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conferenciou três U�L%��$ c. -;�j ,;L�:.,

o chefe õo fiação
RIO, 16 (A Gazeta) ., O governador

Ramos, conferenciou, longamente, com o sr, dr. Getulio Vargas,,':'::::!:?""
presidente da Republica, na pretérita quinta-feira, no último
bado e hoje.

o
..'

�.'.

PRESIDENTE GETULIO VARGAS

T 10 mastro do"Pará" Melhor
trafico

BELO 1I0RIZONTE9 16 - A adesão do
prefeito mnnieipal de Barbaeena á eandi
datura do dr. Arluando de Sales e os ter
mos do seu diseurso de propaganda� ou

tem� pronunciado no TeatroMunicipal des
ta cidade� deram motivo a que lhe fosse
feita uma estrondosa m8nifestaeão� por
parte da assistencia que escutou suas pala
vras eheias de fé e de eivismo.

RIO, 15 (Band)-A Marinha
de Guerra brasileira acaba de ofe
recer á embaixada argentina nesta
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nos jardins da embaixada, á praia
J A I R O � A L L A D O de Botafogo, para nele serem has-

-------------------------.. teadas as bandeiras em dias festi-
17 de Agosto de 1937 I NU�fERO 942 vos.

D RII N E R E U RAMOS

I�---------------------

O S E N A D O E A C A M A R AlO prefeito de Barbacena

homenageiam o governador aderiu â candidatura Ar-

NA Ramo-s mando Sales
� ereu

exma. esposa, d. Beatriz
Pederneiras Ramos, foi
visitado durante a sua

estadia nesta capital pe
los drs, Medeiros Neto e

Pedro Aleixo, respectiva
mente, presidentes do Se
nado e da Camara, bem
como pelos lideres daque
las duas Casas.

O ilustre chefe do
E x e cu t i vo Catarlnense,
'lambem recebeu a vlsl-

RIO, 16 (Servlço [5- ta de todos 05 ministros

pecial de "A Gazeta"-O e de lnumeros particula
dr. Nerêu Ramos, gever- res,

nador de Santa Catarina, Hoje, Sua Excia., es-

que amanhã segue para I teve no Senado e na Ca- o SR. PEDRO ALEIXO

aí, pelo avião da "Panair", i mara, onde foi despedir- dentes e lideres, tendo si
acompanhado de sua I se dos respectivos presi- do cercado das maiores

_I
• atenções por parte �os

A mulher bras. eira senadores e deputados de

ao lado da candidatura nacionalj ;::�s
as correntes politl-

RIO� (Band) - A ! Armas ao mar
União Democraticn :
Brasileira expediu 0- I Por determinação do sr, dr. cia-
fieios a todos os par- , ribalte GaIvão, nutre Secretario da

\ Segurança Publica, o sr, Juvenal
tidos integrados em

II Porto, tuncíonarío da Delegacia de

suas hostes para co- Armas e Munições, jogou, hoje, ao

i ! mar as seguintes armas:
_labol':u.eem na nten.a ! 1 espingarda de 2 canos, fogo cen-Isifiea�ão da propa.. I tsat: 6 espingardas pica-pau de 1

I cano; 1 espingarda�de fogo central,
gauda da candidatu- de 1 cano; 25 pistolas de fogo cen-

Joa Armando de Sa.. tral, de 2 canos; 1 revoívers Nagan,
calibre 44; 6 revolveres, calibre 32;

Ies, indicando alguns 5 revolveres, calibre 38; 1 pistola
nomes de senhoras l\1_�user e_� _fa_c_as_. _

para formarem o De-
J WIilpartamento Femin-i ane 1-

no de Alistamento E-
thersleitoral. A direeão

:!.�'::=a��7.n::. F;: DR. ARMANDO SALES ferida por um chim-
está entregue á sra. Cai-lota Pel·eira de

I '

queiroz. O Partido Libel·tador Carioca panze
instalou um posto de alistamento pal·a se- DR. NER1!:U

. RAMOS ��

nh.ras no Leme� á Rua Salvado.· (;orrêa HOLLYWOOG, 16 - Jane Withers, Sua Excia. que na capital federal foi alvo das mais sígnttícatt-]cano
;o. 38. Deutro em breve o Pal·tido Repu- a famosa meJina que já � astro na

vas demonstrações de aprêço e de simpatia, não só por parte do chefe
• •• d I b b

• , c:>Dstelação eínematogranca des�a da Nação como tambem de lodos os ministros e das figuras mais repre-blIeano do Distrito Fe era tom em a rira, cidade, sofreu hoje, a consequencl� sentatlva� da politica e administração nacionais, teve um desembarque HAVANA, 15 (Band)-Mau
um posto identico. i das Iras de um macac� cheml_panze concorridíssimo, tendo comparecido, além do sr, dr. Altamiro Guimarães, grado o espiritõ de colaboração e-----_1 que !em surgid� com,�la nos !,limes. I governador em exercício, todos o secretariado e suas casas civil e mílítar. cordialidade entre os:deleg-ados aolo ammal mor�(;u a e�trela num i Uma companhia da Força Pu'blica, sob o comando do tenente =

dedo, c produzíu-Ihe tertmentos nas
ctemente Souza prestou as continencias de estilo. Congresso Pan-Americano do Café

IMPRESSIONANTE '1 costas e nas pernas. I -

- ,
.

- surgiram serias divergencias quan-
I PRESO I V· a' a St C t· to á restrição da produção. Por

RIO PARDO, 17 -- A população NADA S� SAB� Ir a. a anna essa razão Aainda não. se obteve
sentiu-se ontem presa de um forte I O ex-presidente n.enhum acordo aproveItavel, rela-
abalo, por motivo de um renome-

. i • •
• I tivamente aos assuntos de primor-

no jámais presenciado. PARIS, 17 -- Ate este momento paraguaio RIO. 16- O candidato do POVO. dial interesse. Foi proro ada a
RIO, 11 -- "O Globo" protesta I Como despendendo-se �o espaço, I nada sabe se .acerca dos a.viadores rus- Assunção, 17

.

- O coronel Rafae� brasileiro dr. Armando Sales vi-I reunião para o estudo d� ucontra o rãto de varíos marinheiros I foi vista uma extensa raísca de ro- I sos, que tazíam o terceiro voo trans- Franco, ex-presidente da Republ1ca sitará os Estados de Rio Grande! f I d l-f I
ma

fardados, serem encontrados, por j go que passou célere por sobre n I polar de Moscou a Nova York, de- que acaba de ser deposto, foi prêso d S 1St C tarí p
ormu a-e. �c�)lnoc açoes, a ando-

vezes montando guarda ás sédes cidade, provocando enormes estron- saparecídos na travessia do Atlan- por ordem do tenente-coronel Pare- °á tn, anba a arl�a e ara- se na possibilidade de> Brasil rnu-jnte!li-alistas. dos. nco. des e recolhido a uma fortaleza. aa, em setem ro proxtmo. dar a sua politica.

Proprietario e Diretor Responsavel
--------

IV I Florianopolis, Terça-feira,ANO

���������� nmaR�------------__--

,.Acompanhado de sua Exma. Esposa, D. Beatriz Pedenleirãs Ra
mos, chegou, hoje, a esta capital, procedente do Rio de Janeiro, para
onde havia partido, ha dias, em objêto de serviço, o sr. dr. Nerêu Ra
mos, Ilustre governador do nosso Estallo.

RIO, 16 - ° prefeito do Dis
trito Federal sr. Henrique Dods
worth esteve em longa conferen
cia com o secretário da Viação
e Obras Públicas, sr. Edson
Passos, sobre a solução do pro
blema do trafego na rua do
Passeio,

SR. "HENR�QUE DODSWORTH

Ficou definitivamente resolvi
do que a Prefeitura demolirá,
ainda neste mês, o Teatro Casi
no situado á praça Paris, que já
foi condenada pela engenharia
municipal, ha alguns anos.

A secção transversal da rua

no Passeio será modificada, re

tirando-se dessa rua o trafego de
bondes, não se sacrificando assim,
as arvores do Passeio Público'

DETIDOS

O SR. MEDEIROS NETO

•

seis comu-

nistas: -"

..

.\J

Marinheiros nas sé
des integralistas

JUIZ DE FORA, 11--A:;policia de.
teve aqui 6 comunistas i:argentinos.
sque tinham seguindo a comitiva do
tr, Armando de Sales, com Intuí
os até agora desconhecidos.
Os prêsos foram recolhidos rigo

rosamente incomunicaveis.

Situação
cambial do
café
RIO, 15 (Band)-Afirma-se que

I o ministro da Fazenda vai infor

II mar publicamente que não será
modificada a situação cambial do

I café, vigorando a taxa de 35 shil
lings por saca exportada.

Congresso
Pan-meri

do Café

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Furtos no Ma r_
Sapo emenda no ar consignando

G
C� Ga�e,â o �!O:!c�:te��t�te Carlos,Fre-

rosSo D
di cabeceia para gOII, Ivo emen-

esportiva da com nova cabeça fazendo o

Urge uma providencia· 2' tento do Figueirense.

hto Figueirense apezar do seu

que pon a erma aos Redator: Paulo B. Barbosa dominio, nada poude fazer, pois
•busas a defesa avaiana lutou denodada-

O encontro principal feriu-se rninio completo, mas pouco soube mente.
LAGUNA, 16- Queixam-se dados de que dispõe o destaca entre os esquadrões do Figueiren- aproveitar as ocasiões para o tiro

diversos proprietarios de casas mento policial, que o sr. Dele- se e Avaí. final.
de veraneio, no arrabalde do gado de Policia consiga pôr ter' Foi a unica prova que termi- Por 2x2 terminou o jôgo.
Mar-Grosso, que têm sido viti- mo a tais abusos sem o concur- nou empatada.
mas de diversos furtos, de pe- 50 dos proprios interessados.
quenos valores--é certo - mas Seria util, portanto, que estes, O EMBATE
cuja constante repetição os vai de acôrdo com as autoridades Sapo dá um drible em Godi-
transformando em regular prejui- locais! combinassem as medidas A' s 4,35 entram em campo nho, passa a rorneroli, este fecha
zoo Os meliantes, aproveitando a que o caso està a exigir. os quadros assim constituidos: sobre o goal,Renato atira-se.pega,
época hibernal que atravessamos, I AVAI': Vadico,Aquino,Monn; mas não segura, do que se apro-
quando as vivendas do Mar-

VENDE--SE Bibi, Silvio, Diamantino;l lacheco' veita Pacheco para lazer o r
Grosso estão fechadas, vão se

�- Sapo, Forneroli, Medeiros, Ivo. tento avaiano.
apropriando de tudo que lhes é urna farmacia bem afre- FIGUEIRENSE: Renato,Fre- O Figueirense fecha, Aquino
possivel conduzir, como sarrafos qnezada, n'um bom ponto di, Antenor; Carlos, Chocolate, para salvar faz penalty, este ba
de cêrcas, cadeaeos, dobradiças da linha férrea São fran- Godinho; Sabino, Paraná, Ivo, tido por Calico é transformado no

e inumeras miudezas. cisco. I Beck, Calico, r goal do alvi-negro.
Parece-nos impossivel, em vis- Para mais informações O jago teve um transcorrer ani-

. 2' PERIODO
ta do pequ-no numero de sol- nesta redação. mado. O alvi-negro teve um do- Ivo escapa por sua ponta, vira,
••••••••••••------------ee�o. .�.I•••••DO.
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Distribu ídores

COSTA & CIA.

Rua Cons.

Em vaa d.
experlenci.
WASHJNGTON, 17

Chegou a esta cidade o grande
hidro-avião alemão Z. 3, em

vôo de expericncia .

LMIRANiES
L.

s
C
O

o sr .. Mussa ..

liniTREINOU O TAMANDARE'
•

Inspe'll
...

clonaO alvi-rubro lar-se-á represen
tar no returno por um quadro bem ROMA, 17 - O sr. l\l1US
potente e completamente remede- solíni inspecionou as fortifica
lado. ções da Ilha Calendaria. espe-

No treino de ôntem vimos Pi- cialmente os hangars, que com

nheiro, Felipe e Academico, óti- portam .20 aviões! e se acham
mos manejadores da esíéra. estabelecidos debaixo dos roche-

Assim o Externato apresentará dos.
. ..

um forte conjunto para o returno, Os l.ornalS iuglêses mostra,m-se
tornando-se assim o inimigo n. 1 apreensrvos com essas fortifica
dos seus conjeneres, ções e perguntam quais @I mo-

tivos porque' a ltalla se empe
CIRCO DE CAVALINHOS nha em Iortiíicer, por fórma

tão eficiente, aquela ilha.
Logo após a última secção da

L.F.F. vinham alguns membros da
mesma, comentando o feito.

Chegados ao Café Subi logo
formou-se a roda.
-Então, diziam êles, as sec

ções estão ótimas e muito engra
çadas ... lá si trata de tudo menos

dos interesses da Liga ,que horror ...
O Ir. Presidente cada vez mais

engraçadinho, soltando luas piadas,
arranca aplausos da assistencia.

Sim, mas não ha só engraçados
lá dentro, ha trágicos e dramati
cos, como Lon Chaney(Fonseca).
A Liga ql e dê um geito e prin

cipalmente remova de Já os que
dela não fazem parte, nem são

representantes de clubes, mas apa
recem como em um "conto de
fadas" lá dentro para piorar.

Elimine seu presidente estes ele
mentos antes que seja tarde.

CASEMIRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Facultada--aos
funcionarlos

". .

munrcrpars
a inscrição no
Montepio do

Estado

O sr, Governador em exer

CICIO, deputado Altamiro Gui
marães, sancionou a lei nume

ro 154, de 12 do corrente,
que faculta aos luncionarios pu
blicos municipais a inscrição no

Montepio dos Funcionarios Pu
blicos do E�tado, com os de
veres e vantagens desta.

.Os candidatos a essa ins-
criçãc' deverão submeter-se nes
tll capital a exame de saude
perante a junta médica do De
partamento de Saúde Pl:lhlica.

S !

POMADA I
MINANCORA I

�

������:I,!E' A POMADA .DEAL! !

Cura TODAS AS FERi·
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU GUAL 111

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo), curou com a
t,Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar I II

D. Carolina Palhares, de joinville, curou, com uma
SO' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes I I I

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e
clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

MINANCORA. nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori
ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR I I I

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -

,oln'dI . .>

Para seu usa ou para a sua familia, temas tecidos que nunca desbotam

Modernos, baratos,'� IindDs e resistentes

Casa Pernambucanas
F E L. I P E S C 1-1 M I o T, IS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES ?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS �

O remedio indicado é:

"Mínervina"
Vende-se nas bõas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioinvílle

•

Melado superior,
especial rnel de abelha,

pi,.....,....,enta malag·ueta,
laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encont: a no

Mercadinho Popular,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

Grande abatimento no

os artigos de inver

I
Do Estomago, Figado, Rins, Bexigas, Intesti!10s?

Lembre�se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARiOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S. A.

ecrrmo PROPRIO

.�
..-.c: A I:)

L.

LAGUNA, 16-Tendo seguido
a serviço para o Rio de janeiro,
o sr. Francisco Vieira Boulitreau,
engenheiro chefe da Fiscalização
dos Portos de Santa Catarina,
ficou respondendo pelo expedi-

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS
ente dessa Repartição, o sr. dr.

..
Claudio Cmreia Leitão, enge"

V NDE SEa
Pensão Fami-

-

Desobstru", nheiro d", classe I do Depar-1=
_ líar, b�m aíregue- 60$00,O

E' QUANTO SEPA-...
tamento Nacional dos I )ortos eL zada a rua Con- GA POR UMA BOA -

d
'

senho Mafra n. 64.
'

COSINHEIRA A' çao as rios Navegação, cheíe do Porto des-
Ver e tratar na mesma. RUA JOSE' VEIGA NO, 91.

ta cidade.
Una e Ara- ---- ---

ç8lub.

Agasalhos de inverno
.

, Compra-se sêlos do Bra-
L'\GUNA, 16-0 se. 01- sil, qualquer quantidade.

retor do Departamento Nacio- Paga-se bem .

nal de Portos e Navegação, Rua Crispim Mira 29.

atendendo os pedidos 'dos srs, CARTAZESGiocondo Tasso, Prefeito Mu-
O D IAnicipal e dos moradores de Ara- D

çatuba e Rio de Una, autori-
CINE REX' 7 h FF' J' d P ,as or8S·- ra

lOU. Isca rzação os ortos
D' 1 8 30 h L

'

d S c, d LaVOLO e ás oras- et
e anta atarma, 8 proce er

d d t',
'

1, d'
, , O es mo,

a rmpeza 05 [lOS acima cita-

dos, de acôrdo com os trabe- CINE ROYAL ás 7 horas--
lhos de sua maior �rgencia. Os ultimas dias de Pompeia,

Segundo fomos informados, e ás 8 30 horas-Uma decep
as referido; trabalhos de des- ção s�blime.
obstrução, terão inicio ainda es-

te mês, pela Fiscalização do CINE ODEON, á5 7,30 ho-
Porto desta cidade. ras-$(tisterio entre grades.

�����Â'q� �€P2�������I.e.aXGGo.��������������:tV2���e

·CASA TRÊS IRMÃOS�
.p A L. A C .-0 O A S S E O A S, �

que é o orgulho do povo de Florianopolis �
mês de agosto em todos ��_;.

no e meia estação �� �Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE',

�CLOQUE' JACQUARD. PEAU D'ANGE BRODE' ESCOSSES

�.,'.,DE LÃ para vestidos e ostumes, Lãs para vestidos. e rnan- 1<'

teaux de todas as cõres, artigos superiores e finisslmos por �
�
fj
U

�
�
�
�
�
�
�
�

� T ff· A
·

& I
.... R. FELIPE SCHMIDT, 22 �I U I mm rmaos F L O: I� NNO� o:':.c:��

7AV(VAVAV4i!\VA��!it�da·��������G.f.� .•���� ��� �;?jf?AtVAVÂV�t;.VÂ�A7ô�I�
,1 .0
·0

�

I indos CASACOS DE PELES, curtos e 3(4, REN t\RDS AR-

GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legít'rnas

Iménsuravel partida ce LINHOS BELGAS,

de afamadas marcas ( insuperável qualida-

I

I

� padrão de qualid.de,. Um novO super radio ao alcance
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á praao I

Oistríbuidores parao Estado deS.CatarlnaGe_rken& Cia. I
�iiiiiiiiiiiiiii""iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii�.......

R .;;;U;.�A;...�.__�_._--==c t�·�NSELHEI�O MAF�.A, 10 - C_ POSTA L .14 i

e de reconhecida durabilidade; e garantia

Assombroso e incomparável stoct de SEDA.S

nas mais bélas estanpas cem dese-

nhos irrepreensivels.

de. Lote Rs 1 :600$000.

p I

SELOS DO BRASIL

.�" ", 'I.

preços ao alcance de todos.

CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro

de padrões moderníssimos, última palavra

, no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,

para homens e senhoras, de diversos tipos,

novidade absoluta, verdadeiro .sucesso.

T
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Florlanopolls, 17 de Agosto de 1937'-A GAZETA

• •

ravrssirno conflito entre
ttt '1# "*'.. M' mm _ EM? Mt .

i n 't e g r a I í 5 tas policiais
verdes atacaram desabridamente os

policia de choque em ação.--A· reação
delegado.--70 feridos e 16 mortos

Os camisas
democraticos.--A
na defesa do seu

CAMPOS, 16-Continúam sendo
obiêto dos mais vivos comentários, os
trágicos acontecimentos de ôntein, duran-

DR. PLINIO SALGA; te o comiCIO integralista aqui realizado.
Os fátos passaram-se do modo seguinte:
Iniciado o comicio, desde logo os oradores se desbragaram

em rúdes ataques á Democracia, taxando os homens públicos do re

gime de peculatarios, deshonestos e outros adjetivos mal soantes.
Neste diapasão continuou o comício, sem o mais léve inci

dente, até que, em dado momento, um dos oradores, referindo-se
aos srs. Armando de Sales Oliveira e José Americo de Almeida, de
pois de ter insinuado não estarem êsses dois eminentes

.
estadistas á

altura do cargo a que se candidatam, os acusou de autentico! co

munistas, a soldo de Stalin e de Moscou.
O delegado de policia, dada a rudeza dos ataques, julgou,

nesta altura, de bom aviso intervir, fazendo-o em termos suasorios,
aconselhando os oradores a modificar os termos dos seus ataques
não só ao regime, como aos seus homens públicos mais representati
vos.

candidatos
da policia

NOSSA VIDA Ordem"

PORTO ALEGRE, 16 (Argus)
-Foi transferida para quarta-fei
ra próxima, a reunião de comisFesteja hoje o seu aniversario são provisoria encarregado de arnatalicio o jovem Otávio Ferrari, .

I
,

tícu ar as correntes políticas quefilho do sr. Teodoro, Ferrari pro- apoiam a candidatura do Arrnan-prietario da Confeitaria Chiquinho. do de Sales Oliveira, para a for-
mação da U.D.B. neste Estado.

Tendo a União De.nocratica, tro se diz adépto, combata com

Brasileira, em Santa Catarina, altivrez e fervor, sendo êsse o cérne
num gesto, aliás, por todos os da sua existencia política no atual
titules, justo e coerente, resolvi- momento historico.
do convidar a abandonar suas fi- Segundo nos adiantam, a carta

leiras, todos quantos não estejam do coronel Aristiliano Ramos,
perfeitamente integrados no espi- convidando o deputado Tiago de
rito dos ideais por ela defendidos, Castro a renunciar á sua cadeira
quer apoiando, dentro do regime, de deputado estadual, será entre

o candidato contrário ás suas pre- gue, a este, até amanhã.
Ierencias, quer mostrando-se sim- -

patisantes com qualquer teoria Palestraextremista, seja da esquerda ou

da direita, dirigiu o sr. dr. Rupp reservadaJunior um oficio ao deputado
João Gualberto, convidando-o, em
termos irretorquiveis, a renunciar
á cadeira de deputado estadual,
para que foi eleito pela Legião,
Republicana.

Os termos dêsse oficio, ao que
nos dizem, são categoricos e ex

pressivos, não restando dúvidas,
de que, por efeito dêsse convite, I
o sr. João G ualberto apresentará Ia sua renuncia, dando com isso o

exemplo de moralidade política e

partidaria a que nenhum homem
publico têm o direito de fugir ou
de esquivar-se, tanto mais que o

deputado em questão, como é sa

j lido de todos, não está abstrito
a interesses de caráter pessoal,
como frisantemente demonstrou,
desligando-se da Legião Republi
cana. que o elegêra.
Ao que consta, identíco convi

te vai ser dirigido pelo coronel
Aristiliano Ramos, ilustre chefe GOVERNADOR CARDOSO DE
do Partido Republicano Liberal, MELO NETO
ao velho deputado republicano sr. RIO, 16 - Está lendo muito

Tiago de Castro, por motivo da comentada a visita feita pelo go
sua grave declaração feita ôntem vernador paulista sr. Cardoso de
da tribuna da Assembléia, afir- Melo Neto ao ministro da Jus-
mando, com ardor e entusiasmo, tíça, que se encontra em São Brindaram êsse jornal com expressivos presentes as seguiu" 18 de Ai:osto.
numa elevação de vez que a to- Paulo. Uma hora durou a pa- tes conceituadas firmas desta praça: Vitor Busch, representante
dos surpreendeu, ser um profundo Iestra reservada entre os dois e, da preferida cerveja Brahma e do Whisky Royal Scot, da Seargers Nã� deve!'1 vael_lar um só instante, façam ho-admirador do Integralismo, o que, só ao termina-la é que a repor- do Brasil; José Breausperger, dos afamados produtos da conceitua- J"e mesmr suas I i i.

b d I O
nser Ç08S no nvsncivel "Credito M-'".no fundo, não foi nada 'mais _na- tagem consegUiU a.or a- os.

_

da Cervejaria Catarinense; Alberto Mueler, da saborosa cerveja An- tuo Predal" d
""

da menos. do que declarar-seSim- ,governador nada disse e nao tartica; Pedro XaVier & Cia. proprietarios da Livraria Mordena; Es- "

' para po erem concorrer ao form§.
patisante .�as teorias do. <: Sigma�, i permItiu mesmo ��e o fotogra- I tefano Savafl, Teodoro Ferra;i, Paulo Posito, Antonio Pascoal

APOS-j
davel sorleao de Quarta-Feira prõxima.

que a Umao DemoeratlCa BraSl- J fassem com o mlmstro Macedo I tolo, Machado & Cia. e Leopoldo Hochkeinei', dos acreditados pro-
eira, de que o sr. Tiago de Cas .. Soares. dutos Lever, do Rio de Janeiro. 18 de Aa:osto 18 de ..

....osto.

RIO, 16 (Band)-O Superior
Tribunal Eleitoral emitiu parrece
sôbre urna de lona, de invenção
e fabricação recente, declarando
que são aconselhaveis para as lo
calidades distantes ou de difícil
acesso, uma vez que as referida I
urnas pesam apenas 2 quilos.
--,-_._---_._-

A' bordo (O <Carlos Haepoke» se nesta capital os abastados
viajou ônterr para a Capital capitalistas e fazendeiros srs. Ce
Federal, ond] vai a serviço da niro Martins e Hermeliao Ri
Faculdade de Direito, o sr." des. beiro.
Henrique da Silva Fontes, H.\BILITACÕES

INo Cartorio do Registro Civil
CHEGAM UN� es1ão se habilitando para casar

PREF. CAE1IANO LUMMERTZ Arn_aldo Bonatelli e Olga da Silva
, Freitas.

Vindo do 8.11 do Estado, on- FALECIMENTOS
de é prestigiao prócer :do Par- Faleceu ante-ôntem a exmatido Liberal Clatarinense, acha- viuTa Julia Vieira Dutra, gese nesta çapta o sr. Ca�tano nitora do farmaceutico Barnabé
Lumr_nertz, �.peroso e

dediCado,' Vieira Dutra, proprietario da
prefeito munbipal de_Ararani�á. Farmacia «N. S. Aparecidas, e-Procedenes de Sao Joaquim sogra do 10. tte. João Elói Menda Costa da Serra, encontram-I des.

o ANIVERSARIO
DE "A GAZETA" ANIVERSARIO!

O diretor deste diario jornalista Jairo Callado, recebeu os

seguintes telegramas de felicitações pela festiva data da paisagem,
DR. ROBERTO

ôntem, do 3'. aniversario de A GAZETA:

MEDEIROS

transcurso, hoje, terceiro aniversario

jornal <.: A Gazeta» sob sua criteriosa

Deflúe hoje o aniversario na

talicio do sr. dr. Roberto João
da Silva Medeiros. integro Juiz
de Direito da comarca de Ti-

Felicito prezado amigo
fundação brilhante conceituado
direção pt.

Cordiais Saudações.
jucas.

ALTAMIRO GUIMARÃES JOSE' BRAUNSPERGER

Por mais um aniversario de «A Gazeta» o meu afetuoso Marca o dia de hoje o ani
versario natalicio do sr. José
Braunsperger, ativo represen
tante comercial nesta praça e

agente geral no Estado de Santa
Catarina dos preferidos produtos
da Cervejaria Catarinense,
Muito estimado no leio de

sua classe e no mundo social,
por certo não lhe faltarão hoje
as mais vivas demonstrações de
amizade ás quais �nol associamos
com prazer.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalício do interessante menino
Wilson, filhinho do nosso distin
to amigo e brioso oficial do
Exercito Nacional, Ir. tenente
Alcebiades de Souza Freitas.

abraço.
CELSO FAUSTO

Tanto bastou, para que
grupo, constituido pelos chamados
pontapés, etc.

Vendo o delegado de policia tão barbaramente espancado,
uma força de policia que montava guarda nas imediações do comi
cio, afim de manter a ordem, interviu, procurando arrancar o de
legado de policia das mãos dos adêptos do "Sigma".

Os integralistas, com a sua polic., de choque, reagiram,
dando motivo a que os policiais, para fazer valer o prestigio da au

toridade, fossem forçados a dar duas descargas.
Estabeleceu-se grande panico, pois numerosas pessôas caíram

umas feridas, outras mortas, havendo gritos, eorrerias, etc.
Obrigados pela energia dos policiais, os integralistas deban

daram, sendo feitas muitas prisões.
Em resultado das descargas fioaram feridas para cima de

70 pessôas e mortas 14. DOi feridos, foram recolhidos ao hospital.em
estado gravíssimo 12.

sôbre a autoridade saltasse um

"policias de choque", aos sôcos, Recebe meu afetuoso abraço pelo terceiro aniversario
brilhante jornal.

teu

MAURO RAMOS

Passagem mais um aniversario teu brilhante valoroso jornal
cordial sincero abraço felicitações.

ROGERIO VIEIRA
envio

Meu aíetuoso abraço e votos continuação fulgurante vida
jornalística.

IVENS DE ARAUJO

Envio-lhe cordiais felicitações grato motivo passagem ani
versario seu brilhante jornal pedindo permissão saudar tambem nes

ta data esclarecida redação e esforçado corpo gráficos.
RENATO BARBOSA

Trago ao brilhante confrade e companheiros lides jornalisCAMPOS, 17-Até este momento, encontram-se no necro- ticas, minhas cordiais congratulações aniversario Gazeta.
terio 16 cadáveres. JA'U GUEDES

Aniversariam-se hoje as gen
tís senhorinhas Adelía e Julieta
Jorge, dilêtas filhas do ar. João
Nicolau Jorge, e elementos de
destaque do nOSlO meio social.SÃO PAULO, 17-0 sr. Plinio Salgado, que estava para

seguir para Campos, ao ter conhecimento dos trágicos aconteci
mentos alí ocorridos, suspendeu a sua viagem.

Pela data festiva 3'. aniversario da Gazata apresento-vos
congratulações pelo Dia e Noite.

MENEZES FILHO

DEPUTADOS OPOSICIONISTAS QUE RE- -0-

Em nosso nome e de Lux Jornal felicitamos brilhante orgão
transcurso aniversario-Mario Domingues e Vicente Lima, diretores.

-0- Faz anos hoje a galante me

nina EH, aplicada aluna do Co
legio Coração de Jesus e dilêta
filha da ar. Numas Gardoso,

NUNCI_t.\RAO SEUS MANDATOS
Pela passagem brilhante aniversario êsse conceituado jornal

apresentamos calorosos cumprimentos votos prosperidades aliados
vossa felicidade pessoal Diretoria Lyra.

Queira impoluto batalhador data hoje transcorre terceiro
FAZEM ANOS: HOJE

aniversario teu jornal arauto d� �odas reinvidícações populares acei- o sr. major Alvaro Lima, te-
tar nossos calorosos votos de felicidades e que continues embora te-!legrafista aposentado'
nhas jogar pro�ria vida na defeza intransigente dos mais sagrado:'! a menina Jurací,' filhinha do
postulados de �iberdad� bem como sempre esposando causas pura- sr. Joaquim Lucio de Souza,
mente nacionais como aquela que nesta hora vem de encontro an- dedicado chefe das oficinal da
seios povo brasileiro e que com o destemoroso concurso da Gazeta Imprensa Oficial'
vem dando a Santa Catarina livre e independente e dará dias o sr. AlbErto' Oscar da Silvai
melhores do que estamos vivendo não recues e marcha tri- o sr. Agemr Póvoas telegra-
uníante para a gloria contando com nosso didicado apoio. fista;

,

ARISTIDES OLIVEIRA e HIPOLITO PERIERA a senhorirna Olindina Catani:
o jovem ]ton Cunha.

QUE DA' O QUE �
FALAR

Os comissarios de policia, tem o prazer de felicitar-vos pe
la passagem 3'. aniversario êsse jornal, tornando extensivos seus OUTROS PAFTEM

dignos auxiliaresD
A' ilustrada redação á Gazeta envio meus

"
felicídades pela passagem seu aniversario.

MONSENHOS CHRISSAKIS
Visitas

! -:-,0 ilustre secl'�tário d� Segurança Pública dr. Claribalte
i Galva, VISitou-nos por intermédio do seu oficial de gabinete sr.

Fernando Melo.

melhores votos Para o Ri� de Janeiro seguiu
ôntem o jcvem Luiz Gonzaga
Moura.

DES. HEl'1RIQUE FONTES

Aten�ão.

Visitaram-nos, ontem, trazendo o Meu abraço de felicitações
as seguintes pessôas: deputado Adolfo Martins, deputado Barrei
ros Filho, Lourival Camara, Arão Cunha, Mister Edward Rodbou
ne, José Breausperger, Cassio Abreu, José do Vale Pereira, Vitor
Busch, Agapito Mafra, Profirío Gonçalves, Alberto Bruggmann, Or
lando Fernandes, Pantaleão Atanazio, Alberto Entres, Jorge Tritofe
lis, Clementino Brito, Cloves Viegas, Tte. Cunha, João Atanazio,
Altino Oliveira, Solon Vieira.c Adão Miranda, Natalino Lopes, Lau
ro Pinto, Manoel Moraes, Alcebiades Dias, Teodoro Ferrari, Osval
do Gaspar, Osvaldo Machado, Ernani da Costa, agente do Lloyd
Brasileiro; Leopoldo Hochkeiuer, Juvenal Farias, Raulino Horn Fer
ro, Alberto Mueler, Paulo Posito, Tomaz Camilo, Augusto Brand,
João Martins, Hardt, contador da Força e Luz em Curitiba; Pedro
Xavier & Cia, Antonio Paseoal Apostolo, Estefano Savas, Edmun
do Farias, Trajano Margarida e outros.

Presentes a Gazeta

I

I
I

"
'

t·,''"I·
'.'" 1 ':"

"A
O jornal cA Ordem» suspendeu

temporariamente a lua publicação,
em virtude da nova organização
por q ue está passando, para me

lhorar a seu material e dar maior
impulso ao movimento de brasilí
dade que, em bôa hora, empreen
deu.
Obediente ao seu programa de

defesa das instituições republica
nas, <A Ordem � reiniciará dentro
de breves dias a sua cruzada de
mocratica.

O GAL. DALTRO
em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 17 - Pelo
avião da Condor chegou ôntem
a esta capital o general Daltro
Filho, acompanhado do seu .cheíe
de Estado Maior, major Cordeiro
de Farias.
-- ---- ----------

PRO'
'candidatura
nacional

Irá a Bai'a em

propaganda politica
RIO, 16 (Argus)-No 'próximo

domingo, a bordo do <Arlanza »

seguirá para a Baía, o sr. Josê
Americo, acompanhado de nume
rosa comitiva, em propaganda de
sua candidatura á sucessão pre-
8'idencial.

Urna de lona

.. r

'v

Atenção;
Quarta - feira.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




