
Renato Barbosa apr.esentou
legislativa do Estado, um projeto

siderando de utilidade pública a Associação
de Imprensa

o deputado dr.
sembléla

As-

.
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Os jornalistas cato
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rmenees

de lei, con

Catarinense

Os jornalistas catarinenses estão de parabéns. Estão de parabens e I ufanos, nem esquivar-se de salientar a atitude do nobre deputado,que assim
sentem-se desvanecidos, com o gesto do brilhante parlamentar dr, Renato II vem de dar um testemunho publico do elevado papel que desempenham na

Earbosa, entregando, hoje, na Assembléia Legislativa do Estado, um projéto sooiedade os orientadores da opinião publica, sempre, no fundo, visando o

de lei, considerando de utilidade publica a Associação Catarinense de Irn- futuro radioso da patria e os interesses sacratissimos da coletividade,

prensa, Por isso mesmo, os trabalhadores de imprensa, em Santa Catarina,
Os que mourejam nestas lides, ingratas mas nobres, acostumados a sentem-se nesta hora possuídos de intensa alegria, prometendo guardar, irn-

!_-".. serem olhados com doloroso desprendimento, não podem deixar de sentir-se perecivelmente, o gesto do talentoso patricio e vigoroso parlamentar,
�-----------------------------------------------------------------------

A GAZETA
em

• •

maioria

DECLARAÇÕES DO
Boato falso

,
De ha dias a esta parte vêm dr-

DR ADUel AOS culand� insistent�s, boatos, de ha-
ver o Juiz de díreíto de Campos

• Novos, dr. João Henrique Brauner,
desfechado varios tiros contra o pro
motor publico da comarca, dr. Pau
lo de Sá Pereira.

O boato, ao que somos informa-
dos, carece de fundamento.

O que houve, foi apenas uma
altercação entre aqueles dois magis
trados, durante a sessão do Tribu
nal do Jurí, do que resultou haver
o juiz aplicado ao promotor a pena
de suspensão, que mais tarde repa
rou, convertendo-a em pena pecuria da candidatura do e�inente dr. niaria, deliberação esta comArmando de Sales Olíveíra, na sua que �o promotor não concordou,terra.

. recorrendo para a igreja Corte deO sr, Fulvio Aduci, �Isse" ainda, Apelação, que decidirá sobre a legaque os propríos chefes slt,!laclOnistas IUdade, ou Ilegalídade da mesmasnão ocultavam a situaçao, !nferior em uma das suas proxímas sessõ
que ocupam no cenarío políttco, em ,e.

relação á candidatura do dr. Ar
mando de Sales.

Referindo-se ao tntegratísmo,
afirmou que, .êle 116_ existe nos nu
cleos alemães de Joinvile,Blumenau,
e Jaraguá.

T
A voz DO POVO Sem quaisquer liga�ões politicas JORNALISTAS

--------------------------------------------
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IAUXILIO
Seguiu hoje para o sul do Estado, do Papa
o diretor deste diario jornalista BILBAO. J - Foi anunciado PORTO ALEGRE, (Urgente)-2 O deputado Alexan-
Jairo Callado. que o Papa Pio XI enviou um dre Rosa renovou, ôntern, o seu pedido de renuncia. Foi
Durante a sua ausencia que auxílio de 300 mil liras para as portador do oficio. que. entregou em mão própria, o

será de poucos dias responderá críancas de Santander.

I
sr, Elisio Barbosa, A Mêsa reteve novamente o pedido.

pela direção, o redator deste jor- Fai portador dessa quantia o esperando-se. entretanto. que . sp;ja lido na sessão de
nal, o jornalista Mimoso Ruiz. monsenhor Antoniettt. hoje. (
----------------------------------------_------------- ---------------------�------------------------------'----------------------------------------------------------------------

o governador ga�cho
ficará

S. PAULO, 1 O dr. Fulvio Aduc
cí, ex-governador do Estado de San
ta Catarina, prestigioso procer da
União Democratica Brasileira na

quele Estado, ouvido qelos jarnais,
manilestou a sua confianca na víto-

ELEGANCIA MASCULINA SO
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

oi

o PROLETARIADO E A DEMOCRACIA, ANTE OS RUMOS DA AÇÃO CATO'LICA
R E N A T O BARBOSA

Nota da Reda�ão mos !-, sô o claro sentido espírituál do Cristianismo poderá repre- A proteção e o amparo, material ou moral, ao trabalho em
sentar a segurança de melhores dias, to�o� .

os seus multiplos
_ aspêtos, foi, de tamanha intensidade, 'que

Iniciamos, hoje, a «Semana da Democracia », com Dos estadistas que luziram, pelos gabinetes e chancelarias, medificamos a concepçao mdIvIduahsta da democracia-liberal da
um ensaio inédito do ilustre homem de l'etras Dr, foi, sem duvida, um grande Principe, e o maior dos Principes da Constituição de 1891 adotando a democracia-social da Carta de 1934
Renato Barbosa, Advogado, jornalista, politico: par- Igreja Cató�ic�, Sua Santidade, o Papa Leão XIII: quem, na sua cara�erisad.! es.ta p�la in,tervenção ,do Estado, como pôder social,na�
lamentar e escritor, em todos êsses setôres, o

ini-I nota,vel
enciclica «J?e Rer�m Novarum »,em 1891, vislumbrou e pres- manifestações mdl;Iduah�tas da VIda, sem anular, antes garantindo

ciador da nossa semana é personalidade verdadei- sent�u () pandemonio d? sêculo XX debatendo-se em t,odas as an- os, os anseios de libertação que estruturaram a formação nacional.
ramente sedutora, credenciada entre os Iegitimos ] gUS�IaS _e em todos, os mc.on�entaII_lentos, p�ra os, ,quaIS as nobres O governo am�ara o trabalhador, pela assistencia que lbe
valores novos, com que Santa Catarina concôrre I aspiraçoes de um Id�al cn,stao �enam o. UnICO lenitivo, presta em todos os setores, mas, completando a obra grandiosa da
para o prestigio da geração presente do Brasil. I A gU,erra distanciou, ainda mais, os_ home�s de peus, elevação gradual dos planos proletarios, sentimo," os efeitos salu ta-

DepOIS da catástrofe, surgem geraçoes estigmatisadas pelo res ,d,a A�ão _Católica Brasileira, que é um movimento de intensa,

I déficit das trincheiras e pelas revoltas, sufocadas em meio, como re- espiritualisação das camadas laboriosas do país, prevenindo-as con-

O problema proletário, no Brasil e, na Europa, ,dif�reI? manescentes �as pobres gerações dos combatentes,. tra as infiltrações extremistas,
muito em suas origens e em suas fontes, Daí, a natural e instinti- O OdIO de classes explode em todas as latitudes, "A, A�ão _Católica projet�u os rumos salutares de suas legi-
va repulsa, com que, ;nas nO,ssa,s classes laboriosas, todos encaram

,

Por mais que os Estados tentem fórmulas equit�tivas, o timas reivindicações, pela educação religiosa, exatamente no momen-
as místicas e as doutrinas alienígenas. operano, que sofreu as amarguras do FRONT, ve, no patrao, o ho- to em 9�e: p:lo Qspirit?, de im.ítapão, poderiam as extremas de can-

No Velho-Mundo, a grande industriá cesceu, encorpou, e só mem que, enriquecido pela deshumana exploração do trabalho, mul- çadas civilisações europeias se msmuar pelo organismo social, cheio
muita depois' disso, pela convuls�va , prepara?ão, de grév�s e de ,?ol- tiplicou a fortuna" na rend?sa !ndustria da g�erra.

L

de fôrça e de vida, dos povos infantes da America,
pes foram marcadas por certo crrterío protecionista de vida as JUS- OS operanos, ensarilhadas as armas, ainda fumegantes, alon- Ao lado das conquistas materiais e intelectuais dos . ,

, Ih l' ircund t t
'

I d 1 bô f -

"I
llIVeIS

tíssimas aspiraç?es dooperano,. gavam o o a� pe a, paisagem clr�un an e; e o a eI�n:IO em que!e e_a or, � , or�açao espíritua , �m face das diretrizes firmadas pela
As qUeixas, as amarguras e os sofrimentos, calcados e re- afundavam, dia a dia, eram barreiras que roubavam a incompreensao Açao Catohca, e o elemento mais forte, na obra

-

oportuni d
calcados anos a fio, explodindo em um baixo nivel de existencia, desses olhares estradas batidas de s01, que só a Fé possúe o segredo I revestimento e da impermeabilidade das esfêras trabalhist IssImad o

entraram a minar as estruturas e os vigamentos do Estado, até o divino de desvendar ao Homem, nas horas de aflição e de desespero, circulos proletários, contra a inglória sedução de irnperialisr e, os

desordamento delirante, selvagem e brutal da ditadura eslava de ,k Ação C�tólica se faz, no cáo.s ,do ap?s-guerra, o facho, portados,
ismos im-

1917, que ilumina a caminhada de um proletariado, cheio de esperança. I
As tentadoras escolas coletivistas transmitiram ao operario, E os �rabalhadores, as�sistindú ao horror dantesco do espe-: Já olhaste, operario do Brasil, para o panorama convulsivo

inculto desavisado e paupérrimo, a utopia de um El-Dorado, aca- taculo moscovita, de uma pátria sem Deus, levantam os olhos para' da Europa atual?

rinhada desde os tempos longinquos da Revolução Franecza, pelas 10 alto e, mãos calósas, crispadas, em um rictus supremo de perdão, I Encara e pondéra sôbre a situação do teu com h' d"
'

I' 'I b
-

d '

lê A I' ,
, pan eiro e

diretrizes dos p�rtIdos e dIo� ?ru�os le SOCIa I�r::i0d 'd
'

gntam pe a ençao os ceus, a em- t antIcof, s�btrdllladdo � escravIs��o aos totalitárismos,-ao
Prometia-se a co etlVIsaçao a propne a e pnv,a a,

.

mor- comunismo, ao aSCIsmo, re uZldo ao mllllmo de franquias pela _

mente da hereditária, igualando tudo, homens e economIa, em uma No Brasil, a democracia amparou o operario, pelas franquias fixia do poder,
, as

tábula rasa do fluxo e refluxo da circulação da riqueza pelos rumos de uma legislação social que foi fruto, não da exigencia de fatôres, Refléte, homem do povo!
do trabalho proletáno, 'A •

pela técmca da gréve e da rebelião, mas da compreensão antecipada Calejaste as mãos, em duras fainas,
A sintése das lutas que empolgaram a conClenCla do traba- que dominou a nova ordem de cousas, instituida em 1930, das ne- ,Apercébe-te, J?ois que pretendem te explorar, falando uns,

lhador residía em uma promessa de socialização nacionalista de todas cessidades da criação de tal espirito trabalhista, de tão forte ambi- dentes rllha,dos, eII_l dIta�ur21, pro,letári,a, que é a maior miseria hu
as fontes de produção,

-

ente operario, que, pela segurança efetivada ao trabalho, essas clas- mana, conforme a!Iança a Hlstona a Imensa ruina russa, e gritando
Falava-se muito em burguezia capitalista, impedindo o enri- ses encontrassem iámais, como não encontrarão, clima em que se outros, com tremidos abemolados de voz, pela Era Integralista

quecimento, ou melhoria do operario, expandissem as ideologias estranjeiras do comunismo e do integra- outr�l codusa nl�o � sdi,n�do 0lrllgime e� que o proletário, perden'd�u:
Este se considerava o fatôr precipuo, do alarmador cresci- lismo, parce a e va or lU IVI ua, que lhe e assegurada pelo sindicato

mento da renda dessa burguezia sem entranhas, S�neamento do ,sala�io.' forta�ecime?t.o dos élos sindicais, �e- sará á humil�andte e vexdatória cO,ndição de um numero, na �!�t
A onda crescia e se avolumava, I guros e aCidentes, horano mImmo, lei de fenas remüneradas, naclO- rosa concepçao e uma emocraCla de grupos,
O;; países capitalistas, por mais que :se ex�enuassem, iá não na-ij�ação padroni�ada das atividades, assistencia, em todo o lato

,

Deus, Patria e Fa�ilia, operario brasileiro, são sentimentos
logravam conter a preamar, com origens que desonentavam.

, [SentIdo
da expressa0, aposentadorias e pensões, estandartisação de aprImorados p�la DemocraCIa, e que presidiram o sentido evolut'

Os tempos adiante provaram que o fenomeno era de facII um novo espirito indllstriário, são conquistas, entre outras, colimadas da nossa patna.
IVO

percepção: ,_ _
,pelos preceitos constituciona:s da Justiça do Trabalho, na iminencia Não te iludas, pois, com falsos arcanjos e com falsos _

Eí-Io: a leglslaçao de proteçao ao trabalho nasCia sempre de exeoução, que garantem á Democracia-Social Brasileira, apezar dutores, con

forçada pelas contigencias indesviaveis a pelos imperativos irremovi- dos surtos extremistas, que irromperam longe das esféras trabalhis- Trabalha e crê:--olha os rumos da Ação Católica e cami-
veis da evolução social, e não se antecipava a êdses reclamos, de tas, a tranquila certeza de que as fôrça� oculta� que rondam os es- nha, resolutamente, pelas estradas amplas que ela te de . d

I b' Ih d 1 1 d'd t lad d t'
, -

d" d d d" d
' sven ar,

sórte a preparar, com caute a, am lente me or, on e as pop� a- p en I os pos U os emocra ICOS aglrao sempre IvorCla as o nos- separan 0,0 }�IO o trIg�, porque estas, sim, afastando-nos dos hu-
ções trabalhistas não sentissem. o travôr do_ desconforto e o -espetro so operario, qne tem pão, que tem této e que tem trabalho, sob o mlldosdterrdItorl,os, contadmmados das extremas, nos conduz irão a en-
da miséria, para os seus, do dIa de amanha,

, ,

contrôle de uma das mais perfeitas aparelhagens administrativas e so ara os omUHOS, on e melhor compreenderemos a serena e I '

A Fé diminuia, batida em cheio pelo ariête de um utIhta- fiscalisadoras da America, e quiçá do mundo, e que é o nosso Mi- nosa beleza da Democracia-Social.
um1-

I'ismo tentacular, que haveria de culminar, na tragédia mundial de nisterio do Trabalho, Operario de minha terra:-porque como tú nunca d' .

. E' d bl' t'd d t" d d d t d'l' "
, eIxel

1914 e na revolução moscovita, quaclOnou o po er pu lCO as quan 1 a es cons ItutIvas e e ser mo es o e
.

I Igente operarIo inteletual é como velh
d
", , . -

e t-o oc'al b '1'
-

d d h' d' - , , '" ' o compa-Sofrimentos sopesa os, lIl]UstIças SOCIaiS sem reparaçao, uma qu s a S 1 rasI eira, com a preocupaçao o prep�ro a n eIro, em Ireça� as tuas dUVIdas e ás tuas hesitações que diri 'o
despropor"ão chocante, entre o processo do capital e as garanti.as mentalidade trabalhista, em terreno de tão seguras prerrogativas e estas palavras amigas, repassadas de sinceridade e de emo

- d�...
b' d t- 1 t' , - ,

I
-

f b 'Ih' çao, no la
do trabalho -foram forças centrífugas que cavaram o a Ismo, em e ao amp as garan las, que ai morrerao sem eco as ec osoes u-, em que o rI ante vespertmo «A Gazeta» inicia a « Se d

-

que á sociedade atual se exaspéra, e para a qual,-não nos iluda- nestas e .criminosas dos extremismos" Democracia »,
mana �
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o
cia-Si .Joe
carnpeão negro não era tão bom corno pare

Louis tivesse enfrentado, outra vez,
Schmilling, dificilmente conservaria o titu�o
O governador do Estado de Nova York e o'

prefeito da cídade do mesmo nome presen
ciaram o cOrY'bate-Todos reconheceM
decisão foi iniusta !
NOVA YORK, 31 - De- graçu à sua excenlente aiuação, os boxeadores rnostrav un sináis assistentes declararam que julgavam constante do programa, impediu

pois da necessária reflexão. a não era de molde a arrebatar de da luta; Tom'Dv Farc deitava a decisão inj rsta, mas acresceu- do que fosse anunciados 0$ no.

maior parte dos perigos, sem ex- joe Louis o campeonato mundial sangue pelo, oihos e pelo labio taram que o mstch [êra de fáto mel dos contendores.
cluir os inglêses, reconheceram peso-pesado, no recente enCU3- superior; o lústo de joe Louis .nu.to renhido. Nos circulos pugilisticos acen

plenamente que a ligeira vanta- tro do Yanke � Stadium. estava muito entu necido, Ollli- As valas da assistencia prolon- lu$e que o enco. lIro deixou de-
ge.n obtida por Tomny Farr, Depois do encontro, ambos lo> Cli!SSa ocaSião, F.ur e seu, garam-se até ao ultimo encontro monstrado que Joe Louis não é

••••••••••• .0==0. • D... um boxeador tão grande como

I U L T Õ E S
""

: I ���;::mqUo: �e�I�;rSotnnd�e���fl�:�
., R • ta negro irnlringida por Schmel·
• � • ling não foi injusta.
• � O �8 Resta a impressão de que, se

• V G o boxeador alemão tivesse enlren- NOVA YORK, 31 -- Foi,
Cf ( \O O e tado agora Jae Louis, teria ga- perante uma assistencia calcula- ,

'

• MBAIXADORES A • nho por n. k, Os dirétos que f:- da em 50.000 pessôas que Joe
• L G zeram Louis vacilar, te-lo-iam Louis, conservou - o titulo de
• V • vencido se os golpes de Farr ti- I campeão de peso-pesado na pu-
e a vessem a elicacia de que carecem. gna em 15 assaltos travada com

• S
Em nenhum momento do match Tommy Farr no Yankee Sra-

"A pareceu passivei um n. k. Du- dium.

•. C rante o g. assalto Farr atingiu se- Durante uns 15 minutos 8

riamente o adversário (.;000 uma multidão vaiou a decisão que
sucessão de dirétos e esquerdos atribuiu a vitoria ao pugilista
á mandib ;1,1 que fizeram o cam- negro por pont..s e logo depois .

peão recu H. Já no assalto anterior aclamou calorosamente Tommv
Farr repel.ra Louis com ataques Farr, quando este apareceu no
de ambos os punhos. O melhor centro do ring para felicitar o'
assalto d . boxeador negro foi o vencedor.

'

sétimo, quando fez Tommy Farr Na opinião de alguns obser
vacilar, graças a uma série de ru- vadores, a decisão foi, de fato
des dirétos e esquerdos á man- injusta, para o campeão britân-

i dibula. nico, que combateu magnifica-

I o boxeador inglês deu mostras mente conseguindo imIJOf-I,� por
de tc:f sido serlameote atingido e 8 vezes. Houve dois empates e,

V� .. teve de travar um corpo a corpo como sempre acontece nas dis-
� pela unica vez durante o encontro putas de campeonatos, o bene
� inteiro. ) ficio da duvida foi conce.lido 110

detentor do titulo.•
•
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COSTA & CIA.
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ENADORES

Rua Canso

Mafra,

Florianopol is

que a

Fred Aposto]. A cabeça calv
do campeão francês foi saudad- ,

alegremente aos gritos de «Olh",'
o caréca! - Chegou o papae
zinho!.

A DECISAo FOI IN]L'STA
FARR TER!\t1INOU A LUTA
EM MELHORES CONDI-,
ÇOES DO QUE O ADVER·

SARIO

\

APENAS JANE r GAYNOR
DO ELENCO DE HOL

LYWOOD".

Farr atacou corajn:<ameot� e

destemidamente o ternvel nd.�rnoli
dor negro", marcando pont ,5 com

curtos esquerdos á mandibula e

NOVA YORK, 31'- Uma I desferindo um acidental -iiréto que
das notas que mais chamaram fez sofrer o adversario.
a atenção durante o encontro A impressão predominante �
de Joe Louis e Tommy Farr, que não se trata de um encontco

, foi 8- quasi completa ausencia dos verdadeiramente brilhante, se bem
Rastros" de Hollywood, que só que lograsse manter vivo o inte
se fez representar por Janet Gay- resse da enorme assistencia, até o

nor, ao contrario da grande aflu- 15· assalte,
encia observada em «matchs» Houve alguns momentos de
anteriores. calma, principalmente durante o

Em compensação os circules 4' e o 12' assalto, quando os con

politicos e administrativos esta- tenderes trocavam curtos esquer
vam bem, representados-. vendo- dos no centro do ring.
se entre outras personalidades Du�ante quasi todo o encerare
os srs, Herbert Lehman, gover- registraram-se ataques de Tommy
nador do Estado de Nova York, Farr, que era_ quem mais bem
e De La Guarda, prefeito desta disposto se mostrava, quando soou
cidade. lo "gongO final.
A assistencia aclamou o bo-

xeador Til. que defenderá a

231 .

de Setembro o seu titulo contra Continua na 5a. 'pagina
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O, padrão de qualidllde l Um nova super radio ao alcance
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50
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� VENDEM-SE A VISTA E EM

PRESTAÇOES1
��

II NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-

.

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

� fANO N. 16.
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.-_

2 D E Setembro

IIIIAdolar Schwarz=--
---------------------------------

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

AGENCIAI DA
Sociedade de Navegação_Paraná- Santa Catarina
Limitada .•-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada +Rlc
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: POlln
tões Paraná e Santa Catarin«, navios-motor Buarque

. de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; .iagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratising«, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas 811 especies de madeiras serradas, beneficiada! e em

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

as praças do interior

SEP.VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicQS
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(I ii man a, legr"ssan o dS' ;} ar e � D I d'A. .�• Para Lcilitar 1\ boa ml:lr,,:�a d, F..iilpr:�Il, será colocada em - r. vo qUInO• cada povoado uma. agencll'l para vendas de �lassagen5, como •
• abaixo descriminamos: ,. Adovgado

II• Concordia:-Eôcritóri?Mosele. Florianopol i$Suruvl+-Case Comercial Boscatto ,.• Tamanduá=-Cae, Comercial Julio Sche • ii'iiiln.MilillliiiilibiiiilitfiiiilirililiiiWilif'iiiiii'iíiiifiiiiiEiiiii'iilietliil,rlliiil'••'iii!!'iij'*iljjf'-"'iliic'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii �• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ti
IJ_ Barra �o Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy • '

_Bela Vlsta-BotegUlm ROE.se .. I 1o• Vila} 13ica-rasaComer�i�I.Ma2,l;ti fi D
__r_"_A_I_f_,"e._d_o__P_._d_e_ Araujo

I•
Marcelino Ramos-EscntorlQ Moscle !

Y.& - MEDI ��O
; Preço s: CONCORDIA 8 M. RAMOS 15$000 � Especialista em moléstias de c.reanças, nervos
., IDA E VOLTA 25�000" impaludismo e mo/estias da pele
II Empreza DALt.A ces fA • Tratamento do ernpaludísmo e das rnolcstias da pe·• • Iii e nervosas pela .Autohemotherapia" N. B. Em caso de temporais cu de est lal em mau A
A � Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
;; estado, aspassagens terão o acrescimo de 200(0. Telefone, 1.584
A • Consuttas--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas-1····..•...•..••••.••..• -'- _.�---_ .. �� ..__ .

: •••• •• G•••••••• ------·-ei�L�zz.g-4�

• •

I Credíto Mutuo Predial!• o• GE' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, so' EM PRE\1IOS FORA�A DESTRIBUH10S A' Ml-\IS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA-
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PRqCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, pARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Ji' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
ClA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE11 SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33

Fone -}.191

.'

•

SRUA FELIPE CHDMIT' 2 - (SOBRAD)

REECBE D EPQSITO

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5.1. a la
CIC. AvisoPrevio6.1. ala
Prazo Fixo 8.1 ala

ESTA

linda casa pó- .

I:·
Banco de Crédito
Popular e Agri",
cola de Santa

Catarinade ser sua pa"

(Soe. Coop. Resp, Lida.)

Rua Trajano n. 18

(Ediicio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

• CREDITO MUTUO PREDIALr •. . . .
'

• Rua Visconde de Ouro Preto N· !3 • ALUGA-S� Dr.O ,. quartos para casal.
• • Informações pelo fJne n.

........_F aE:

Premio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

1 ..... ;:.. ---............_'U-___,...�..,..___...
t "I I

���'=:.:::.::.,-- ·

gando a pe "'"'as

5$000 .1e$oo� ou 20$r-,00 I, I·
por f""rJes na :

Empresa Construtora
'

Universal Ltda.
Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOLJza Lncíol '.
_- ;�

,�",,�

ALUGA--SE, o conforta
vél prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

Pedro de Moura Ferro frito de «João Pessôa..
Ar tratar no Banco Agrt

Advogado cola, Pua Trajano n. 1 9
Rua TraiaO(� n. t nesta capital.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C_r os
�����iiiii§iii�i�i�ij'�"A���

e'· k e·' 5'1 �
• �r

�
_a�e", J

�

De

FiJiaes
Mertrtz:
em:

frL.OFltIANOFDOL..IS
B·h"u'rr\enau - Joinville Seo Francisco Lagurla-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç.o deSeoção de
PAZENDAS:

'azendas naclonaes e extrange'ras �ara tcrnot FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeavels Material em geral para eonstracções: Mac.hinas para oHiéiii. mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. rerragens para portas Macl1hlas para Iaoeírás
�oupu feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Séc4as Canos galvanizados e pertences graliles, cultivadores, moinho etc.
Loba para coser e selglr Fogões e Camas J ocomoveís, Mok>res de esplosão, !v1.otmes
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo' J

\blchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras maneaes, correias de couro e lona
ftortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Automoveis e. Caminhões FORD P .ças, a.ces-
&aPatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico '

Dépositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e "amaras de ar G("ODYER �

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

��preza �acional de l�av-e-�-·-a-ç-.-ã�O�'-'��o�e�p-c�k�e-'-'----v-a�p-o�r-e�s�'-'C�a-�-Hoepcke" ··An�". Max,. �
� Fabrica de Pontas "�it& fv'laria' _. Fabrica de Gelo URita 1\/Laria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
."'�ÂV��__�� 1J171W'�"'AV.Â.V..&&�.

A Gazeta
r\}[ É o ices
Dr. Artur Pereira�

e Oltvera
Clínica médica de erlen

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinanas

Tratatnento moderno das
molestias do Pulmão

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

I Res. Hotel Oloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.
�----- o ...

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarde - Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

Indica:
Dr. Arminio

Tavares

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

I
��

I �

I
�

� BILHETES�
� Federal e Santa Catarina I
� �
� NOS CLt\SSICOS ENVELOPES FECHADOS� �
�
.__,.-.��

�o Estreito Ponta do Leal

�������I�It�m�' --�"'��.- �'��-'-;;:J""'�
_E_s__pe I h O s l,A Favorita I
S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica ��1.1

.

�do E S T A D O \I(4�

IPEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
·

...íEm loteria a sua favorita
;

Rua 15 de Novembro n. 366 JOIMVILLE
�1���iiiliiiiDiiiiiiiiiiiiliiiõiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�� � I

••••_.-- ••••••••••
e:::�

I Companhia "Alllança da ::
G' Bahia" !,
I FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA ;
: :
• t eguros Terrestres e Maritimos ��

I: CAPITAL REALIZADO 9.000:00GtooO �
" RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios. c
terrenos) 15.503:893$549

PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 ��
RECEITA EM 193 21.421 :545$220
SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660•

I Apentas, Sub-Agentel III Reguladorea de' A alr

I i
em todos OI Estadol r;o Brasil, no Uruguai na
dlnclpaia pra,a. estrangeirai.

t�
• Agentes em Ftcrianopotts: �
. �

:
.

Campos Lobo & Cía. ::
! Rua C Jnselhlro Mlfra, 35 (sobrado) Caixa PCltal19 ::UI

. LEONE N. 1.083 ftl.
T' • END. TELEGRAFlto ALLIANÇA �

D �

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalações. No apr • �
trito «J0ào Pessõa», Estrei- vel recanto da Ponta do Lo,"s'. Escritoríos em Laguna e ltajahl G

RUATRAjANO,S 10- sobradc+nos altos da. lo, á rua do Nestor no.42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �
orveteria uloria uI"" 'com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � g

=--iiiiiiíiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii"'iiiiiiiiij�iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiíiiiiiiiíiiiiii""�iIiiiiiiiiiíi--==;"l 11 entar cozinha. .._••••• ---0 .

A'jo"êkêy Club Rorian��oir;1O mais elagante centro de diversões famí- !
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

onais e estranjeíras,
ernissFe,er camente iluminado com instalações m

rnrast

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

I Consultorio: Rua João
I Pinto, 7 .... - Te!. 1456

IIIR��'ítua BOCá�1f·�i.JTe!. 1317 I

l�eRicardolGottsmann'
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.uressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em: cIrurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistem� nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das I 5 às 16 1 (2 horas.

TELEF. 1.285

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSULTORIa:
1?,ua Trajano n: 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

"

RESIDENCIA- Rua Este-I
I,

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

AQ\Josados
I Dr. Pedro de Moura Ferro \

Advogado

Aderbal
da Silva

R.

RUd Traja no, n: 1 wrt'J

I Telep hone �'] 548 I

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fon� 1631 � 1290

I
IAccacio MOI-I

•

terra tem seu escrip-
, .

tÓJ io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - Ph01'P' 1277.-

_II Caíx l Postal, 110.

•

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA +Floríanopolis, 2-9 -1937

Importantes
promoções
na Exercita

Ainda a luta �drnirav91 oro-� Gazelá
dução do furna Desportiva

RIO, 31 - Anuncia-se que

importantes promoções serão fei
tas no Exercito no próximo dia
7 de setembro, abrangendo to

dos os quadros e armas e ser vi

ços. A lista contendo os nomes

dos coroneis candidatos á promo
ção de general de brigada, j4 se

encontra nas mãos do presidente
da Republica.

Contraria ao

"empeach
ment"

PORTO ALEGRE, 31-
Não compareceu á sessão da
Assembléia do Estado o deputa
do Albino Rosa, dizendo-se nos

meios políticos que se conservará
afastado dos trabalhos parlamen
tares das ultimas sessões por ser

contrario ao "empeachment!'.

Continuação] da�I�2a. pagina

AvalxAtlética será' D am ..

polgante choque de da",
minga no gramada

da F. C. D.

JOE LOUIS, UM "CAMPEÃO
INEPTO"

O sr. Leandro LonjQ, presti- impostos, sôbre fumo, foi pago'
NOVA YORK, 31 --Os ma- gioso político liberal em Encru- na coletoria dali, ao govêrno Fe

tutinos c'esta cidade são acordes zilhada, teve oportunidade de na deral em 1936, mil contos de
em afirmar que Farr realizou uma palestra que comnôsco manteve, réis.

luta grandiosa. quando da sua visita a esta re-

Aos olhos de todos os cronis- dação, referir-se ao admiravel E, é de lamentar-disse-nos
tas esportistas Joe Louis apareceu

surto verificado no municipio de o sr. Leandro Lonjo-que o go
CI mo "campeão inepto". que, em-

Rodeio na plantação do fumo. vêrno federal, arrecadando tanto

bera retendo seu titulo, sofreu ru- Disse-nos o acatado comer- expressiva importancia não de- Domingo, os fans do association I para proporcionarem aos fans que
de golpe em seu prestigio. ciante que em 1936, a produ- rnonstre o minimo interesse pelo elefeano,assistirão aumaimportante afluirem ao stadium da F.C.D.,
Todos os comentarios da luta ção, no municipio de Rodeio, desenvolvimento e seleção do fu- pugna sendo protagonistas o tri- uma excelente partida.

reconhecem que Joe Louis foi

per-I
abra�gendo Rio, do.Oeste, Santa mo, o que viria não só acredi- colar e o alvi-anil. O onze avaiano, está bem trei-

se, uido e ameaçado a cada mo- Mafia e Tayo, fOI de 200 mil ta -lo no estrangeiro como tambem O entusiasmo reinante nos adé- nado e 6 o favorito.
mente, mesmo nos instantes em que

arrobas de fumo, que foi toda conquistar novos mercados. Este ptos do peból, é grande pois os Todos Oi componentes do team

Farr cambaleou. exportada para a Alemanha. ano toda a produção está ven- grernios que domingo lutarão.con- a cargo de Betinho, estão treina-
Os cronistas esportistas são une- Só Encruzilhada produziu 60 dida ao preço de 2:250$000 a tam com grandes "torcedores". di-sirnos.

nimes em declarar que Tommy
mil arrobas. tonelada, indice insofismavelrnen- Os dois disputantes que se No match com o alvi-negro

Farr atingiu posição de extraordi- A prova de que o desenvol- te de que o fumo daquele mu- defrontarão p e I a conquista mostraram seu valor.
nario destaque.O mineiro de Wa- vimento dêsse produto trará enor- nicipio jà está sendo cotado a de dois pontos, estão credenciados Desnecessario torna-se descre-
les combateu empregando seu mes resultados é de que só de bom preço. ver, em suas minucias, a técnica

próprio estilo, foi preciso e agil, � ••••0.. •.....e. � dos players que constituem o team

não tendo dado quartel ao"De- I

, I avaiano; pois todos, desde Vadico
n olidor" de Chicago. E M F I M

até Diamantino são nossos conhe-
cidos.

• A turma do Atlético é inte-

grada por "cracksR de grande car

taz.

A rapaziada dirigida por Fon
seca está em ponto de bala. Es
peremos o resultado.

JOE LOUIS PERDEU TUDO,
MENOS O TITULO

FOi enoontra
do no BrasilO QUE TODO MUNDO jULGAV.<\ IMPOSSIVEL: "UV\ PRE:>AR \0) QUE

FIZESSE NASCER CAB�LO", ESSE PREPARADO APPARECEU: PORTO ALEGRE, 3 J -
O menor Estanislau Rudzevich
desaparecera em Montevidéo em

J 929. A familia procurou-lhe,
por algum tempo} inutilmente, �

paradeiro. De&cobriu-se agora que
Estallislau serve como cabo num

dos corpos da Brigada Militar.
Faz parte da Companlna do

I' batalhão, encarregada de re

parar as estradas de Víamào.

NOVA YORK, 3 J -O jor
Dal NEW YORK 1RlBUNE,
comentando a luta pugi!istica de
ôntem á noite, diz que Joe Louis

perdeu tudo, menos o titulo.
Acrescenta o cronista esportivo

do referido periodico que; quando
Schmelling bater-se com o negro,
o alemão será franco �favorito.

BRASIL

,..

L.OÇAO SEL.EM
SELOS DO

reprimirá
qualquer campanha
de ignomínia

I
I
• •

FARR NAO E' SOPA DE- e o
CLARO'U JOE LOUIS • •

e �

· ;
• •
• •
� .
• •
! • RIO, 31 - Tendo o deputado Café Filho denunciado
� .. da tribuna da Camara, haver sido substituido o nome do coura-

G O, çado «Minas Gelllis» pelo de cStalill», o Ministro da Marinha
• , ., • encarregou o comandante Silvio Heck, de averiguar o que existia
fi

'

Não havera mais carecíls! ., a tal respeito.
• _ ., Falando á reportagem, o comandante Heck declarou ser

! .. completamente destituido de fundamento o boato, terminando por
O CÉTRO Do CAMPEÀO � E' D I F E R E N T E, E' U' N I C A ! • declarar:

ESTE.VE POR UM FIO! • • «A Marinha saberá reprimir essa campartha de ignomimas
t�.· ft .

b 1 d
NOVA YORK, 31-Encon- � LOÇÃO BEL�M, é diferente de todos .os outros "preparados para fazer nas- .. que �uerem ahr�r so re o seu nome, e�p o�an o e procurando os ex:

trando um adversario resistente. �
cer ° cabêlo" que apareceram até hoje. ' el·remlstas com tal: processos reprov�vels ver se �nxovalham a sua ati

como o é Tommy Farr, o esrnur- , LOÇÃO BELEM, é - realmente
_ --, A MAIO.R DES�OR�ETA DO SoE,�ULOn ., tude digna e briosa, a qual tem SIdo o apanaglo de suas tradicõ es

rador negro Jae Louis reteve, por ;: XX, pois virá demonstrar que nao e verdadeira a afirmativa de que nao ha • gloriosas de respei�o á lei e á ord�m.»

uma margem muito escassa, o seu • nada que taça nascer ° cabêlo!" :
cobiçado titulo de campeão de

todos os pesos. A assistencia se

manteve insatisleita, pois o titulo,
a corôa e o cetro estiveram prêscs
por um fio, dada a gra�de. com
batividade de Fan-mmeno de

carvão no pais de Gale •.

Joe Louis empenhou-se na

maior batalha de sua carreira.que
aliás, conta com uma derrota de

K.O. contra Schmelling numa luta
movimentada em que éra um, óra

outro esteve em cheque, até que C I H p ko "colored" impôs-se definitiva-
'

a r os �. c e S A Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGnEIRA
mente. Ainda nessa luta a multi- � MINANCORA» para seu filhinho.
dao teve suas dúvida! quanto ao.. E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA .Jalnville

ftn�dM,q���m�oo�d��t��������P�.�������.����••������� ����������������������do per deCisões unamme. �� ,
--

--

E' eleitor, ou não é eleitor?� Não importa!

xxSE'CULOMAIOR DESCOBERTAA DO
Compra-se sêlos do Bra

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

A Marinha
NOVA YORK, 31-Apesar

de ter o rosto completamente en

sallguentadQ pelos murros de Toe

Louis, o mineiro inglês demonstrou
com o jÔgo desenvolvido que não

era como se pretendeu, um ele-
,

J d d
.

meato facil oe ser errota o, pOIS
o próprio "demolidor negro" co

mentando a pugna afirmou: DFarr
vão era nem é sopa de ser sor-

t
. "

VIda em a guns minutos .

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2. 3 ou 4).
Pr?tej� a s�úde de seus filhos e a sua própria !
EVitara multas doenças e poupará dinheiro em

remedios.

o anjo protetor da s�u;

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casas do Harno

"Lombrigueira Minancora"

em

Distríbuidoresl

Para seu uso au para a sua familia, temas tecidas que nunca desbotam

Modernos, baratos, lind-,s e resistentes

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

•
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A GAZETA

"O
Florianopolis, • de Setembro de W7 ---

ro DIA DA PATRIA
I Da Curia Metropolitana, pedem-nos a

I publicação do seguinte:
"Comemorando-se, a 7. do torrente, o

DIA DA PATRIA, a Curia dispensa-se de re

comendar o dever, <1�1á;, imposto por direito
natural e exemplo d3'J�l1lo) êo amôr da Patria.

Os revmos Srs. Vigarios queiram, por es

sa ocasião, promover, em suas matrizes, Mis
sas festivas, e até o exercicio da Hora Santa,
convidando para as mesmas todos os fiéis,em ex

piação pelos nossos pecados, publicos e partleu
lares,e para que NossoSenhor nos conceda a con

tinuação do benefício da paz, ordem e tran
quilidade, de que tanto todos carecemos, como
individuos e como Naçãu.

A Cu ria julga de seu dever deixar a to
dos bem avisados sobre os perigos de certas
ide,ologias, falsas e perigosas, ou, talvez,
desnecessarias e imprecisas, sobretudo as que
já mereceram a condenação, publica e solene,

I

por sobejamente motivada, do proprio Sumo
Pontifice.

Recomenda,outrosim, aos a quem couber,
a fidelidade ao sorteio militar, bem como o

respeito e reconhecímento ao glorioso Exér
cito Nacional, a quem está confiada, sem du
vida, uma das mais nobres e das mals nobi
litantes missões temporais - "defender a Pa-
tria e garantir os poderes constitucionais, a

ordem e a lei."
Oremos, pois, para que Deus proteja o

Brasil."

JFlorianopolis, 2 de setembro de 1937.

1_' CURIA METROPOLITANA

__
IDep. Diniz

Junior ISimpat1cos a� sr. NAão devem voar

sar1:and�orr:ra�J�' ;�,"�I��a ����;:: RI!�S�rg���t!�?a. pu-I s��!.� (�Jsp}sa?,���
raneo Díníz Junior, atualmente- re- blica uma lista de membros da I do Sindicato Condor, Panair do
presentante �e Santa Catarina. na extinta Aliança Nacional Liberta-II Brasil, Viação Aérea S,. Paulo e
Camara Federal. dora, agremiação comunista, que aos representantes da Air France

Espírito culto. orador fluente. de- aderiram á candidatura do sr. J0- e da Pan American Airways, bem
dícado á sua terra Natal. como sé Americo. Entre os mesmos, I como aos proprietarios de aero
aqueles que mais o são. tem de destacam-se os srs. Hercolino 1 naves, do Departamento de Aero
defendido com uma galhardia em- Cascardo, João Mangabeira, Ro- náutica C>: 1 acaba de recomen
polgante os interesses do pouo que berto Sisson, Mauricio de Lacer-. dar-se as r. :;�essarias providencias,
o elegeu, da, Caio Prado, Francisco GiraI-I afim de que os aparelhos perten-Mestre na arte de fazer iornal.] des, Leonidas de Rezende, Lauro centes 80S mesmos se abstenham
sua personalidade não se restrige I Brandão atualmente na Hussia, de sobrevoar, a qualquer altura,
ás fronteiras da nossa pátria, pois etc. Os meios conservadores estão na Esplanada do Castelo, durante
perante o seu brilhante espírito 'I inquiétos. as comemorações civicas que ali
se curvam as nacões de além-mar. serão realizadas á 7 de Setembro,
onde seu n?me' se impõe. com,o Pequenos escanda- festejando o <Dia da Patria».

. umas das mais formosas ment ilí-

,da�sG!íÊsfllira:;socía.se aos teste- los na Casa da
.���T "�f13munhos de apreço que hoje certa-
CINE REX 5 7 8 30Ih

�

t ítid M d ,ás I e ,mente es serao ransmr tos. en- oe a horas-Esposa e amante.víando-lhe um abraço muito afe-
tuoso. RIO, 1 (Argus)-Tem ocorrido CINE ROYAL, ás 730

ultimamente na Casa da Moeda horas- Dois aguias em vôo.
escandalosos fátos que estão sen- CINE ODEON, ás 7,30 hodo convenientemente apurados pe-
la direção daquele orgão publico. ras-Balas ou votos.
Na sessão de pericia que é di-

rigida por dois facultativos, um

deles foi lavar as mãos, tendo
deixado no lavatorio o seu anel
de gráo e uma aliança.
Não eram passados alguns mi

nutos e o facultativo voltando
I ao local onde deixara os objétos,
não mais os encontrou. O fá to mais
grave, entretanto, é o desapare
cimento de seis cadinhos com

platina, que estavam guardados
na secção de Pericia. Esses valio
sos objétos até agora não foram
encontrados. Até agora Oi fátos
acima mencionados ainda não che
garam ao conhecimento da po-
licia ..

RIO GRANDE DO SUL DE PE'"

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do professor
Flavio Ferrari.
Ao distinto aniversariante, que

desfruta grande estima não só
nos meios sociais como no edu
cacional, enviamos parabens e

I

associamo-nos ás justas home
nagens que lhe serão prestadas
pela auspiciosa data.

F.'l��:4 ANOS HOJE:

--agitam-se
• •

os arraiais
MARIA LAURA

PORTO ALEGRE, I (Band) - E' enor
me a afluencia de politicos e procere. par
tidarios no Palacio do Governo e na Secre
taria do Interior, nesta Capital.

Naquela secretaria de Estado, rea
Usou-se uma reunião, com a presen�a dos GAL. FLORES DA CUNHA

seeretarios do governo e dos representantes da bancada libel-al '

na Assembléia Legislativa.
A reportagem, finda a reunião, _avistou-se com alguns �lementos presentes áquele conclave, nao tendo entretanto, obtI

do quaisquer declara�ões.
Contudo, adeanta-se que durante a mestua foi debatida a

situa�ão politica do Estado, inclusive o proposito daAssembléia
Legislativa do decretar o "imlteachment" contra o general Flo
res da Cunha.

RIO, I (Band)--Na residencia do sr. Loureiro Silva, em

Porto Alegre, segnndo informaeão da Capital gaúchu, realisou
se importante conferencia politi�a, tendo naquela conclave se

debatido a situa�ão atual do Rio Grande do Sul.

RIO, 1 (Band)- Continuam a

impressionar o país; os rumores de
uma possivel perturbação de or

dem, que estão determinando até
medidas de ordem acautelatoria,
por parte das autoridades públi
cas.

O ministro da Guerra chega
mesmo a ordenar uma prontidão
em cada corpo e uma guarda no

quartel general.Entretanto, si bem
pesarmos os fatos, não se sabe a

origem de tais temores.
Fóra a campanha da sucessão,

que procede em terreno franca
mente eleitoral, o caso dos arma

mentos do Rio Grande do Sul já
está resolvido pacificamente com

as declarações categóricas do go
vernador Flôres da Cunha, que
acatará as determinações da co

missão de revisão dos documentos
existentes sobre a materia. Ficam unicamente os últ��os disturbios

promovidos nos comicios integralistas e que o sr. Plinio Salgado ga
rante não serem causados pelos mesmos.

Uma vez, pois, que o chefe dos "camisas verdes" declara

que as suas hostes de modo algum têm intenções de perturbar a

ordem, quem, então, estará em condições. de provoca� disturbios sé
rios no país ju.stificando as severas medidas que estao sendo adota-
das?

'

. . IRESTABELECIDO O
Como se vê, a pergunta é de dificil resposta, permitindo SR. BERNARDES

até admitir-se a solicitação do "impeachment" contra o governador
Flôres da Cunha e o receio de que tal ato venha prevocar franca

repulsa em todo o país.

RIO. 3 f - (Band) - O sr.

Carlos Reis ocupou a tribuna
da C a m a r a para de
fender o juiz Severino Carneiro.
acusado pelo governador do Esta
do de Maranhão. de Ia vorecer a

líbertação de comunistas e que mo

tivou um severo despacho do mí
nístro da Justiça. definindo a pos
sibilidade de destituído do cargo.
provados os referidos fitos. O men- DR. ARTUR BERNARDES
cíomdo parlamentar disse que se RIO, 1 (Band) Noticias de Be-
�rata de desentendimento deste ma· lo Horizonte, adeantam que já se

gistrado com o chefe de Polícia. encontra restabelecido o sr. Ar!�r
d dE tado Bernardes, que voltou ã sua atino

sen O que ,o governo os.

I dade politica, determinando provi-nada podera provar contra ornes· dendas para o pleito eleitoral de
mo. de janeiro vindouro.

A CAPITAL. FILIAL
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

",.

GRANDE L.IQUIOAOAO ANUAL
.

DE TODOS OS ARTIGOS A PARTIR DE a6 DO CORRENTE
ATE' 10 DE SETEMElF'O

IfIO-;-I(Band)-Sob a epig.·afe -- ,-'O
Rio Grande permanece em pé" - a "Fede
ra�ão", no seu artigo editol·ial, escreve que
o patrimonio moral do Rio Grande do Snl,
guardado até agora com o maior carinho,
não poderá ser destruido por aqueles que
já não possuem o sentimento das cousas sn
�radas. Prossegue aquele jornal dentro
do mesmo ponto de vista, pai-a concluir que
a Histol·ia jamais da.-á ao gaí.eho a pancha
de deshonra e covardia.

SIMPLES PERGUNT� 1
DE DIFICIL RESPOSTA

...

�

GAL. EURICO DUTRA

"Nueva Espana"
o
do
caso do juiz
Maranhão

o sr. Wenceslau Freysleben, ííus
tre representante do governo na

cíonalísta d. general Franco em

nossa capital, teve a gentileza de
ofertar-nos o u'ltimo numero �de
ESPANA NUEVA, brilhante orgão,
que, em lingua espanhõla, se pu
bl1ca no Rio de Janeiro. dlrl�ido
pelo talentoso e vibrante jernatísta
José Vicente Payá. uma das mais
formosas expressões mteletuaís da

patrla de Cervafttes, exercendo ha

yárlos anos sua. atividade no Bra-
:sIl.

_ _

O numero que temos em mao, e

uma nova afirmação do amor acri
solado que Vicente Payã consa�ra ã
sua terra natal e do entusíasmo
com t(ue vem acompanhando os

rasg.s de heroismo dos seus com

patriotas que batalham nas hostes
nacionalistas.

A José Vicente Payã, a quem nos

ligam, de ha muito, laços de grande
estima e de estreita camaradagem,
somos gratos pela sua penhorante
gentileza.

politicos- ANIVERSARIOS

Faz anos hoje a graciosa me
nina Maria Laura, filha do sau
doso Haroldo Callado, e aplica
da aluna do � Colegio Coração
de Jesus».
Com os abraços de suas ami

guinhas e colegas, A GAZETA
manda, de permeio, as suas sin
ceras felicitações.
PROF. FLAVIO FERRARI

a exma sra. d. Léa Moritz
Grossenbacker, esposa do sr, Ro·
berto Grossenbacker, comercian
te e influente politico liberal em·
Blumenau;

a exma. sra. d. Manoela Mon
tenegro Oliveira, genitora do nos
so confrade sr. Augusto Monte-

1

negro de Oliveira;
a exma. sra. d. Julieta Piazza

Gallotti, esposa do sr. Laudelino
Gallotti, antigo comerciante em :

Nova Trento;
a gentil senhorita Ivone Te

reza, diléta filha do sr, Luiz da
Costa Melo, contador geral do
Estado, aposentado;

a senhorinha Noemia Souza
aluna do Colegio Coração de
Jesus, e filha do sr. Lindo.ro
José de Souza, funcionario da
Imprensa Oficial;

o sr. Otavio Elpidio da Silva,
funcionario da Fiscalização dos
Portos;

.

a graciosa menina Suelí Bas
tos, diléta filhinha do sr. João
Lino Bastos, operário das ofi
cinas da Imprensa Oficial;

o sr. Solon Nevei;
a senhorinha Doris Margues.

GENTE NOVA

Está em festa o lar do sr,
Amarí Cunha, alto Iuneionario
da Delegacia Fiscal, e de sua
exma, esposa d. Laura Pena da
Cunha, com o nascimento de
uma lindissima menina, que to
mou o nome de Laura-Terezin!la.
FALE CIMENTOS

Na residencia de seus pais, á
rua Bocayuva, faleceu, esta ma
drugada, o jovem Leonardo Jor
ge de Campos Ramos. filho do
sr. dr. Alvaro Antunes Ramos e
de sua exma. esposa d. Monca
de Campos Ramos, e funciona
rio da Imprensa Oficial. O pas
samento de Nadinho, como era
conhecido o inditoso moço, cau
sou profunda consternação no
seio da familia florianopblitana
onde o extinto gozava de grand;
estima, não só pela aprimorada
educação, como pela a excepcional bondade que o. caractisava.
A' família Alvaro Ramos e ao

venerando ceI. Campos Junior.A GAZETA apresenta pezames,
O féretro sairá hoje, á� 17

horas, para o Cemiterio de Ita
corobi, onde será dada sepultura.

Os católicos Dadiani seguiu para
Pernambllco

RIO. 1 (Band) "A União", ve-
lho orgão católico desta Canttal, RIO, 1 (Band) Pelo "Prudente
publica um violento tópico contra de Moraes"seguiu para Pernambuco
o sr, José Americo, a proposíto do

I
? falso principe Dadtaní, onde será

recente discurso do candidato ma- Julgado dela justiça local.
joritario, em que o mesmo ataca
fortemente o clero brasileiro, assu-, ,,""'...__

me uma atitude anti-catÓlica, atir-'mando a sua crença nQ destino, e

60$000
E' QUANTO SE PA-lança mão do nome do Senhor do GA POR UAlA BOABQmfim afim de recolher votos dos i co S I N HE 1 RA A.baianos. RUA JOSE' VEIGA 91.

URUGUAI, 1 (Band) Os meíos di
plomaticos dão curso á noticia de
que o governo uruguía está traba
lhando ativamente no sentido de
que seja reconhecido, simultanea
mente por todos os países sul-ame
ricanos, o governo do generalilslmo
Franco. As mesmas informações
acrescentam qne o chanceler do Uru
guai já telegrafou aos governos da
America solicitando pareceres nêsse
sentido.

Atb\-!a �a� :e�=
dois compartimentos.
Tra tar á rua Saldanha Mari

nho n·. lO

O reconhecimento si
multaneo do gover

no de Franco

Granadas achadas
RIO, 1 (Band)-Foi mandado

abrir inquérito, em virtude de te
rem sido encontradas na praia de
Copacabana, várias granadas con

tidas em caixotes e acompanha
das de espoletas para a deflagra
ção, material esse que foi reme
tido ao gabinete de Pesquizas
Cien tificas.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




