- I di' 'd .

' an o,) ve élT'lm o cad,iVer.esaparecer se a asse e impro· transmiti a por nUll'erosas emls- acompanharam os seu, restos mort�es a' u'lt' . d-

O d' d:.i Li r"_ d P' lma mora a e env
VISO. lscruso o" sr. ma '-'iI" soras o arz. f1ôrcs. telegramas e cartões de pezames.

laTam

ao

ao

1"../

·EMPOLGANTE CONSAGRAÇAO MINEIRA
ao

outra na Praça Rui Barbosa, tendo ovacionado, delirantemente, na

sua passagem, o futuro presidente da Kepublica.
Tudo SP. prepara para assistir ao grande cornicio das 1 9

horas a realizar-se na praça Rui Barbosa, em que além do ca ndi
dato nacional. farão uso da palavra 05 grandes cheíes mineiros drs.
Artur Bernardes e Antonio Carlos.

BELO HOHIZONTE, 14 - Acaba de chegar aqui o

sr. Armando de Sales Oliveira, acompanhado de luzida comitiva
constituida pelos seguintes senhores: deputados federais Antonio
Carlos, Otavio Mangabeira, Dar;o de Almeida Magalhães e senho
ra, Abilio Machado, Fabio Andrada e senhora, José Bernardino,
DAniel de Carvalho e senhora, Raul Bittencourt, Eur:co Souza

Leão, Prado Kely, Washington Pires, Laerte Setubal, Moraes

Andrade, Martins e Silve, Edgard França, Pereira Lima. Dago-
berto Sales e senhora. Fabio Smdré, Cafe Filho, Plinio Pompeu.
Juão Tostes, Pedro Calmon, padre Macario de Almeida, Fran
cisco Pereira, Filipe Balbi; senadores Jones Rocha, Morais Barroi
e Jeronimo Monteiro Filho; senhores Duque de Mesquita, Bernar
do Ferraz e senhora; Manoel Duarte, Joaquim lnojosa, Rafael Quin
tanilha, Lair Tostes, Bento Braga, Tristão da Cunha, Pereira da
Silva, Rufino Sobrinho, Alfredo Monteiro, Caetano de '{ascon-
ceIlos, Antonio Cuvalho, Armando de Oliveira Carvalho, Marce- RECIFE, 15- Realizou-se
lino Riter, OUo Leituer.josé Vaz de Mélo, Murilo Mendes e se- uma grande manifestação popular
nhora e Ranolfo Alves. ao sr. Lima Cavalcanti, defronte

Com a comitiva vieram representantes dos Diarios .)ls. do palacio do governo.
saciados, Jornal do Comercio, jornal do Bras ti, 1)iario de Varias oradores, representantes
Noticias, A Nação, A Noite, O GLobo, A Vanguarda, A de todas as classes, falaram, ex

�lla e o Correio da Noite. pressando satisfação pelo fato do
A recepção revestiu-se de um entusiasmo empolgante, ja- governador de Estado ter sido

mais registrado nesta cidade,
.

J

absolvido pelo Tribunal de Segu-
a eminente candidato da União Democratica Brasileira, rança Nacional.

acompanhado de sua Exma. Esposa, foi recebido na gare da Cen
lIal do Brasil, por uma comissão de politicos e de senhoras dlt
nossa sociedade, tendo faIad", em nome do povo mineiro, 0& de

putados Ovidio de Andrade e Abilio Machado, e em nome da

cidade, o vereador Antonio Carlos Viera Cristo, os quais produ
ziram vibrantes orações, coroadas de freneticos aplausos pela grande
massa popular que se apinhava na gare e ruas das visinhanças,
calculada em cêrca de oitenta mil pessôas.

Da estação, a comitiva e o povo seguiram para o Grande
Hotel pelas avenidas Amazonas e Afonso Pena, até á rua

Baía.
No Grande Hotel falou, em nome das classes conser vado-

ras, l' sr. Cristomo o Goulart:
Em nome do povoo, discursou, na mesma ocasião, o depu-

tado Artur Bernardes Filho.
Os discursos dos eminentes politicos mineiros representaram

verdadeiros evangelhos de fé nos destinos da nacionalidade e notri
umfo da candidatura do ex-governador bandeirante.

O povo achava-se organizado em três grandes concentra

ções: uma na Praça da Feira, outra na Praça da Republica e

Grandes homenagens
Lima Cavalcantiao sr.

valcanti foi aplaudido.

S. SALVADOR, 15-Na
sessão da Assembléia Legislativa,
o deputado Carlos Monteiro apre'
sentou um requerimento de con

gratulações com o governador
Carlos de Lima Cavalcanti, em

virtude de sua absolvição pelo Tri
bunal de Segurança Nacional, re

querimento que foi aprovado.

ordenou
tod'is as

do qUt

o SR. JOSE' AME.
RICO VAI SER
"CANTADO"

DR. LIMA CAVALCANTI

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

GESTO PATRIOTICO
DE UM FURRIEL PORTUGUEZ

LISBOA, 15-0 governador militar de Lisbôa, general
Domingos de Oliveira, baixou uma ordem concedendo 20 dias

de licença ao furriel artilheiro Silva Gloria, por motivo de ter o

mellmo impedido que um mendigo guitarrista tocasse a "Interna

cional", prendido tambem um civil comunista que incitára o mendigo
áquela execução.

Além de conceder licença ao furriel, o general
tambem qu� o 5_U f, lto fó"f' lido duranl� tr§s dias em

umdades da gU81mção da \':di-'ll"l, em formatura, depois
haverá retreta.

ten
Sa.

�----_ .. _ .._-_._----------

!r,filtração
nas forças armadas

DESAPA
RECEU O
avião do piloto

Levanevski

MOSCOU, 15 -Está tendo
dolorosa repercussão, aqui, o

desaparecímento do quatri-motor
sovietico que realizava o ler.
ceiro v80 transpolar. O pos
sante aparêlho tinha uma [or
ça de 4 mil cavalos, e não le
vava nenhum nome e devia atin
gir Chicago em 32 horas de

CAP. FELlNTO MUELER

"

voo.

Era eeu primeiro piloto o
AZ russo Sigismundo Levanevs
ki.

Os demais, tripulantes eram

Kostenaíeff, 20. piloto; Levch�n
ko, navegador; Pobezkimoff e

Godovikoff, mecânicos e Gal�
kowski, radio operador.

RIO, JS-Divulga'se que o

chefe de Policia cap. Felinto
Mueler entregou um relato rio do
cumentando a infiltração e:xtremis-/ta 110 seio do Exercito e da Ma·
rinha. ! VENDE SEa Pensão Fami-

" . - liar, bem afre ue-Depois de lido o relatório, o I zada, á rua 8on-
presidente da Republica reunirá o

senho Mafra n. 64.

h f d P I'
'. . , Ver e tratar na mesma

c e e e o teia e os mimstros da •

Guerra e da Marinha.

Petroleo-----...-----------------.

�

S. SALVADOR. 1 .. -
Já se encontra nas jazi-

das de petroleo de Lobato
. . ,

a pnmeira sonda perfura-
do�a remetida pelo Minis
terio da Agricultura.

Já estão sendo iniciadas
as perfurações. debaixo da
orientação técnica do dr.
Irnack do Amaral, diretor
do Serviço Geofísico do re
ferido Mínisterio.

_..José
Arnerico

LESANDO OS COFR�S
PU'BLICOS

--

.

RIO, 15 (Argus)-Sob o titulo, em manchete, "José AülJe-
nco lesando os cofres públicos" o O POVO publlca I

b
'

id '

'
� amp a repor-tagem so Te as atrvi ades eleitorais do candidato ms.i it

.

d
.

d fac-simil ç'J0rl ano- reproUZID o em ac-sirm o, um envelope do nC()mité Pr,!r 1 ' A' .

11
di

.

id F deri 1
o ose menco .

mgl o ao sr. re enco avares, rua S. Clemente .

b d
"

di d RF
.

P ,� e canm a o CO!ll1
os izeres a ranquia ostal", O refe�ldo J'orn'�J di IlIdd h

'

'" IZ que til ocu-
mento prova a es or.eshdade do candidato" r.lo'rq t 199I· 48 d 4 d M'

'r uan O O art. .

ei n.
.

e e aio de 1935 especifica qu' t
.

,.

- di' .

e 50 oas ransrms-
soes e natureza e eitoral, expe fidai por a�torl'dad '

',.
. es e repartições;competentes, gozarão da "franquia postal" O POVO I'di � d'

. conc ue porpe rr a atenção do iretor dos Correios para essa " _.

I'· " C01�e:;sao irm-
ra ISSlma .

AGRADECIMENT(J

:A
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A. CiA.ZETA -FIQrianopolís)� 16 -8-1937

razão se me apresenta para oerse...
verar na atitude que mantive eRlI

anteriores pleitos eleitorais,
.

I'

SURPREENDIDA 'M3nist..,rio iMATA.RAM-SE
� iIiiIiii__

do Trab�.lha'l SE SABER

pelamorte quandodormia Industria.. e

ComercIo

Súmula dos iulgamentos da
ultima Sessão

Não passa uma S.:J semana

que a cenceituada Loteria do
Estado, de que são concessiona
rias os srs. Angelo La Porta &

Cia., não anuncie um pagamen
to de sorte grande, E nomeia
a quem paga.

Como já é público, a ultima
sorte grande da acreditada Lo
teria bafejou a cidade de São
Francisco, com o n. 5.841, na

S
..

d' at i econhe extração de 5 do corrente. E os

Foi confirmada a sentenca I n I C o!r ..

I d b 50:t -

d le izar os que a iscoitaram os

Recurso crime nO_ 2.749 que julgou prescrito o cnme CI O contos? Eil-os: sr, João Pereira,
da comarca de Biguassú, em que pelos seus juridicos fundamentos.I mais conhecido por «João Gre-
é recorrente t) dr. Juiz de Di- Recurso crime nO. 2.780 da O titular do Trabalho reco- f I d d dIP", o icia e pe reiro, resi en-

reito e recorrido Agostinho João comarca de Campos Novos, em nheceu como organização profis- te na cidade de São Francisco,
de Souza. Relator o sr, des. que é recorrente o dr. Juil de sional classista, o Sindicato de

á rua Barão de Rio Branco,
MEDEIROS FILHO. Oi�eito e recorrido Orides Ste- Industriais em Produtos Quimi- sln: sr. Antonio Dias Belo, pro-

Foi confirmada a sentença do phanes de Oliveira. Relator cos e Congeneres, como séde em
prietario do salão de barbeiro

dr. Juiz li quó, que agiu com o SI. des. l\1EOElROS F[- I joinvile. «Sem Rival. e residente á rua
acêrto decretando a �'prescrição LHO. Fernandes Dias n. 26, na mes-

penal. Confirmada sentença que julgou Junta de Conci I i a- ma cidade. Esse dois felizardos
Agravo nO. 909 da comarca extinta o ação penal. ção e Julgamento eram socios de meio bilhete, e

de Florianopolis, em que é Recurss crime nO. 2.782 da já vieram a esta Capital, onde,
agravante Francisco Treska e corr arca de Canoinhas. em A Junta de Conciliação e Jul- nos escritorios dos referidos con-

agravado o Banco Crédito Po- que é recorrente o dr, Juiz garnento, que funciona na Inspe- cessionarios entraram na posse
pular e Agricola de Santa Cata- de Direito e recorrido Alfredo toria Regional, sob a presiden- das "pelegas".
rina. Relator o sr, des. ME- Stulzer. Relator o sr. des. CUS- cia elo sr. Francisco Sales dos O restante meio bilhete falta
DEIROS FILHO, TAVO PIZA. Reis e tem como vogais os srs, ser resgatado ao seu feliz possui-

Negado;-'provimcllo ao agravo Nega provimento ao recurso, Carlos Meyer e Carlos Sada, dor, que é o sr. Aníbal Silva,
Para confirmar a sentença agra- para confirmar a sentença de im- d A I °

I' d b d dem sua sessão e ontem, teve na. COSlO ieiro e ar o o pontão
vada que é juridica, pronuncia pelos seus Iundamen- ordem do dia os processos IR- "Santa Catarina", em viagem pa
� Recurso crime na. 2.774 da tos que são juridicos e estão 127-36 e IR-lOO-37. O pri- [a o Rio, f' proprietario de uma

comarcl! de Canoinhas, em que de acôrdo com a prova dos meiro, depois de ouviclas as tes- pequena fabri<:a de gazosa, na
é recorrente Vidal Fernandes autO:i. temunhas das partes, srs. João cidade de São Francisco, onde
clt! Oliveira e recorida a Justiça. Recurso crime nO. 2.776 Batista Peluso. reclamado, e Ieside com sua famJia.
Relator o sr. des, MEDEI- da comarca de Tiju('as, em Orlando Florentina da Silva, Como se vê, foram trêis os

ROS FILHO. que são recorrentes o dr. Juiz de reclamé'lnte, foi com vistas aos beneficiados pela última extração
Dado, .provjment� ao recur- Direito e José Pedro da Cunha vogais. O segundo, em que sào da popular "Rainha das Lote-

50, para ImpronuncIar o recor- Juníor. e rt�corridos Miguel Ar- partes reclamada e reclamantes, rias", que tem levado a felici
rente, visto não estar provado canjo de Souza e outro. Re- respectivamente, os SKS. Paulo dllde a tantos lares, no Brasil
dos autos ser o autor do crime lator o sr. des. GUST ii.VO Posito e Adeodato Lelis de inteiro.
� �Ie atribuido. PIZA. Assunção, teve recusada pele) em-

Recurso crime nO. 2.772 da I Foi cofirmada a sentença re pregador a proposta de conci-
comarca de Palhoça, em que I corrida, que bem apreciou o liação apresentada pelo sr. Pre
e recuente o dr. Juiz de O, .. direito, pronunciando José Pe- sidenle. Prosseguità os tramites
reito e recorrido Josá Deme- dro NetJ no artigo 303 da legais, para o julgamento.
trio Frutuoso. Relator I) sr, consolidação das Leis Penais e

des. GUILHERME ABRY. julgando extinta q\laoto a Mi- MortoA Côrte negou provimento ao guel Arcanjo de Souza. I

recurso, para confirmar a sen- Recurso CrIme no, 2.784
tença recorrida por ser fraqui�si- da comarca de Canoinhas em

ma a prOTa da autoria. que é reconente o dr. Juiz de S PAULO J 3 I f
A I

.

5 729 O' , 'd R b K
. ,- n ormalam

pe ação c�lme nO.. Irelto e recorri a o erto o·
d V I d E I d I r d d

da comarca de Joinville, em ck Filho. Relator o sr. des. e" I a

ilR' sppana a, oca I a c

I J. }.JERIQUE FON fES. proxH�a a 10 re.to, que ocor-

que é ape ante a ushça e ""1

A I reu ah um brutal enme de morte.
apelado Rocio de Oliveira. Re- neg{)u ao recurso para

fi· d
'

, A domestica Ida Simonatto
lator o sr. dei. TAVARES con rmar a sentença e Impro- C h d h
SOBRINHO

. -

d
arnacc lort, ('asa a a trinta

• nuncla VistO estar patelite o;
A' N' I C

'd' anos com ntomo ICO a ar-
Mandado o réu a novo jul- autos que o recorri o agIU em h'

-

d �.
'

r
anmento, por ser a decI's"o ab- I 't' df- O nacc lon, � quem tem vinte 1-

e'"
11 egl n.a e t"sa prQpna. ges' Ih 'd

-

..ulutoria manifestamente contraria to do ofendido pondo a mão ,os, quast to. os maiores, aslsas-
di' d d'

SInOU-O traçoenamente a go pes
a prova os autos. nãO

revo veTd,
em

lmdelO a ISCUS- de machado, quando êle se en-
Recur�o crime nO. 2.779 da S o, era e mo e a conven- d' d

comarca de Curitibanos, em que cer o acusado do grave perigo I cOlltr1ava
ormmdo no quarto o

d J
-

d DO 'd °d d'
casa.

é recorrente o r. UIZ e 1- que coma e a necessl a e Ime- , "

d
relto e recorrido Lourenço AI- diata de def"nderse Veac: �o

1\ crlmmosa.fOl pesa, te? ,o
ves dos Santos.. Relator o sr. o .sr. des. H E N f� IQ U E confessaodo á p ..)Lcia �ue pratldca-
d�s. TAVARES SOB R I. FONTES. ra, o cnrne para vmgar-se os

NHO A I _
-

5 730 maas tratos que lhe infrigia o
I pe açao cnme nO. . I °d

Reformada a sentença de da comarca de Cruzeiro, em que m_a_T__1 _o_. ...

pc"!scrição para que o processo �ão apelantes Raimundo Eleute- des. MEDEII{j.) i' , .... ; I J.

prosiga os seus telmos legais. I
rio M-endes e outros e apela- Annulad,1 \) t-'r!)c,�s$O desde o

Recurso crime nO. 2.779 da a Justiça. Relator o sr. libelo inclusive.

Delegacia do Tra
balho Maritimo

NANCI', 13- No momento em que brincavam em sua

resid"� algumas crianças encontraram o que pensaram fosse

qualquer guloseima, mas que. na realidade, era stríquinina, comen

do pedaços do perigoso produto quimico.
Ao ser manifestado o envenenamento, foram elas condu

zidas para um hospital desta cidade, onde as duas irmãs Paulete
e Raimonde faleceram quasi ao mesmo tempo. Duas outras me

ninas, uma das quais é srmã das que faleceram, continuam com

vida, embora em estado 'graviseimo.
A stríquinina encontrada pelas infortunadas crianças era

parte de uma receita medica para o pai das três primeiras.

VU
'

.r" ;:,;; ....."., � ".�""I,_..r .,�1) ��r"" ,r;"...,.'"

atividr.-:lde

GUAYAQUIL I )-0 vul
cão Sangay acha-se em plena
atividade. lançando tremendos, e

prolongados rugidos, os quais são

seguidos por tremores.

FRIBURGO, J 5 - Registrou-se aqui, na manhã de

ontem, uma tragedia passional, que impressionou fortemen
te o espirita público.

O jovem operario do Arsenal de Marinha, Raírnun
do de Sant-Ana Sena, de 25 anos de idade, apaixonara
se perdidamente pela mulher de nome Alcebiradina Müler,
de 20 anos de idade e residente á rua Visconde de Ita
boraí rr 38, sendo por ela bem aceito. O jovem, que
reside á rua S. Francisco Xavier n' 340, está de passagem
na cidade, tendo assim começado o seu romance de
arnõr ha poucos dias.

ontem, manhã cedo. quando ainda a mulher se a

chava dormindo, Raímundo acercou-se-lhe do leito) desfe
chando contra ela varias tiros, até vel-a morta.

Em seguida, voltando a arma contra o proprio
peito, o treslocado detonou-a, Ierindo-se gravemente.

Nos bolsos do criminoso e quasi suicida foram
encontradas varias cartas, pelas quais se vê que êle ha
via premeditado a execução do plano sinistro que seu

amôr desvairado arquitetara-lhe na mente.
Raímundo Sena está em estado me lindroso no Sa

natorio Naval, tendo o corpo da vitima si do recolhido ao

necroterio,

leal
ria

Inspeto
Region.al

SELOS DO BRASIL
Compra-se sêlos do Bra

sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispirrt Mira 29.

_----------------------------------------.--------_

Após alvejar e matar a mu-
lher amada, o jovern dis-
parou um tiro contra s�

proprio
Na União Comercio,
Industria e Lavoura

da comarca de Campos Novos
em que é recorrente o dr.' Juiz
de Dueito e recorridos Hono
rio Evangelista e outros. Rela
tor o sr. des. TAVARES
SOBRINHO.

A União Comercio, lndustria
e Lavoura, na sua sessão de
ôntem recebeu a visita do dr,
Pinheiro Diu, Inspetor Regional
do 1 rabalho, que, usando da

palavra, teve oportunidade de
discorrer sobre os beneficios da

organização sindical.
Os componetes dessa presti

giosrJ. entidade, que é a União.
resolveram, á vista da exposição
que lhes foi feita, organizarem-se
em sindicato patronal, divididos

por ramo profissional.

A Loteria do
Estada de
Santa Ca�l
tarina

e a Ú ltima sorte
grande

QUEM FORAM OS FELI
ZARDOSI

A ltalla preparada
para a guerra

CATANIA, 13 -_ 'O primeiro ministro, Benito Mussa lini
hoje aqui chegado: discursando para o povo disse:

'

«O povo, italiano esia preparado para a guerra.s
.

Em seguida, o chefe do governo disse que procu-
rana sempre melhorar e aumentar a [ustíça social para
os operanos.

Côrlede
Apelação

Sob ii presidencia do sr. Capi
tão de Fragata Cristiniano Ara
nha. reuniu-se no eia 1 3, pelas
10 horas em sua séde, na Ca
tania dos Portos, a Delegacia do
Trabalho Maritimo de Floriano-

Talnbem protesta
imparcialidade

polis. no pleito preside��ial o go ..

vernador do ESpirita S ,3nto

- .

RIO, I5-Chegou ôntem ao

Rio o governador do Espirito
Santo capitão Punaro Bley.

Indagado sobre o ambiente no

seu Estado em face da sucessão

presidencial, informou que é o da
mais absoluta calma e tranquilida
de, acrescentando:
-Os partidos que apoiam res

pectivamente, as duas candidatu-
ras, ambas dignas e ilustres, in- Passou pe tos
tensificam o alistamento eleitoral, pa f"'Y'l pas um
trabalhando animadamente em av jao rn iste-
pról, de_ seus objetivos politico-I t: i090
partidarios.

P t' I �

.

ergun amos, nessa altura, ao PORTO ALEGRE 15-
capitão Punara Bley se era Ver- Informam d P '1'"

• ,

dd'"
. e eOlas que um

a erra a noticia, que vem circu- avião misteri -

d d
�

I d d
enoso, pmta o e ama-:

an o, segun o a qual o governa' I relo pou '1 d
.

dor do Espirita Santo pretendia nod� Ca s�u dO Arar enomr-

realmente permanecer neutro em O 0I � o ,=,

,mhoço.face da campanha e da eleir�o . pi o o) que tIO a tipo de
°d

°

I d R bl'
:t estraJelfO. fOI cercado ao ,al-

presl encla a epu lea • d'
'f d

" .. .ar, por Iversas pessoas algu-- o os os partidos polIticos mas da -

Ih f I
'

dE'
-

S - . ,
s quais e a ara;m r:mo spmto anto Ja se defiOlram alemã .

IA O '. '.
em face das duas candidaturas _ "'do f� � lOg es. mlstenOSQ aVI-

d I - -

n r l,ngIU não compreende'ec arou-nos o capitão Bley.Cada I t b f
r e com

I' ges os ruscos & as,'ou o'
qUá tomou pOSIção, trabalhando roà

.

'

b
5 que o

cada corrente e cada cidadão pelo e I eav�m, eAm arcoud 'n?vamente
candidato de sua preferenc!a. devan ou voo ('om (.:!sh!lO igno·

O· d
ra o.

lante esse fato, a mim, co-
mo governador do Estado, i�to é,
como poder executivo, nada mais
me resta senão respeitar integral.
mente a vontade dos espirito--san
temes, presidindo a campanha e

o pleito eleitQral com elevação e

�uperiorid�de de vistas) aliás,como 'PORTO ALEGRE 15 _Já tenho tido a felicidade de f::- ��. A Ft.DERAÇ Xo,. I
'

l< 1 .... 1'-\ co'nentaze- o em antenOies campanh? s e \1 d d' RiRIO, J 5 _.- O sr. Armando pleitos eleitorais. "�ca;t ;'5 a1mamentos o 'o

de Slles recebeu a visita dos Realmente, já, sob Q m 'U g br�tn e, Izen o que entregue II

d P'd d I
-

, 0- ar ! ragem ao comandante da
representantes o art! o a verno, tanto comQ in"terv"'ntor B' d
Lavoura de Cantagalo os verea- governador, feriram-se no Espi,:te Nnga a e ao, gen.eraJ hAndraded C· B J'

!,
S .,.10 eves, estarão, em reve es·

,>ces asslo arreto, oaqUlm anto, quatro pleitos eleitorais e l:d d 'd '.
C Ih F' B l'

. f •

h
' c areo as as UVI as e resolvl-

arva o, 'rancIsco e IsaflO a mm a conduta, respeitando o d - d
-

•

V'· A
.

R h J
- a a pcn encla.

leIra, ntomo oc a umor e pensamento dos meus concidadãos A I
.

IAlb T UI'
,

d
' que e Jorna ' se 'ocupa doerto omaz, e os srs. Isses garantIU o a. ordem e a livre ma- 't b d _

Vl h S b -_ F
.

F 'f d - aspe o su tçrraneo Il questaoI

amadc 0del
e a�tlaod ar

pia. 'dez Dl estafç�o as, Simpatias popula- dizendo que, ap,esar das "a�
parte a e egaçao o arh o res, OI tão rIgorosamente impar. fi

�

Lavoura o sr. Julio Santos Fi� mou. agd, E"s at.aques á autoM

lho, ex-deputado e "leader" da OASA bOffi1a d
os

1
stac'los constituem a

Assembléia Legislativa do Eitado �se f J

e

)
p amJS de domina'

, R' d J
. Vende-se por motivo de vIa. çao eClera.

ao 10 e anelro. " A FE R ÃO P t'd d L d Jem, abaIXO do custo um bun- DE ,AÇ O termina'ar I o a avoura e
I d' d ....

C t I
.

U D B ga ow novo, na Estrada Geral Jzen o 'que o sr. (Jetulio Var-an aga o, que apOIa a ,.., d S J . t d .

é uma das maiores e melhores e ào osé, a poucos minu- gfas pre el.l e com o cortma de
.

d f I" fi
tos do Estreito com 2 salas 3 umraça de)s armamentos ati'ar ocoordena as orças e eltoralS u- , R' G d

'

'F qll.artos, cosin�a, bo"a a'g:'a, luz, 10 ra fi e numa cat"strofe dem;nenses. ez as apresentações " ..

d d B d
-

V h pnvaJa e dependencI'as fo'ra. sangue 1! fogo para depo' •

o eputa o ao eira aug ano _

' IS, en

d b d d U· - D Trata-se
tre CInzas e escombros podema lnca a a Olao em;)-

29
á rua Crispim Mi- cravar 00 Brasil a bandeira d�cratica. Ia,... dítadur-.

cial, que o povo do.Estada que
dirijo não tem tido razões de quei
xas. Agora, que existe o voto se-

• I d'ereto, e o JUlgamento ali eleIções
é feito pela justiça eleitoral,maior:

.

AteC'�ue á au.
tO�40'miel rio
gr'anda,nse

a machado

A lavoura
de Cantagalo
corn o sr. Ar-
rn.=.ndo da
Sales

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I não sómente porque a crise mundial, a crise do café e a serie de

Foi portanto, necessario, reorganizar e ampliar êsse apa· revoluções haviam tornado êsse crédito impossivel, como também
rêlho não somente para amparar o trabalho dos homens do

.

porque era mister mudar de processo. O govêrno encontrava-se na

campo como para atualizar os processos agricolas de acôrdo com mais séria das dificuldades, porquanto a desorganização dar, fontes
Criado o Departamento de Assistencia Social, foi dota- os consêlhos d3 ciência e da têcnica, normais de riqueza, provocada pelas perturbações violentas de 30 e

da, o Estado de orgão essencial pera Si realização da sua Dr. Armando df; Sale:s Oliveira. na sua larga experiencia 3�:. estancava as matrizes rios recursos. Por outro lado, necessitava
mexima missão de prover a justiça. Por meio dele, o Estado d. administrador. viu logo q\lC a Secretana de ;-\gricultura, des- dêsses recursos para coordenar essas fontes de produção e esiimu
seleciona e protege os valores privados, operándo assim sà- tacada em 1927 da SecreL;ria da Viação, fôra estruturada, de !aI-as uma vez que sómente deles provém os meios para fazer nor

bía e eficiênte cooperação em todas as fôrças sociais, individuais forma a atender melhor ou quasi exclusivamente, ii produção do malmente face ás obrigações do Estado.
e coletivas. café, que então estava em pleno apogeu. Com a violenta queda do Nessa situação, que tinha o aspécto de tragica encruzilha-

A êsse Departamento ficou atribuída a função de as- café, o mgam da administração que lhe .era particularmente desti-I da, é que o sr. Armando de Sales Oliveira se revelou admiravel
si�tencj� e proteção social, «orientando desenvolvendo, sobretu- nado começou a funcionar defeituosamente. O retalhamento da pro- administrador. Conseguindo, pela sua honestidade e segurança no

do, • investigação e o tratamento das causas e efeitos dos pr(J- priedade, flue o recenseamento denunciava, determinou um surto po· trato dos negócios, restabelecer a confiança e o credito na admi
h!í:mas mdividuais e sociais que impliquem essistencia> . lícultor que se fazia mistér amparar e estimular. Uma reforma ur- nistreção e a paz nos espiritos, foi pondo ordem nas finanças, em-

Compõe-se o Departamento dp! cinco sessões: a de gente e profunda se impunha, o que foi sabiamente feito em bora não pudesse realizar o milagre de fazer desaparecer, de pron-
menores, a dos desválidos, inclusive invàlidos; velhos e men- 1935. to, delicits acumulados nos anos anteriores, anos de maior fartura
digos; a de agressos de relorrnatonos, estabelecimentos cor- A obra do Sor. Ar.nando de � ales Oliveira no setor da e dos céus menos carregados nos horizontes da administração. Pco-
recionais penais e hospitalares; a de amparo social á Iam-lia: e Agricultura pode ser considerada notavel pelo criterio técnico que a curar, desde logo, o equilíbrio orçamentario pela redução das des
o consultorio jurídico de serviço! sociais. presidiu, E prova disso, entre outras, foi o magnifico desenvolvi- pesas, implicaria em deixar de socorrer agudas fontes de produção

Num grande e humanitário principio se basêia a ação menta racional que teve em S. Paulo a cultura algodoeira, cujos então desfalecidas e unicas creadoras dos recursos de que necessi
desse Departamento: no de suhstíiuir a esmola pela oporlunida-I metodos acabaram por servir de paradigma áquelas regiões, onde tá o Estado. Foi então que o interventor deu todo incentivo a es

de de proporcionar a revalorização do individuo». por tanto anos o ouro branco representava o seu prodúto agricola S8S forças vivas da economia paulista, deixando, recionahrente,
Nesse setor, a generosa e larga visão do problema I primacial. que a extinção do deficit fôsse eliminado aos poucos. O parcela-

da Justiça social mostrou a plenitude da compreensão social e, Foi separado o Ínstituto Agronornico de Campinas da Dire- mento dos onus do Tesouro, pela distribuição dos encargos a serem

P?lítica do,. ex-govern�dor de São
A

Paulo. Foi certamente mer- i teria �a �l'l·'peção e Fomento Ag.rieülas. O primeiro ficou co� íun- repartidos entre a geração presente e as gerações Íutu.as, que tam

ce do eficiente Iuncionamento desse novo orgão do Estado ção cientihca de estudar e pesgUlzllr e a segunda com a fiscahlação bem se locupletarão com os serviços feitos agora, representava a

que as iilfiltraçôes malsãs de ideologias extremistas não atingiram e deleza da produção. a unica política racional destinada a não sacrificar totalmente a ad-
as obreiras e pacificas massas operanas da unidade da [edera- Foi reformado o Departamento de lnduetria Animal, o Ins- ministração e, com ela, as vidas do proprio Estado.

_

ção que possue o maior parque industrial da America La- tituto Astronornico e Ge'ofisico etc. Dada a fragmentação da pro- Procurou, então, mais no plano economico que no plano
tina.

I priedade, reorganizou-se a Diretoria de Terras e organizou-se deli- . estritamente financeiro, os elementos dacisivos para a normalização
nitivamente e com excelentes resultados o Departamer:.to de Assis· dos negocios e o subsequente impulso que deu á prosperidade ge-

SAU'DE PU'BLICA E ORGANIZAÇAO HOSPITALAFt 'teacia 0.0 Cooperativismo. ral. Dos resultados dessa política fala com eloquencia a [ase de
Ao lado dessas reformas e dessas erecções de novos apa- escepcional vitalidade que veio tendo São Paulo, tão vibrante e tão

O Estado geral sanitr" rio foi mantido em excelentes relhos destinados a atender os interesses mais variados da lavoura, cheia de novas iniciativas que, com razão, foi denominada de «Re.
condições sem ponderavel ocurrência de incidentes epidêmicos, foi «creada uma nova mentalidade racional e moderna> , por meio nascença ...

durante, lodo o tempo da gestão governamental do sr. AtM• de instrução e da educação agrícola. Este ponto é de capital impor. Desde que o sr, Armando de Sales Oliveira assurniu o

mando de Salles Ol.veira. l tancia e vai dando os melhores resultados na elevação dos processos governo, um fremito novo de confiança e de operosidade percor-
O aparelhamento sanitário mantido sempre alerta. me- de cultivo das nossas lavouras. A creação dos Clubes de Trabalho rcu todos OI recantos da unidade bandeirante. O trabalho �se dê

lhado nalguns serviços.t viu serem tomadas. em todas as erner- e as Escolas Medias de Agricultura representam entidades capazes senvolveu com segurança. Todos os indices de produção bateram
gencias, rapidas medidas de profilaxia ofensiva defensiva, A de revolucionar a velha mentalidade, orientando os campos para no- os "records" anteriores.

procura de um convénio para manter permanentes as ligações vas e mais produtivas diretrizes, Emquanto em vários pontos do país estalavam movimentos
com os serviços sanitários fel!!efélis, sem ferir a autonomia dos Procurou-se fecundar as ricas regiões do litoral Sul, locali- que denunciavam a inquietação economica das suas populações. S.
serviços do Estado, repesenta idéa oportuna, destinada a dar zando-se o homem nos núcleos ali doados a pequenos agricultores Paulo curvava-se pacifico e entusiasta no trabalho, vivendo dentro
os melhores resultados. brasileiros. São lotes variaveis de 10 a 100 hectares. O Nudeo da paz, plantando, fabricando, produzindo, para maior grandeza 20

O numero de" unidades sanitàrias, verdadeiras sentinelas, Colonial Barão de Antonina é hoje um modelo raC'ional de coloni- E5tado e para maior prosperidade do Brasil.
vigiando a saude pública, foi aumentado em vult03a propor-I zação.
çio. Tínhamos em 1931, 27 des�as unidades. Em 19361 A organização do Instituto Agronomico, que abrange 16
leu número subiu a 74. Atravéz dessas unidades, e8tabele· , ãecções óentificas e dispõe de varias estações experimentais, não soo

ceu-se o policiameilto sanitário, os .servicos de. rápi�a id;n�ifi- 'I
mente t�m dado os ,resulta�üs mais animad�res como é. uma. ,orgalli

cação dos ca50S de doença3 contagiosas, a asmtencla mediCO· zação Cilgoa dos palses mais avançados. Nele foram feItas Ja, com

sanitária funçáo Je carater higiênico"sodal que beneficía", sucesso ex�,eriencias sobre café, milho, sorgo, centeio, feijão. soja, aI·

UWOi glUpos que se compõe a população, os exames periodi-! godão, batatas, cana de assucar, frutas citricas, bananas, fumo tungue
co., com fini preventivQ'. I e tomateiro.

O {>roblema da profilaxia da lépra foi resolvida, na A cultura de algodáo conquistou o segundo lugar nó qua- G topinião de verdadeiras sumidades que dela travam conheclmen- ciro da produção agricola paulista, tecnicamente amparada pelo Es· ri ou por socorro
to, de maneira verdadeiramente modelélr. tado. t 60 hQuanto á assistencia aos insanos, além do ManicolDlO Como �ê, novo e racional surto foi dado á lavoura paulista, ran e a�·as, �narren ...

Judiciario, foram inaugurados novos pavilhões s ampliadas anti- com métodos modernos oriundos da sabia aliança da ciencia com a do, afim.,.I, tragado pelas
ias colonias para doentes. Coigtava o �x-governador, de ac()r" espenencla. .!!i til

ôo com o plano estabelecido pela Assistencia das Psicopa' areias mD"e'��lçaS
tal, criar a3ilos regionais. Eme plano foi apresentado, em VIAÇAO, PONTES, PORTOS
1935, á conferência dos prefeitos. Sua finalidade consiste em

I

'>Corrigir os inconvenientes da centralização dos alienados. Em 35. o Departamento de Estradas de Rodagens. crel:do
Em 1935, foi criada a Comis�ão de Assistencia Hos- no ano anterior, iniciou essa atividade de acôrdo com o plano que

pital;,.r orgam· técnico destinado a cuidar dos hospitais espe- organizou. As estf!da'l de rodagem obedecem, na sua construção, os

cializados, maternidades, policlinicas, ambuhtorios, etc. Como principios qu� regem a das estradas de ferro. Não surgem, mais ao

pnmelrO passo para uma ação racional e de conjunto, foi caso.Obedecem a rigoroso estudo. o que dá o maximo de aproveita
processado o semo ha,pitalar, lêva&� a termo em Dezembro mento as suas tnalidades. O mapa geral da viaçáo do Estado de
desse mesmo ano. Es�e recenseamento, uque teve importancia São Paulo continúa a ser traçado, co�rdenand;)-se assim os transpor
.de um largo inquerito, revelou dados interessantes, alguns dos tes rodoviarios e ferroviarios. O leito das e�tradas troncos é apare

quais solicitando medidas urg.entes para a !\Q!ução de proble" Ihado para resistir ao trafego pesado e veloz. Em 1937 deverá es

mas pri�ordiais de assistencia hospitalar. Com taís dados! foi tar terminado o apedreguihamento das grandes rodovias Piedade a

possivel iniciar a or-sanizll.ção dJ plsno metodico de assisten' I Juquiá e S. José dos Campos a Campos de Jordão. as de Paraibu
reia, a ser desenvolvido dentro de :criter;o não so econômko como na a Caraguatuba e a de Caraguatuba a São Sebastião.

geografico. Ai já vão avançadas as libras do novo porto, velha elegi-
Tomou, tambem, o govêmo a iniciativa de construi, tima aspiração das populações do litoral norte e da zona do Parai-

'Ur!) grande hospital popular a �er lo:.:aJizado no Bra?!, sei vindo i ha.
essa obra d� ponto de partida para fi reaLzação do vasto plano
de assistencia hospitalar.

Continuação 1 cola

ASSISTENCIA SOCIAL

y

CONTINU'A

espantosa
aldeão Fri(lllcês

-....•.��-------

du-

«POLI'TIC� Fl\JANCEIRA»

MONTEPELLIER, França,
13 -Acha-&e envolto em misté
rio o caso de um homem que
morreu asfixiado em cODsequen·
cia de submersão lenta num pan
tano de areias movidiças, sítua
do nas proximidndes de Hamlet
Manguio, o qu�1 gritou por so

corro durante 60 horas, e em

bóra os seus chamr.dos tivessem
sido ouvidos na sexta-feira pelos
aldeões, os quais não se inco
modaram, por pensar tratar·se de
algum l.Ocheiro cujo carro esti
vesse atolado na lama.

No dia seguinte os chamados
persistiam, mas os aldeões, atoc·

mentados pelo calor terrível que
fazia, continuaram a não fazer
ca50, tendo os apêlos continua
do durante toda a noite.

. O homem foi descoberto ante

ôntem por um aldeão que' passa
va no local, o qual viu UíDa ca

beça convulsionada e incbada pe
las mordeduras de mosquitos,
�endo a língua pendente e a bo·

ca cheia de espuma.
Quando a policia retirou o

corpo do pantano, verificou·se
que o mesmo estava completa-

Ao lado do problema rodoviario, o ferroviario mereceu es·

pecial atenção do governo. A Mayrink-Santos teve seus trabalhos
quasi terminados. A formação da Companhia. Melhoramentos de
Noroest:: terá excelentes consequencias na economia paulista.

mente nu.

Foi encontrada uma pequena
bolsa contendo uma carteira de'
identificação militar, a qual trazia
o nome de Marcel RacnaJ, cam-

ponês.

Of�\_JAN1ZAÇAO AGRICOLA

A chefia do
Estado Mf:�ior
da 3a. Região

A queda da hegf.'mo:lia absoluta que o café tinha sobL�
10 quado dos dGnnis pndutos, com o advento vitorioso de uml

intenSiva cultura algodoeira.. da fruticultura, da cana de imu- Até 30 viveu S. Paulo no regime dos deficits, crescentes.

cu e dos demais produtos a�ricolas de consumo in A êsse tempo era {acil o recurso ao crédit4), aplicado não apenas em

etno e que �e. destinam á. alim(!nt;)ç�o. determinou forç.l.d.cd I
obras patf1{no�!ais como. t�mbem. em gastos cor�.ais da administra

$lldanças radicais na Secretaria que supeuntende a pro�ução agn- ção. Essa politica não devia, nem podia ser maiS adotada_�em 33,

RIO, 15-Foi assinado ce
creto, na pasta da Guerra, exo

nerando o tenente-coronel Osvaldo
Cordeiro de Farias do logar que
exerce interinamente do 'chefe do
estado-maIOr do comando da 5a.
Região Militar e uorneando-o tam
bem mterinamente. para chefe do
Estado Maior do comando da
3a. Região.

. � '-_,,'''_ "
,--.� ..
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NACION LIZAOAO DAS
�E s C O � A S E.S T R A N J E I R A S

fala aos "Oiaríos Associados" o go-
uernaàor �erêu Ramos

E' necessario maior auxilio do governo fe
deral-Urn vereador que renuncía ao mandato
por não falar o português-Falso nacíonalismo.

O capitão Carlo� Tamoyo,

- c\ questão da nacionalização do ensino não se

resolve com o trancamento de escola). O que é preciso,
é fechar umas e abrir outras.

Este ano criei, em Santa Cétarina 102 escolas iso
ladas. Já no ano passado havia criado 42 e aumentado de

igual numero a quantidade de aulas nos grupos escolares, Io que-equivale a outras 42 escolas. - - -

, Dirigi-me, o ano passado, ao ministro da Educação,
pedindo-lhe aumento de subvenção e fiz identico pedido [Jorn. AU RI NO SOARES. di
no começo deste. retor do vibrante diarlo join

vilense "A Noticia"

-Reputo () nacionalismo do integralismo em Santa
Catarina uma força. Para fundamentar este [uizo, cito 05

seguintes fatos: No municipio do Rio do Sul, o integra ..
Iísrno elegeu um vereador, que. não entendia a lingua bra
slleira, e que, por isso, teve de renunciar; o sr. Nelson
Guimarães, juiz de direito de Ioinvile, indeferiu cerca de
oitenta requerimentos de inscrição eleitoral de íntegralistas "O pOvo tO rn e
porque os mesmos não entendiam a lingua brasileira; na a c;efesa de
Côrte de Apelação apareceu, ha dias. um processo ink-I N a r� kin tão
ressante. O réo era integralist� e pediu inierprete por me rn o rave I
não entender portuguez e, ao ser interrogado, declarou que � co rn O a de
era eleitor. 1
!!!!!!�����.- 1 Mad ríd"

NANKIN, lS-Um repre
sentante militar do govêrno de
Nankim, declarou hoje:

«O governo de Nankin e�tá
A Administração do Do· decidido a deíender a cidade até

minio da União, anexa á De- que o povo torne a defesa de

legcia Fiscal do Tesouro Na- Nankin tão memorave] como a

cional neste E!-·tado, está tor- de Madrid». A respeito do fe
nando público, para conheci- chamento da navegação do rio
menta dos interessados, que Yan-Tse-Yang disse: Trata-se de
os terrenos mangues perten uma medida de defesa que se

cem ao dominio exclusivo da impoz ao gl)vêrno chinfls nas cir
União Federal, não poden-I cu?s!ancias �tuais .. �spero. qUe a

do, portanto, ser cortados uplmão publIca chmesa e Interna

sem prévio processo de ar- ciooal tenha compreendida a ne

rendamento. cessidade clêsse áto. A navegação
OS contraventores estão será restabelecida assim que fôr

sujeitos ás penas dd :ei. afastada a ameaça externa».

RIO, 15 - «O Jornal» publicou ontem o seguinte:
Transita, atualmente, na Camara dos Deputados

um projeto de lei estabelecendo medidas para a completa
nacíonaltzação das escolas estranjeiras no sul do pais.

Ontem, aproposito dêsse projéto e das medidas
c,ue vêm sendo tomadas pelo governo de Santa Catarina
sobre o mesmo assunto, ouvimos o governador daquele
Estado. sr. dr. Nerêu Ramos.

A' nossa primeira pergunta, respondeu:
-A afirmação da existencia de escolas estranjei

ras em Santa Catarina é verdadeira. Não ha muito, por
decreto cuja copia: enviei ao ministro da Educação e foi
divulgada nesta capital, inclusive pelo radio oficial, sus

pendi de uma só vez quatro escolas em que se ensinava o

alemão, além de outras que ultimamente .mandei substituir
por brasileiras, Reputo absolutamente injustas quaisquer
acusações aos governos de Santa Catarina, não sómente
ao meu, quanto á nacionalização das escolas, porque to
dos eles íizerarn o possivel, diante da precariedade dos
recursos íínanceiros do Estado. Basta dizer que o meu

governo gastou, em 1933, 24,3 010 do orçamento com o

ensino público. O Estado não póde fazer mais do que
fez e está fazendo. Na minha úl"l1a mensagem salientei
ser irrisorio o auxilio de 342 contos que a União dava ao

Estado para a nacionalização do ensino. Esse auxilio é
dado na razão de 1 :800$ por escola quando u Estado

dispende, por escola, no minimo réis 2:400$ por ano, afo
ra o edifício, o mobiliaria e quando o professor é norma

lista, gastam ainda os poderes estaduais 320$ mensais
com vencimentos.

Não é só fechar escolas

Falso nacionalismo

Sobre as atividades integralistas no seu Estado
disse.

,Concurso pa-/Terrenos
.

tra Juiz suba- nnangues
tituto

Com pra:o de quinze dias e a

conth'r de IOdo corrente, está

aberto na Secretaria da Côrte de

Apelação concurso parll preen·
chimento do cargo de juiz subs
.tituto da 5a. circunscrição judi
-ciéria -Lages (séde,) Curitiba
n(,s, Campos Novos, Bom Retiro
-e São Joaq'lim.

Os c'·mdidatos deverão instruir
!Seu� requerimento;; com documen'
tOI que provem os requisitos exi·

�idos pelo artigo 32 da Lei n·.

(>0, de IOde Janeiro de 1936.

DR. NEREU
RAMOS

num condenave. desrespeito
ao regime demacratlca, ame...
ça, de revólver em punha,
empastelar "A Noticia"

Pelo avião da Panair, acom

panhado de sua exma. esposa d.
Beatriz. Pederneira Ramos, deverá
regressar amanhã do Rio de Ja
neiro, onde foi em objeto de ser
viço, o sr, dr. Nerêu Ramos, ilus
tre governador do Estado.

RIO, IS-Interpelado pelo
"O Jornal" sôbre as ameaças in

tegralistas á jornais democraticos
em Santa Catarina o governador
r�erêu Ramos, disse o seguinte:

«E' este o telegrama que o

governador interino recebeu e

acaba de me enviar:

redação, armados de revolve- seguir meis na campanha, sob
rs, intimando-nos a não pro- ameaças de empastelamento e

agre ssão física. Sem garantias, le- Le i Ião de
vamos fito ao conhecimento de i rn Ove is

Ativ idades v. ex., para quem apêle em no-

subver:6 iva s . me da liberdade de pensamento Amanhã, ás onze horas, na

amparado nas leis que nos regem.
frente do ediâcio do Palacio da

R!O, 15 - O O «Globo» -Saudações-Aurino Soares, Justiça, á Praça Pereira e Oli-

publica uma reportagem sôbre ali diretor "Noticia". veira, o porteiro dos auditórios do

atividades extremistas na Ilha do. O governador interino deu co- Juizo de Direito da 1 a. vara fará

Governador. nhecimento desse telegrama ao público pregão de venda e arre-

Esse vespertino declara que ceman :lante da Região Militar em matação,
_

a' quem o.ferecer maior
constatou a veracidade das inlor- CUlit,iba e quanto ao ca:;? do ata-Ila.nço, acima da avaha�ão .de .

mações dó chefe de policia, quan- que as tropas co ExerCito, ocor- 1.600$000, do segUlnt� Im�'VeI:
do afirmou que se verifica o re-I

rido aliás, no dia do meu em- pequeno. cha!et de madeira, SIto á

crudescimento das atividades ver barque, posso dizer-lhe que vi o rua Major Costa n. 28, coberto
rnelhas naquela ilha, onde ex-ma- I telegrama comunicando o fáto, ten- de telhas, assoalhado, com diver

rinheiros, expulsos da Armada por I do o governo do Estado deter- 505 compartimentos e seu respec
atividades subversivas, se entre- minado a ida de um àelegado tivo terreno.

gam á propaganda de suas idéas. I?ara o local.
------------------------

prol regime

Morreu o de
put�do Pio

rezi

BOLONHA, J 5 - Noticia
se a morte do deputado Fernando
Piorezi em consequencia de um

acidente na estação da cidade.
Esse parlamentar, no momento em

que queria subir a um trem em

marcha, caiu e foi arrastado relo
comboio] Transportado para o

hospital, foi operado sem resulta
do e faleceu á noite.
° extinto era um dos primei

ros organizadores do fascio na

To�cana.

As oposições
gauchas quasi
.ompe.aw

PORTO ALEGRE, 16-
O CORREIO DO POVO

anunc:a que as oposições rio
grandenses estiveram na iminen
cia de um rompimento na As
sembléa EstadoaI. em virtude da
organização do Instituto Riog:an
dease da Banha.

Conjurada a crise, o gover
nador continuará em minoria na

Assembléa.

G.rassa O tifo
em Chapscó

O delegado de policia de: Cha
pecó solicitou ao dr. Secretário
providências no sentido de serem

remetidas vacina anti-tlficas, pois,
está grassando este mal naquela
zona. Ao diretor de Higiene foi
encaminhado o pedido.

em

"Acabo de receber de Joinvi
le o seguinte telegrama". Em vir
tude RNoticia" transcrever hoje
artigo de um jornal paulista com

batendo o integralismo, o capitão
Carlos Tamoyo, do 130. Bata
lhão de Caçadores, acompanhado
de outro oficial, compareceu á

VEN OE-SE a casa de moradia
a rua Conselhefro Mafra n.152a

para. tratar na mesma rua no. n.87.

Comicio Campos AcidenteemCuritiba
doem CURITI'BA, l3--Registrou-se,

um grave acidente de veiculo nes
ta capital.

CAMPOS 15 R I Um eaminhão do lo. Batalhão
. . .'

-

ea izou-se ôntem á noite um grande co" de Sapadores, repléto de solda-
mICI?, promovido pelas agremiações politicas, em deleza da demo- dos, corria a grande velocidade
cracra contra as investidas extremistas. pela estrada da Ribeira, quando

Discursaram oradores dos partidos que apoiam os srs. Ar- aconteceu escapar uma peça da

man�o de Sales Oliveira e José Americo. Torles combateram os ex.
direção. O veículo desgovernou

trermsmos, mostrando a necessidade: d h
indo espatifar-se de encontro �

e uma campan a permanente um barranco
contra as manobras ocultas do I t I' d C' S

.

_

destrui
negra rsmo e o omumsmo, que eis soldados morreram no 10-

V13am estruir o regime, I cal, havendo mais de vinte feri-
.

Cêrca de 8.000 pessôas ouviram os srs, Cesar Tinoco, joa- dos, alguns gravemente.

q�lm de Melo, Osvaldo Cardoso de Melo, Lontra Costa, Sobral .

O �oronel Castro Neves seguiu,
PlOto, Osvaldo Tinoco, João Rodrigu�s de Oliveira Godofredo Ti- lme�l�a�ente, para o local, acom
noco AI

.

d B Ed S O' . p�n a o e ambulancias, condu-
, cm o

.

essa, ga� ema.e ou�ros. s oradores foram vi- zindo médicos e enfermeiros, quevamente aplaudidos e os discursos irradiados pela Radio Cultura de trouxeram os cadaveres e os feri-
Campos. dos para o Hospital Militar.

informaçõe��

. CA�POS, JS-O tenente Coracl, delegado militar da
r:_glão, reum� ôntem á_ noite os eleme�tos que dirigem as organiza- VENDE -_SEçoes der_nocrah�as da cI�ade, para manIfestar o seu Ieceio de que a

���a.da Integrahsta anunCIada para hoje poderia degenerar em con-I urna farmacia bem afre-
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-

Apesar de ouvir do� mesm�s politicos de que desaprovariamqualqu�r. atent��o contr� os mtegrahstas, resolveu telefonar ao chefede p�hcJa, soliCitando !Icença p�ra impedir a realização da passeata,
em Virtude da exalta�ao de amm�s em toda a cidade.

cisco.
Para mais

nesta redação.
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.' :;:.:�:;, :' :.:.: "O Brasil,

1&�1i:::
ALMIRANTE GUILHEN, minis

tro da Marinha Brasileira

FloHanopolis, 16 de Agosto de 1937

dos destroiers

que nunca

julga no dever de
terceiros"

pediu explicações a

dá-Ias, nem de
outro
pedir

".

pais,
pare-

AMEA-("SÁ" A
�

CIAL.IC CE CON
TINENTA�

cialidade e do pessoal dos quadros da sua marinha de guerra. Para \ Nenhuma outra finalidade encerram as negociações feitas
RIO, 15-0 gabinete da presidencia da Republica distrí- atender tais necessidades é que se fizeram 'encomendas aos estaleiros para o referido arrendamento, cuja execução só interessa ás nossas

buiu o seguinte comunicado á imprensa: estranjeiros e se iniciou nos estaleiros nacionais a construção de conveniencias e ás possibilidades dos Estados Unidos.
«O govêrno dos Estados Unidos pediu autorização ao Con- novas unidades. O Brasil nunca pediu explicações a qualquer país sôbre átos

gresso para ceder, mediante arrendamento, acs países sul-americanos A natural demora na execução das construções e a circuns- dessa natureza, inherentes ao pleno exercicio da soberania nacional.
que o solitassern, unidades de sua marinha de guerra retiradas do tancia de mantermos de longa data uma missão técnica norte-ame- Por conseguinte, não se julga no dever de dá-las, maximé quando
serviço ativo. ricana, aconselhavam aproveitar o oferecimento, arrendando alguns não mantem páctos, tratados ou convenios que a isso o obriguem,

O B rasil, como é sabido, acha-se inteiramente desparelhado navios para o serviço normal da Esquadra. nem compromissos que imponham a consulta ou o parecer de ter-
para as simp les exigencias de policiamento de sua extensa costa Trata-se de unidades passadas para a reserva, que não po- coiros>.
marítima e de seus rios navegaveis, da mesma fôrma que está pri- dem servir a objetivos belicos, destinadas exclusivamente á instru- -O embaixador argentino conseguiu o adiamento da solução
vado do material flutuante indispensaval p '3-�ra�o�tr�e�in�a�m�e�n�to�d�a�oflloiíi�-�ç�ã�o�d��o�p�eslloiís�o�a�l.�����������������������d�o,�a�r�re�n�d�a�m�.. �en�t�o�d�o�s�$����o�j�ef�r'l3�a�o�Jt�u:�a�s�il�'�����.�.�1�����

se

de

NOSSA VIDA Coronel Aristiliano A GAZETA
Ramos

RIO, IS (Band) --O professor
Emile Sargent iniciando o seu

curso de conferencias sobre a tu

berculoso, falou no Hospital de
S. Sebastião. O cientista francês
foi ouvido por um numeroso au

ditorio, constituido na sua maio-

DR SOUSA COSTA I ria �e. medicos e academicos de
.

Im_e_d_I_c_In_a_. __

RIO, 15 (Band)-Anuncia-se I t·t·-que o sr. Sousa Costa está atual- ns I ulçoesmente elaborando uma mensagem .

• •

que deverá acompanhar o ante- coloniaisprojéto solicitando a creação do
Banco Central da Republica e

que será encaminhado á Camara RIO, 15 (Band)- No Institu
pelo sr. Presidente da Republica. to Historico e Geografico, o ST••
Adeanta-se que o sr. Souza Cos- Raul Monteiro Bustamante l"ja

ta será o presidente do Banco lizou uma conferencia sobr-s o
Central de Reserva. Um vesperti- téma: «as instituições coloPriáis ».
no anuncia que aCamara daverá Saudou o conferencista, o secre-

VIRA' A JOINV
discutir dentro em breve o pro- tario do Instituto Histor'íco, sr.I L� I jéto �e creação do

.

aludido esta- Marques Fleiuss.
belecimento de credito, devendo ----.--------

O governador d.efendel-o em plenario o proprio
titular da Fazenda.

espiritosantense

ANIVERSARIOS

SRA. OTAVIO OLIVEIRA

Trancorre, hoje, a data ani
.ersana da exma. sra. d. Ed
wiges Torres de Oliveira, esposa
do sr. Otavio Oliveira, diretor do iTesouro do Estado. Muito rela
cionada e estimada, a distinta I
dama será hoje fartamente ho-j
menageada.

SRA. JAIME CARREIRÃO

Fez anos ôntem a sra. Her
cilia Carolina Sanford de Vas
concelos' esposa do nosso preza
do amigo sr. A lvaro de Acioli
Vasconcelos, alto funciona rio fe
deral. A' distinta aniversariante,
que é dotada de excepcionais do
tes de coração e muitas virtu
des, A GAZETA, respeitosamente,
cumprimenta.

veirn, chegou, ôntem, a esta ca

pital, acompanhado de seu ilus
tre filho e abalizado clinico dr.
Celso B. Ramos, o prestigioso che
fe do Partido Republicano Li
beral, sr. coronel Aristiliano
Ramos.
Na sua excursão pelas princi

pais localidades daquela zona,
teve o nobre politico catarinense
oportunidade de auscultar a in
tensa vibração civica reinante,
em torno do nome do candidato
nacional, o qual é apoiado pelos
elementos mais prestigiosos numa
manifestação impressionante de
amôr ao regime e de confiança
na figura do eminente chefe da
União Democratica Brasileira.

DR. IAN CORREA

Deflue hoje �a data aniversa
ria do nosso distinto conterra

neo, sr, dr. Ian Corrêa, médico
do Departamento de Saúde PÚ
blica do. Estado.

FAZEM ANOS: HOJE

o sr, Otavio Marques Gui
marães, funcionario postal;

o sr. Ataliba Neves, compe
tente guarda-livros:

o jovem Darcí, filho do sr.

Euripedes Schmidt;
a menina Eurí, filha do sr.

PELOS CLUBES
Eduardo Vitor Cabral;

o menino Mario José, filho
do sr. Armando Ferraz.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"
.--------------------_._ ..

CLUBE DOZE

CHEGAM UNS
Realizou-se sábado o baile co

memorativo do 650. aniversario
do veterano e querido « Clube
Doze de Agosto », que se revestiu I

de grande pompa e suntuosidade.
As dansas prolongaram-se até
alta madrugada, com invulgar
animação.

Acha-se nesta capital, em com

panhia de sua gentil filha, se

nhorinha Zita, a exma. ara. d.
Celeste Arruda, esposa do sr. dr.
lndalecio Arruda, lider classista
da Assembléia Legislativa.
-De Itajaí chegou o sr. João

Medeiros.
-Está nesta capital o sr. An

dré Weiss.

LIRA TENIS CLUBE

Terá lugar no sábado, 21 do
corrente, nos elegantes salões do
«Lira Tenis Clube», o chocolate
dansante que os socios solteiros
oferecerão aos socios casados.
Atendendo o grande interesse
que reina naquela sociedade, é
de presumir-se. que a brilhante
festa fará época.

DR. ALVARO CATÃO

Procedente do Rio, chegou o

sr. dr. Alvaro Catão, ilustre de

putado á Assembléia Legislativa.

De regresso da sua viagem ao

norte do país, chegou, ôntem, o

sr. dr. Pedro de Moura Ferro,
distinto advogado nos auditorios
desta Capital.
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I to-alegrense pelo score de 4 x O.

RIO, 16--0 <Vasco da Gama»
'e o ({ 17i_;-:" i!.\��'i!g'O» Pínp'l tacam por
2 2. () "A I'Te,' vence» o i
«Mad,'-,,-:l'<>", por

j
;..t '.

Jogos de Volley Ball-Vence
dora a destemida equipe da For
ça Publica.
Futeból - Avaí x Figueirense

empate de 2 x 2.

BENEDITO LOPES
O segundo colocado
LISBOA, 16-Na corrida auto

mohilistica do Estoril, o volante
brasileiro Benedito Lopes, alcan
çou o segundo logar.

O primeiro classificado foi o

corredor português Manoel de
Oliveira.

Banco Cen
trai daRe-

ASSOCIAÇÃO CATARI-
NENSE DE IMPRENSAI

publicai .De ordem do sr. PresIdente, CORVO-

I co os senhores membros da diretoria, pu-

111.a uma reunião extraordinaria, hoje, ás 15
horas, na Bibliotéca Publiea.

LOURIVAL �AMARA
I·. Secrelt�l�;-"
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I tuberculose Joãe de Medi:in13 B1ttbo�L

I

Inhumado sem

Já vai �uito l?nge a época em
que,. �loflanopobs, tinha campo
propicio a observação s.obre arte.
Tudo mudou. Desa'pareceu' o
"Clube 4 de Março" e (l mesmo
destino tiveram a "Sociedade Re
creativa CatariD'ense" as "Viole
tas" e, mais 'prôximo do, nossos
dias, p "CJ.ube Beethoven". Foi
assim que a cultura artistica ca
tarinense antigamente tão repu
tada, foí, de degráu em degráu
de�ce'ado, até chegar ao ponto que
hoj-, a vemos.

Já foi, para nossa gente sinal
a.e bom tom, cultivar qualquer
arte, destacando-se, dentre elas,
a musica.
Hoje, (Deus do Céu!) represen

tamos um centro de cultura ar
tistica pouco recomendavel! Não
se dê culpa á influencia do samba!
ou do cateretê; são carateristicoo
do temperamento brasileiro.
Nos grandes centros artísticos

do País tambem o samba tem O'
seu cétro, porém, existem lá gran
des e admiraveis concertos sinfo
nicos, magnificos conjuntos vocais
e instrumentais que, constante-
mente, proporcionam sublimes au-

SANTOS, 15 (Band)-O vapor j
dições.

.

<Kosei Marú« , da frota comer- Não se diga mal da nossa sen

cial iaponeza, surto neste porto, si?il}dade _artistica:-os aplausos a\
foi preso das chamas. Os bom- Bidú Sayão, que ainda resoarra
beiros compareceram ao local falam bem alto do quanto Floria
combatendo o fogo com. enorme nopolis possue em senso artistico.
dificuldade de material que pos-

Com pouco. esforço e bôa von
sue. O navio foi retirado do: tade levantaríamos o nosso nivel).
cáis sendo conduzido ao largo. cult�ra1, porquanto temos, de:
São ainda ignoradas as causas do sob:Jo, destacados elementos que
sinistro, admitindo-se, porém a muito poderiam, e podem fazer;
hipotése de um crime. em pról da arte, unica e verda-

deira essencia Divina.
.

Demos uma tregua ao jazz, le ..
gitrma pornografia da musica, e'
eduquemos os nossos pósteros.

Incendlo a

bordo
caixão

S. PAULO, 15 (Band)-- Ao secre
tário de Segurança Publica, segun
do informa a reportagem, o sr,
João Pestana queixou-se contra o
fáto da autoridade policial da cída

I de de Boituva ter mandado ínhu-

I mar no cemiterio local, sem caixão,
o irmão do queixoso, Julio Pestana,

I
que morreu essasSina�o .. _�__

Dissidencia de Ri-
beirão Preto

RIO, 1� (Band)--Em vista dO queezpoz o díretor das rendas internHs
res?lveu o diretor g(!ral da Fazenda:�esIgnar uma comi ssão que deveráJulgar as prop_ost as apresentas as
pa�a a exploraçao do serviço da 1..0-tena Federal e �. idoneidade 401propone�tes.

S. PAULO, 15 (Bandl-« Noticiam
os jornais que o sr. Meira Junior
procer polititico perrepísta, seria
convidado a chefiar a dissidencia do
seu partido na cidade de Ribeirão
Preto.

Visita diplo
matica Loteria

Fet:ler;al
CAPITAO PUNARO BLEY, go-
vernador do Espirito Santo
Virá a Joinvile em novembro

proximo, afim de presidir a Ex-
CLUBE QUINZE posição de Flôres e Artes, o ilus-

O querido e distinto « Clube tre governador do Espirito Santo S. PAULO, 15 (Bandl-« Conferen-
Quinze de Outubro» realizou, capitão do Exército sr. Punaro claram longamente, os srs, Cardoso

ôntem, uma domingueira que Bley. ! de Mdo Néto, guvernador do Est�-
f

. idi Ab ilh t
'

V" ,

h' i do, e J. C., de Macedu Soares, rm-
O! concorri ISSIma. n an �u ! Ia.Jar�,. em sua compan .13, ntstro da Justiça.
o «Jazz do 14» que, consegUIo

I
sua dIgmSSH11a esposa d. AlzIra A respeito dessa conferencia nada

manter invulgar animação. � Donart Bley. J foi dado á publicidade.

E' QUANTO SE PA-

60$000 GA POR UMA BOA
COSINHElRA A'

}tUA JOSE' VEIGA NO. 91.

\

RIO, 14 )Bllnd)-Esteve no Itama
ratí o sr. Jeferson Cafari, embaixa
dor dos Estados Unidos que fez a
sua primeira visita ao ministro das
Relações Exteriores. Naquela ocasião
o diplomata americano entregou ao
sr. Pimentel Brandão a copia das
suas credencias, pedindo, ao mes
mo tempo uma audíencía do presí
dencia da Republíca para apresen
tIa-as juntamente com as revocato
rias do seu antec;essrr.

�onferencias
secretas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




