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SE s O Z IN 1-1'0FICAR

Ilhéos, no Estado da Baia, o sr. .José Amê
os politicos me abandonarem, não ficarei só ..

porque irei com o povo para as urnas ou para a revolu
da vontade dos politicos coloco a vontade do povo."

G A Z' E T A' 1° .capitão .Gumer-
cindo fOI posto

.

em liberdae

Falando em

rico, disse: "Se
zinho,
ção. Acima

�IiiiiiiD_R_.__J_OS_E_'__A_M_ER_I_C__o_1A
o miuist,ro Tchecoes-

����������������������-.����������������������
lovaco Deixou Por-

Atugal
LISBOA, 2 Partiu hoje desta'

caottal, com destino a Praga, o mi-Inistro da Tchecoeslovaquia, em vir-
_

tude do rompimento das relações ! ANO IV I Florianopolis, Sexta-feira, 3 de Setembro de
díplomatícas entre aquele paIs e

...:.... _

Fortugal.

RIO, 1 (Argus) - O Supremo
Tribunal Mílitar concedeu »ha
beas-corpus», ao capitão Gumer
cindo Martins de Toledo. que se

acha recolhido á Fortaleza de
Santa Cruz, respondendo a pro
cesso, no qual é acusado de ter

praticado um desfalque de . , , , ,

2,000 contos na Fabrica de Car
tuchos de Infantaria, O referido
oficial, recentemente submetido a

julgamento, teve anulado o seu

processo, porém o Conselho de
Justiça resolveu decretar a pri
são preventiva do réo para sub
mete-lo a novo julgamento, Co
mo o acusado estava munido de

I um «habeas-corpus" do Supremo
Tribunal Militar, para se defen
der solto e não tendo sido aca

tada devidamente aquela decisão
do Tribunal, o acusado; recorreu
novamente áquela alta côrte de
Justiça Militar, obtendo assim a

medida solicitada, O capitão Gu
mercindo foi posto em liberdade,

DOvoz POVO Selu quaisquer liga�ões politicas

J A I R O CALLADOProprietario e Diretor Responsavel

I NUMERO1937 956

OCASO DA MILIO-!O� N E R E UNARIA (';ONTINU'A\ r-"C:.
.

IMPRESSIONANDO I Transcorre, hoje, o aniversario natalicio dosr. Nerêu Ramos, I

Magnifica oportunidade se nos oferece para, sem bajaluções que não IRIO, 2 ° caso da milionar�a são do nosso feitio, tecermos algumas considerações em tôrno da sua

IGabriela Brum e Silva contínu a grande e inconfundivel figura,sendo o assu'nto de grande sensa- . _ .

'1'ção. Divulga-se agora que a referida Para que .se possa fazer u:na apreciaçao ngorosa, e equi l-Imntonaría absolutamente não está brada da personahdade do sr, Nereu Ramos, torna-se mister enca-

SOfrend.o das tuculdades mentais. Irai-o atravez dois prismas distintos: como político e como gover-j
Os jornais pubücam=declarações nante

da senhora Gabriela Brum e Silva, I
.

C I'
,

d d I d 'f" dprestadadas por ela mesma, no leito

I
orno po. ItICO, _o sell_passa o e u tas e e sacn I�IOS ,es-

do Hospital Alemão, onde se en- dobra-se em repetidas afirmações de alcandorado CIVIsmo, cujas ilu
contra em tratamento. minuras deslumbrantes a ninguem será dado apagar dos pergami-

Assim, complica-se o cas� da, nhos honrosos onde o seu nome se ilustra.
mala, que foi encontrada, cheía de

I E do serâ
,

di d idobjétos de valor, no porão de um
, .

scusa � sera recorrer aos �nmor lOS
.

a ,sua VI a na arena

estabelecimento bancario desta ca- política, para assinalar a sua atuaçao como pioneiro destemeroso de
pitaI" todas as cruzadas, que se hajam inspirado no amôr á sua terra e na

defesa da Democracia, bastando, para definil-o, recordar o ardor com
que levou a todos os recantos da terra brasileira, não só o alto gráo
da cultura catarinense, de que é um dos mais altos expoentes, co-

I mo ainda os principios regeneradores dos costumes que a Aliança
RIO, 2 Em cumprimento a-' Liberal simbo'isou.

ordens emanadas do, s�. General Eu-I Ademais ninguem decerto contestará haver sido o sr Ne-
rico Gaspar Dutra.Míntstro da GuersA' ,

'
"

'

ra, e dirigidas a todas ae reu Ramos, em, nosso Estado, o pa�pelro revolucionário de �O, en-

Regiões Militares, para que em to- frentando, corajosamente , num penado de agachamentos, a Ira dos
dos os.� Corpos 'Permane�essem d- poderosos, norteado pelo seu acendrado patriotismo e pelo amôr á
prontidao uma Co�panhIa, a�'l�to- terra que lhe serviu de bêrço.

Inou domingo, no pateo do MmIste
C d Irio da Guerra, jun!_o ao Quartel ,C?mo parlamentar, 8, su� pas8�gem peJa amar,?- Fc era,

General da la. Regiao Militar, um se fOI motivo de honra para SI, nao o foi menos para o Estado, que
pelotão do 2·. Batalhão de

caçadQ-j
encontrou no seu luminoso espirita o paládio das aspirações daque- I

res. les que o elegeram, Onde, porém, a figura do sr. Nerêu Ramos IELEGANCIA MASCULINA SO; t<:ca as raias do impressior:i�m(), é q�ando,.: na hora ir:certa em que

COM CHAPEOS "CRESPI DE I São Paulo em armas, sacrificava a Iina-flôr da sua juventude, em
.

LUXO I defeza da Constituição, êle se erguia aberta, franca e lealmente, de- A A. C. I.
CASA "O PARAIZO" clarando�se _i�manado á Causa bandeirante, dando de tal modo um Ao sr, deputado Renato Barbosa
_____

alto e digníficante exemplo a tantos quantos, acobardados, se enca- autor do projéto oatem apresenta-

A I da' f
I furnavam nas tocas de um comodismo aviltante. do ã Assembléa, consíderando. de

pa �vra a ren-l Como go,v.erna�te, sua orientação .tem sido das mais atila- util1dade publica a Associação Cata-
U

_

I
rense de Imprensa, o sr. Martinnho

I das e a sua administração das mais proveitosas, Calado Junior, presidente dessa en-

'te Un·lca" I Emérito jurisconsulto, teve naturalmente que ajustar o de- tidade, enviou o seguinte telegra-
'sempenho do cargo, ás responsabilidades inherentes á sua cultura ju- ma:

I ridica" "Homem d'imprensa has-de pon-
derar grande jubilo todos nós ao

RIO 1 - Noticias de Porto I Assim, no rumo das suas diretrizes, fiel ao lêma "pela grei sentirmo-nos prestigiados Leglslati-
Alegre 'informam que seguiu para I

e p�la l:i", viu-se o sr, ,Nerêu Ramos na dura �ontinge?cia �e con- vo Estadual dois Importantes proje-
esta capital, por via aerea, o de- I trariar lIIteress�s de muitos dos seus c0,?lpanh�lros mais dedlC�d?s, como os observadores imparciais, vão colher a justiça das horr e.ia- tos lei montepio e utilidade pu'blíca

I d I f t d t d I d t gens rendidas de apreço fi de respeito que hoje lhe tributarão e ás pt Rogo poríso aceitesso e tranmitasputado Aurelio Py. Adeanta-se ' a g�ns, os qUaIS, pe o a o e o erem SI, o, se jU gavam com irei o
" demais deputados, síanatortos projê-a d e t e de d nenl lhe cabia qUaIS juntamos as nossas com os votos de perenes felicidades. e

que.êsse parlamentar traz a pa- i Ir 1 os qu mo o rum ,s ,

tos de expontanea iniciativa Assem-
lavra' dos proceres da «Frente I Daí o retraimento de uns e a malquerença de outros, numa

R
.

d blé� profu�d� agradecimento díre-
Unica » sobre o caso da interven- corroboração positiva á teoria de Le Bon, quando diz: "as agonias omperam com ogoverna or tona AssocIaça� Catarlnense �m-

R G d S I A I icas d d d
' _' ,

f I'
,

d I' prensa pt Martmho Calado JUnIor •ção no , " o. ui. o que nervotícas os governa os e peito, sao sintomas m a IveIS a isura

se propala, os <Irentistas-são=
dos' governantes," RIO, 1 (Band) - sr, Marcelí- nhense na Camara Federal, em rompido com o governador do.

trarias ao apeiamento do sr, Flô- E' na retidão, no dinamismo febricitante, na fecunda e hon- no Machado, <Iíder » da bancada reunião da mesma comunicou ter I Estado, em virtude das varia"
res da Cunha do poder, . rada administração do sr. Nerêll Ramos, que não só os seus amigos

I

do Partido Republicano Mara- a referida agremiação politica hostilidades que vem sofrendo,

AMOS

TROPAFEDERALDE
. PRONTIDÃO SELO NAVAL

RIO, 1 (Band) - A Liga Na

val Brasileira recebeu do capitão
de mar e guerra Raul Bandeira,
a proposta de um ante-projeto a

ser apresentado ao Poder Legis
lativo, criando o <Sêlo naval-.que
incidirá sobre o comercio de fu
mo manufaturado, tanto nacional

. como estranjeiro, e cuja venda
será destinada á aquisição de
material para a frota da Marinha
Nacional.

o REGIME DEMOCRA'TICO, A ECONOMIA NACIONAL E A QUESTÃO SOCIAL
, ,

f � I , J •

(ESPECIAL PARA A ,'A GAZETA")

I V E N S A R A U J OD E

A época moderna criou, com o seu vertiginoso progresso; e que se vê reduzida a nada, e com o aparecimento de um ser, eco- zendo em seu admirável país, quando outros méritos não tenha, tem
com o caudaloso surto capitalista, uma série de problemas, que des- nômico e social, ainda em formação, forjado, pela fantasia de al- o de evidenciar ao mundo a distinção entre as questões econômicas
cüncertam e confundem os estudiosos do. Direito Público.' guns salvadores de povos, e mutilado em todos os órgãos do senti- e sociais e as políticas,

A democracia liberal. que marcou o advento de uma éra mento e do pensamento... Não disouto sôbre se os planos que êle quer levar avante

:política, dentro da qual, descortinados novos panoramas sociais e Tais expériencias, entretanto, se têm malogrado por com- são bons ou máus, estão certos ou errados, representam, ou não a

'econômicos, se formularam tremendas equações, com misteriosas e I pleto: o problema da felicidade coletiva prossegue impenetrável e I salvação da sua grande pátria.
.índecifrâveis incógnitas, ouve, á sua esquerda e á sua direita, vozes irresolvido, agravadas, ainda mais, as misérias humanas pela perda O que assevero, sem receio. a contestações, é que o singular
.acusadoras, .as quais lhe increpam todos os males gerados por essas total das liberdades públicas, da crítica aperfeiçoadora, do livre I homem de Estado americano ensinou ao mundo que o solver os com-

.hipóteses .insoluveis. exame purificador". . I plexos problemas da econômia nacional e da questão social indepen-
Enquanto os defensores teóricos do regime democrático-c Os providenciais construtores de nacionalidades, para a rea-I de da fórma de govêrno, é separável do regime político, e que ne-

quando. escrevo regime democrático, penso na liberdade-estantea- lização dos seus sonhos mórbidos, suprimem pela fôrça tudo quanto nhum sistema oferece mais garantias ás transformações da época
.doI-·pela violência dos ataques das extremas, insensatas e desvaira- lembre o Homem em sua antiga dignidade moral e intelectual, pois I atual que o democrático,
.das, se deixam cegar pelo nevoeiro que cada vez mais se adensa, c I que sabem que a ventura que prometem é uma ventura compulsó- I

.

De fáto. Sem soubverter as linhas mestras da esplêndida fe
não. encontram deíêsa para a idéia política, que esposam e deseja-I ria, que não póde ser discutida nem negada, sob pena de, á primei- deração norte-americana, o inconfundível e extraordinario estadista

.

riam imortal e eterna, o Estado, autoritário e monstruoso, domina l ra discussão e negação, desaparecer com os seus criadores, vái concretizando a maior e a mais profunda das revoluções econô-
.,e av:ª�sala, com "a economia, os princípios liberais, reduzindo o in-I A obediência jurada e rejurada, a sujeição absoluta, a re- micas e sociais de que há notícia na história da humanidade,

..
.dividuo a uma peça insensível e inanimada dá máquina, .

asfixiante núncia por inteiro da razão, o conformismo fatalista, são essas as Vale isso como um consôlo aos demoorátas e é o mais po-
-e constritora, que vái montando, para o fim de, ao que diz, resolver

\
virtudes que informam e revestem o Homem totalitário, deroso argumento contra os opositores da Democracia,

todas as questões que atormentam os nossos dias.,. A América, contudo, não pode suportar a concepção primá- Nesta semana da Pátria, devem os brasileiros meditar a
Florescem as místicas do arbítrio estatal, que outra cousa ria e brutal dêsses messias sacrílegos e desgrenhados. verdade do exemplo rooseveltiano, senão para seguí-lo, ao menos pa-

-não são os fanatismos dos regimes totalitários, e o Homem vê rui- Ela não concebe a felicidade sem a liberdade, ra, com a indiferença e o desprêzo dos que sabem o que querem,
,rem, em sacrifício a êsse novo Moloch insaciável e voraz, todos os A lição de· Roosevelt, que é, sem dúvida, nos tempos que, repulsar as ideologias extremistas que tentam minar, com doutrinas
,direitos que o caracterizavam como uma espécie á parte no mundo correm, o mais lídimo campeão da Democracía, desmoraliza e ames-; de impo[·tação, as bases da nossa formação histórica,
:zoológico, quinha todos os autoritarismos que, no outro Continente, conduzem

I
Estas linhas são um brado de alerta a todos os meus pa-

: Experiências políticas são tentádas, para a iolução dêsses alguns povos, trÍ cios. •
. ilngustiosos problemas, com a surpressão da individualidade humana, I O énsaio que êsse democrata sincero e audacioso vêm fa-

\ '�.

!,,,"
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Conquanto não negarem quali
dades ao jovem player, os respon
saveis pela equipe alvi-rubra.ainda
não se mostravam convencidas de
que êle preenchesse a dificil posi
ção.

Todavia jd aquele match com

o Atlético deve ter modificado o S. PAULO, (Band)-Come
julgamento dos técnicos.

I
morando a passagem do seu 23'

E' arrojado destemido e se aniversario, o Palestra Italia fel
ainda demonstra uma certa inex- realizar ôntem, em sua séde, di

periencia, perfeitamente compreen- versas festividades, entre as quais,
sivel e natural. esta deficiencia fi· o hasteamento da bandeira com

ca, em parte suprida pelo entusi- salva de vinte e um tiros e parada
asmo que carateriza todas as suas esportiva de todos os seus atlé

jogãdas e o empenho com qu� tas.

disputa a bola em todas as emer-

gencias. E por estas virtudes Ne- O BRASIL BEM REPRE-
grão se tem tornado nãs só um SENTADO
elemento util como perigoso.

I Não resta duvida que uma vez

desenvolvidas essas qualidades que
ninguem pode negar e o que h..

-

talmente se dará com o tempo e

com uma orientação que os técni
cos do Tamandaré, são capazes
de lhe dar.

Será Negrão um elemento com

que o Tamandaré poderá contar

com toda confiança.
mingo no stadium da F.C.D. en

tre o potente esquadrão do Atlé
tico e o harmonioso do Avai.

Duas grandes torcidas que os
. O Externato F. C., primeiro

dois esquadrões possuem, esperam impulsionador do esporte em rlc
ansiosas o momento para dar ex- rianopolis, vem cooperando de
plosão ao seu contentamento acu- modo eficaz para o seu maior in- Atrope.ladamulado durante um grande tempo, cremento na terra de Anita Gari-
momento este que é a hora exata baldi, e essa colaboração traduz-se a 9ene.-o I
do inicio do grande choque. em todos os ramos de atividades Vi IerayE' natural que os torcedores do que se relacionam com aquele
Avaí e Atlético estejam ansiosos objetivo. RIO, 2 - Verificou-oe on

para presenciar a grande luta de O trabalho do pequeno grupo, tem acidente de automovel em

domingo, porquanto os elementos que: em anos passadus, fundou o que saiu bastante ferido um

que integram os "teamsn para a Externato não foi em vão, pois o general do Exército.
peleja numere um da rodada es- gremio desde aquela época, foi O general Franco Ferreira,
portiva do dia 5, foram cuidado- tendo, cada vez, maiores possibi- dirigindo o seu proprio automo

samente preparados, lidades graças ao apoio de todos vel, atropelou casualmente o ge-
O preparo asico dos dois qua- que compreenderam a utilidade da neral Augusto Ximeno de Ví-

dros foi o principal elemento en- realização. leroy.
carado pela direção técnica, as A prova disto está na indiscu- Cempareceu ao local, a As-

quais como que combinadas, por tivel exposição dos algarismos que, sistencia removendo o general
méra coincidencia, fazia o apuro falam bem alto, dando-nos uma Ximeno de Vileroy para o

de seus amadores com o mesmo idéia exata do desdobramento do' hospital, onde foram feitos os

critério. Externato, bastando olharmos para necesserios curativos.
Tambem o preparo individual o número de campeonatos levan- O general Vileroy sofreu' a

foi encarado como problema de tado por êle. fratura de uma perna.
magna importancia e, dal, não Apezar de ter-se, assim tão O general Franco Ferreira
faltar ao choque Aval x Atlético, bem conduzido em um trabalho é o inspetor do 30. Grupo de
os lances magistrais que nos for- de valor, num terreno ingrato,não RC"giões Militares e o general
nece o association pois, os inte- quiz ficar adstrito a êsse trabalho, Augusto Ximeno de Vileroy é

grantes dos dois quadros são no- e dormir sobre os louros conquis- reformado.
mes sobejamente conhecidos no tados. --------B-R-A-S-I-L-nsoccer' regional. por isso, hoje, ainda os incan- SELOS DO

saveis dirigentes do Externato ba-

A lum':-!o�l�e�r�!: talham pela reunião dos seus ex-

dois compartimentos. membros de grande e pequeno
Tratar á rua Saldanha Mari-

derio para os congregar em um
nho n·. 10 po, I'>

c::;T/J: Ga '3f!&e"a
Desportiva

Na primeira partida do
returno lutarão a Aval e

o Atlético
Para toda peleja importante, a

cidade como que movida por uma
f -rça oculta, volve suas atenções
rara a mesma, isto é, fato interes
sante, observando-se em todo e

qualquer prélio importante, serviu
d) mesmo de comentaria em qual
quer roda desportiva, si citarmos
exemplos, para consolidarmos esta

observação obteriam os apaixona
dos milhares e milhares dos mes

mos.

Agora, baseado nestas dedu
ções, observa-se que a cidade ele
feana concentra todala sua atenção
e todos os seus comentarias para
o grande choque que se ferirá do-

�

Negrão, a grande
promessa

POR SUAS VIRTUDES, O
CENTRO-ME'DIO DO AL
VI-RUBRO SE ANUNCIA
COMO UM DOS NOSSOS
MELHORES, NA DIFICIL

POSiÇÃO

EXTERNATO F.C.

PROCOPIO, o grande centro
médio avaiano

E' sempre grato registrar o in
cremento que vai tendo a educa
ção despoctiva em todos os pon
tos.

Na dos ginasianos,o Externato,
vem demonstrando o quanto ha

,

de necessidade ao preparo fisico Devidamente autorizado, o Sin-
para a melhor predisposição. dicato Condor Ltda., acaba de
O Externato. graças 1\') esforço traçar um novo horario de VÔ:1S 1 i

do incansavel Toní Pereira vem entre a Capital Federal e Selem
de se reorganizar, prometendo do Parà, que muito beneficiará
grandes pugnas nas quais deixará o trafego aéreo ao longo do
seu nome escrito em letras de nosso litoral naquele trecho, O
ouro. novo horario importa na dupli-

Sabido, como é, que o esporte cação das viagens no referido
veio corrigir, não só deficienciae trajéto, executando-se doravante
fisicas e quiçá morais tem êle hoje duas viagens semanais do Rio
papel preponderante na formação para 8elem e vice-versa. Assim terá lugar na linha Condor que
das raças. sendo, os aviões sairão nas se- funciona no Estado do Piauí.

Já dizia o antigo ascioma: gundas e sextas-feiras do Rio de Fazendo ligação com o avião
«Mens sana iu corpore sano». Janeiro, pernoitarão em Recife e procedente do Rio, nos sabados

E' pois com justo júbilo que ve- chegarão nos dias imediatos a partirá de Paraíba o avião da
m03 reorgamzar-se o glorioso Ex- I eelem do Pará. De lá, os aviões quela linha, o qual pernoita na

ternato.
-

partirrão nas. segundas e qui?tas- I Capital. do �stado, Terezin�a,feiras, pernoitarão em Recife e prosegumdo viagem nos domin
chegarão ao Rio nas terças e gos até Floriano. Déiqu�la cida
sextas-feiras. Na Capital Federal de até Parnaíba o regresso é

PALESTRA ITAUA F. C. -"averá cornbinaçãe diréta com realizado nas quartas-feiras, tendo
os aviões Condor em vôo de e I assim ligação com o avião da
para o sul do país, UrUgUai'jlinha

costeira que nas quintas
\rgentina e Chile. feiras deixa Belem com destino
Outra modificação de horario a R�cife e Rio.

� o••oe.. O.OODO.-----31
!

.

IE M F I M!i

blóco sólido. Nova hora",
rio Condor
entre Ria e

Ceiem

Melado
•

superior,

2

Esporte-Jornal

especial inel de abelha,
..

pimenta malagueta,
l�ranja9, banandas, etc.
V. Sa. enconti a no

Mercadinho

PARIS, (Band) -Os jógvs
universrtarios foram ôntem encer

rados,tendo concorrido 24 nações.
O último dia dos Sétimos lógos
Universitarios, em Colombes, teve
o seguinte resultado: 400 mts. soo

bre barreiras, para homens: l: lu
gar, Farr, da Alemanha, com 54"
6110; 2'; Darci Guimarães, do
Brasil. com 55" e, em 3' lugar.
Nottbrock, da Alemanha. Duzen
tos metros rasos, para homens, r:
lugar, Holmes, da Inglaterra, em

21" 5110; 2', Queiroz Teles, do
Brasil, em 22" e 3' lugar, Blu
quette, da França, em 22".

Popular,
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio

3 .nortas e

4 feridos

i

�
I

A C A P I T A L. F I L.. I A L'
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

,.,.

GRANDE L..IQUIOAQAO ANUAL..
DE TOCOS os ARTIGOS A PARTIR DE se DO CORRENTE

ATE' 10 DE_SETEMSRO

Compra-se sêlos do Bra
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29.

BUENOS AYRES, 2
Comunicam de Salta que "se

deu ali um levantamento de
opera ias pertencentes a uma

fàbrica.
Duzentos e cincoenta traba-

lhadores promoveram disturbios
intervindo a policia.

Houve, em consequencia do
conflito travado, 3 mortos e 4
feridos.

O QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UV1 PREPAR\DO QUE
<

FIZESSE NASCER CAB�LO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

".

L..OÇAO BEL..EM
A MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO xx

Fará, de- fato, nascer o éabêlo!

Já está a venda

em todas as Casas do Harno

Distríbuidaresl

I. Carlos Hrepcke S A

pr
-

., 5 - - f

i $ tt
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Cllrla
I '

,,/Iatriz::
em:

o

,EUlriIIr�enau .' Jehll'\vitle Sao Francisoo - Lag�l'). -

MO'strbl"EU''!lO permanente em C-ruzei'ro ato �,ul
Secção de Se'oçlio de, S••9Êio de

'AZINDAS:
Pazc;n.4as naclonaee e extrange'ras t>ara tcrnot
MQrins e A�,"es
Lonas e ImpermeaveJs
'Metes e trilhos
Rôüpaa feitas
iNas
lAla para coser e HIIIt
LI em novellos e meada
•

,
netes e Perij.lmarias
lehoados e C.lchas
nas e Cortinados

.' s e guarda-ntij)QS
tos, ohinellos, meias

"

si�rios dos atamado�
Gbarutos d)ANNEMANrt.

MAGHINAS:
Machinas de bêneríciar madeira

Material em �aJ para CGJl&trwçções:
"

MacJlin.�� para o$fiéi,Jt. rnechanlcas
CimeRto-ferro em barras, ferragens para portas ,Macl.1ht�s pará laoelrás' ,

e jane'lias, tinta �Maéfiínarios em geral para a lavoura: C' ades,
Canos galvanízados e pertences irCKies, cultivadores, nroínho etc.
Po,Oes e Camas , occmcveis,' Motores 'de esplosão, lV1oro zes
Leuça esmaltada - apparelhos de jantar -jaíhe- elecmcos

res Material em geral para transmissões: t-:o',
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de sôuro e lona
Tintas a oleo e esmaltes ,lleoi e graxas lubrificantes
Atiame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e, Caminhões FORD P iças, acces-
Pro.actos ehimicos e pharmaceutícos sortes, serviço mechanico -

.

Conservas uacíanal e extrangeiras Pneumatícos e samaras de ar G00QYER
B�bidas nadonaes e extrangeiras M�eriaJ electrleo em geral S

l'-Jav'e�açâO "Hoepcke"--vapcares "Car! Hoepcke" "AI\I8". Max,. �
fv'Jarla _. Fabrica de Geio i'Rita Maria" - Es1alelro '

Arataca" IJC
�V&l«�.

Errtpr.za Necienal de
Fabrica ele Pontas II�it&

� Gazeta
l1édicos
Dr Artur Pereira

e Ol.ve.ra
Clínica médica de crian

ças e adultos

LABOrtATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4, ás 6 horas

Consultorio: Rua [eão
Pinto tr 13

FONE-1595

h':.'H_lência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

fONE-1524

Dr" M!gtJsl
F�

I:Idl':"'_��:"·�� ba� ,

... ,,,,i\�Art;""� ._i '

CLíNICA GERAL
\; .as Urinarias

1ratatnento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. João Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Indica:
Dr. Arminio I,

Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
, ;( gania - Pescoço
, Consultas das t O ás 1 2-

das 16 ás 18

I Consultorio: Rua João
I Pinto, 7,,-- Tel. 1456

��eroTI�; 14tJ
I�Rlca"dolGott,smann·

. Ex -chcle da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P."cessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpecialll�a em::' cirurgIa

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partosj
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. lê das 10 ás 12 e

das I 5 as J 6 I 12 horas.

fELEF. 1.285 (
,
RE:>IDENCI�- �ua Este-I

I
ves JUnior N. 26

ITELEF. I. J 31

Ad"Ci:sados
I Dr. Pedia de Moura Ferr.1

fERRAGENS:

Espelhos
----_--------------

S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica
do E S T ADO

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Aderbal
da Silva
Advogado

.

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p. 1290

R.

I Accacio Mo-I
•

reira tem seu escríp-

t61 io de advogacía á rua

Vis conoe de Ouro Preto

I Caíx 1 Postal, 110.

I :

�
�

�
�I

� Federal e Santa Catarina �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FEClIADOS� I
�
._--���

Rua Felipe Schm itd n· 7 e 17 a

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

Tratamento das moles
tias da Boca.

CONSUL10RIO:
1{ua Trajano n' 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

n. 70, - PhOJIP' 1277. - HORAS MARCADAS ' [��- �

I
- :-........ •••••••••:
------1- Companhia "Alllança da ::

I Bahia" :
.. FUNu,ADA EM 1870 SE'DE BAHIA o
• •
� . .
i � eguros Terrestres e Maritlmos ..

! CAPITAL REAUZAOO 9.000:000$Q()O li� RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000• BENS D� RAIZ (prédios e

terrenos) .
15.503:893$549

PROPt-<'tEDAOES IMOVEIS
"

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUivllDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 D
RECEITA. EM 193 21.421:545$220

" SINISTRa�(PAG05 EM 1936 4.737:405$660

I Ap.nfl.nSub-Agenles. Reglllallorel de A alf

I
em todol OI E.tadal �o Brasil, no Uruguai na
dlnclpail pra9al 81trangelral.

"
• J,\,gentes em Ftortanopot i�: �
� / I)
; C'am'p'os:' Lobo & ela. o
• • •

I"� Rua Can"ihirô Mafra, 35 (sóbràíh) Caixa PCllal19 I'
O

i' LEONE N. 1.083 «I
ti ��D. l,'ELEORAFIC,O ALLIAlvÇA •

VENDE-SE uma casa no dís- Ótimas instalações. No apr • •
trito «j<>ào Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do L.-s. Escritoríos em Laguna eltajahí G

RUATRAJANO,S J 0- sobrado-nos altos da ,io, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooá .,
. U��:-A_G;�TI;.ª�E�. B�L.!M};;NAU E, LAG,gS �

orveteria oloria ,'"' . com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do E:3treito. "
. .

II
iIiiiii �iiIIiiiiii I8í;__=_ã.iííiiíi'.ií ,.....�'

'

�!S/I e entar cozinha. .' ===::::!OO.."••�.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 I {2 da manhã Ie á �ar.:!e-:- Consultorio. RUd Trajano, n: ] HrtJ I

ANITA GARIBALDI, 49 I· Telephone n'415� I
J

,lh,I"JOMJ ,& -..

.�il.

ockey Club Floriaoopolis IO mais elagante centro de diversões íarnl- I

líares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

onais e estranjeiras.
erniss Fe7r carnerite iluminado com instalações m

rmasi

No Estreito Ponta do Leal

I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



������������������_ � ��::::���_x��� �OO������������I
Q" f.

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas
H

.

U Inta- e I ra � « Divida Fundada do Estado de S. Paulo
tfl.� « Obras do Porto de Pernambuco.
�ra1

�

I � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDI ro POPULAR E AURI- II1111.rI COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

� fANO N. 16. Ii
�� lHj

���:"��������������3':::IÇ����

Preços "'"Y)odicos

.....IIIIIIII!!�.�.!!.I!i..,�, . "�... e.o••
• •

:UNI-IA DEiI Vaminhão e On�.nibus à
• G
• Leão da Serra e

I Empreza de Transoorte de Passa,.:
• gelr... s e Encomendas •
· �,

.
� s::"t"",'!\ ,..,....,..(" ..,',.."1, I" "II '("'?";Pi" �,.,"Y'\�� � "

q o�
...

F -e

� -� > ), � i
,; Pass�l'á a f��ci()n,�r, �., dia lo. ci�LiOU i -__; ............. iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíãiiiiiõ,:

II tru�ro em diante
.

•
• DIARIA�ENTE, s.Jndo de Coucordla ás 7 hora- �

�!!\!I!'!!!!!'����!'!!'!���������!!!!I�" da manhã, regressando ás 4 da tarde e rIIf

"IU Para I.iciliter a boa mar,:�a d . Empr:'la, será colocada em .. O r. Ivo d'Aquino
�í.<8 cada povoado uma agencia para vendas de .(:assagens, como G

• abaixo des('rimina�os: . ','
.

• AdOVgado

I• Concordla:-E:;cnton�Mosele. .

• Suruvl-Casa ComercialBoscatto. Florianopol is
• Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn • -"iiai--iiiMiilIlliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiililiilliiiliiiliiiUlillilíiiiiiiiiiili1iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�· �

• Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco fi
" Barra do VeadO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim ROEse • ,l-O Vilal Rica-Casa Comercial Mawti • Dr Alfedo P. de Araujo• Marcelino Ramos-Eswtóri<> MoseIe ,, __

"

,
_

• '! MEf:>1 .�o
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 � Especialista em molestias de creanças, nervos
• IDA E VOLTA 25SOOO: impaludismo e mo/estias da pele

! Empreza DALLA COS rA i Tratamento do empaludisrno e das molcstias da pe·
� • le e nervosas pela .flutohemotherapia
00 N. B. Em ca�o de temporais ou de es.tradas em miu .,

�

d 20 A Consultoria e res ídenc ia -Praça 15 de Novembro, J 3 .

�
..

'

, �stado, as .passagens terão o acr.escimo e 010 ::
.

1J.l\i'. .

�
Telefone, 1.584

\• •••0................ Con�altas:-Das 8 às I! e das"! 4 às l� horas
__

I �;·e d í toMe;=t==U-=-O=-=-=p-=-=-r-=;ili'.ii;ii;ii.":h�ii.iil�;1!!!�iiiiiiiii=iiii4�.�,�z.iiii.�al�ln��d�a�:�a�:�a�Tp�:�r_��I�:�Bt��p�C���I��;�;������-�o�
u II cola de S antaI : de sersua pa-I Catarina

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR-
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\110S FORA�A DESTRlBUlnos A' MAIS gando ape"'"'as (Soe. Coop. Resp.Ltda.)
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA· 5$000.10$000 ou 20$t�)OO Rua Trajano n.16RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE � (Ediicio proprio)MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por mes na
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa ConstrutoraMEZ.

Universal Ltda.

11�IAdolar Schwarz�
--���-------------

Endereço TeIegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\A

AGENCIAr DA
Sociedade de Navegaçãojf'arana=-Santa Catarina
Límitada.c+Río
Companhia Salinas Perynas=-Río
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Baarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; wagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratisingü, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-sê dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação] do País OUL do Ex·
terlor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

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

9 D E Setembro

"' �4$.,,\

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

I I Cons. Mafra, 33

F()ne-1.191
l�--��������

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

f�remio maior 5:175$000, e muitos
premios menores

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

i' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN4
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E J:<ECIBOS DEij, SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

"iiI.rlfiliíla
1.'��.

.. CREDITO MUTUO PREDIAL, 6& SRUA FELIPE CHDMIT' 2 - (SOBRAD)
.

�ALUGA--SE. o conforta-

:;: _ ( � vel prédi� de residencia
� • _iiiiiiiiiiiiiiili'iiiiiiii�íiilIMi_if@1I111iiii...liiiiiiiiiiiiiiiiiíiii�iiiiililii/liiliiiiiiilíiiliiii1iiiiiill--iliíiI. . á Rua Spí vack, no dis-.• Rua Vísconde de Ouro Preto N· 13 e ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferro trlto de «João Pessôa»..

• .,. quartos para casal. A' tratar no-Banco Agrí.

@.� • Informações pelo fone n. Advogado cola, Rua Trajano n. 19������������.�'������_�������� .��� Rua Tr�ano D. ne�a capital

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

Sr. Albano de Souza Lnclol

I REECBE DEPQ3I TO
I
I

I
i , CIC Limitada 5.1. aa

CIC. Avísof'rcvioô.l . ala
Prazo Fixo 8.1 ala

I?fl6f1HDO 05

SEGUINTES JUROS:

�"''':- •• �I ..... <
•
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A G.ALETA +-Floríancpotis, 3 -9 '937 5

Contra jJulgamenta jRoubaram o casa das"
os extre.. de Prestes a retrata do Judeus e i

,
. sr. José Arabes �

mlsr.IOS RIO, 2-Acredlta-se que o
I'i

Supremo Tribunal Militar julga- Amerlco
RIO, 3 - (Especial) - rá os recursos de apelação d s II JER�SdALEM, �-Edm con-

S b idenci
.

d M P d E t L' C I T sequencia a agravaçao o con-
o a presi encia o sr, ace- srs. e r') rnes o, UlZ ar QS RIO 2-0 «Diario da Noi- 'I' •

d b r
do So:ue�, esteve reunida no Prestes e Harry Berger, no dia te» divulga uma sensacional no-

rnto entre ju onf
e �ra es, rea I-

r II"
•

d J
. '11 d.. b ,. ,

'

zou-se uma con erencra entre os
vlrmsteno a ustiça a corms- \. setem ro corrente. treta Informando que foram

rou-,
'

d d
d -'

'

generaIs coman antes as tropassão e repressao a03 extrerms- NDmeada bados da residencia du sr. Gur- .

t
' . .

I d A I'
,aqUI.

mos, que I) I'J\ou varias provi- ge o t t t t Imara OI ocen os I u os Foi discutida entre outras me-
d<ncias de caráter reservado. eleitorais e um retrato do sr. Jesé didas a possibili'dade.la decreta-

Estiveram presente á reu- Para exercer o cargo de 4a' I Americo , - d' I' .

I' , ,

d G
..

d O di'
. ., , . çao a el marcIa.

mã J os rnunstros a uerra escnturana � epartamento e A policia está mvestrgando a

e da Marbha, bem como ° Educação fOI nomeada Robel!a respeito.
�eneral Góes Monteiro. Brasil, em vista de ser ter elas-

silicado no concurso havido.

Associação Catarinen
se de Imprensa

Matricula de jornais e oficinas
impressoras

Va Secretaria da ASSOCiação Catarinense de

Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:
No intuito de evitar passiveis equivoquos, avisa

esta Associação que a matricula das oficinas impres
soras dos jornais e periodicos é obrigatoria, de
vendo ser feita em cartario do Registro de Titulas e

Documentos e, na falta dêsse, nas notas de qual
quer tabelião local. (Vecreto n' 24.776, de 14 de

J uh o deI934-.Lei de Imprensa.)
O pedido de matricula será instituído com di

versos documentos, entre os quais:
Prova de pertecerem o diretor e redatores (de

jamais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50., I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta AS.3ociação fornecerá aos

interessados todos os informes necessarios áque!a
matricula. E, a proposito, cita o Artigo 64 do suo

pracitado decreto:
«Art. 30. -A falta de matricula, ou das de

clarações exigidas no artigo anterior e das afterações
supervenientes, bem como falsas declarações, serão

ponidasõcom a multa de 200rfl,OOO a 2'000$000,
aplicavel pela autoridade judiciaria, mediante o pro
cesso estabelecido no art. 64 e promovido por qual
quer interessado ou pelo Ministerto Publico.

Efetivado G I

I sr. Pimentel
Nova lei.

Brandão nazistaFEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos Laboratorlol MINANCORA-JoinvilIe

,
BERLIM, 2-Foi divulgada

1\ RIO,·, 2 � Por decreto de uma lei em virtude da qual os

ontem, lo efetIv�do na pasta do alemães residentes no estranjeiro
Exterl?r o sr. Plment�1 B.randão, sómente pódem contratar serviços
que vmha, exercendo mtennamen- profissionais de advogados arianos.

I
te ° relendo cargo dêsde que ° Foi publicada ao mesmo tem
sr. !'1acedo .

Soares seguiu para po uma lista dos advogados aria-

I
a ConferencIa Pan·Amencana de nos, nos diversos países.
Buenos Aires.

----------O�OB••••OO•••
,

.
•
•

!,.� Côrte d. á propria confissão do acusado
� no inquérito p licial, a decísão

! Apelaçio que o absolveu,

-, Recurso crime na. 2.793 da

: Súmula dos julgamentos das comarca de S. Fran�i5co,. em

• ultimas Sessões q�e .

é recorrent� o dr. JUIZ de

Recurso de hab ees-corpus Direito e recorrido João Fer-
e da comarca de Itajai em que � reira de Lima. Relator o

recorrente o dr. Juiz de Direi- sr. des. TAVARES SOBRI
to Substituto e recorridos José NH�.
Safaneli e outro. Relator o sr. FOI confirmada a sentença
des. VICE-PRESIDENTE. de impronuncie porque a prova

A Côrte neaou provimento �os autos não autoriza concluir

ao recurso, para confirmar a fos�� o r�-:onente. causa volun

sentença recorrida. Vencidos os tana .�u involuntsria da morle

srs. des, MEDEII?OS FILHO. da vitima.

URBANO SALES e GUI- Recurso crime na. 2.794

LHERME ABR�Y. da comarca de São josé, em

Recurso crime :l0. 2.787 da que' é recorrente o dr. Juiz de

comarca de Tubarão em que é Direito e recorrido Francelina

recorrente o dr. Juiz de Dirrlto Macha,lo. Relator o, sr. des,

e recorrido Hermenegildo Re- MEDEI.�OS. FILHO.
.

K í clivo. Relator o sr dei. MEIJEI A Corte negou provimento

V� ROS FILHO. ao recurso para confirmar a seno

•• Negado provimento ao recur- tença de i m p r onu n c i a,

• se" para confirmar a sentença po� .

seus funamentos que são

pelos seus fundamentos, juridicos.
.

Recurso cnme nO. 2.788 Recurso cnme nO. 280 I

da comarca de Bigu_nú, em da comarca de Tubarão, em

que é recorrente "dr. Juiz de q�e ,é recorrente .0 dr. J,UIZ �e
Direito e recerrido José Tomá •. DIreito e recorrido Jose julio
Relator o sr, dei. SILVEIRA Rafael. Relator o sr. des. ME·

NUNES. DEIROS FILHO
I Foi confirmada a sentença de Negado provímento ao re-

I impronuncia que bem apreciou curso, para confirmar a sen-

a prova dos autos. tença recorrida. A legitima
Recurso cnme nO. 2,768 defesa reconhecida em favor

da comarca de BlauaiSu', em de .José Julio Rafael encontra

que é recorrente o dr, Juiz d� apoIo na pro�a dos autos.

Direito e recorido José Tomás. Recurso crime na. 2.7 95

Relator o sr. des SILVEIRA da comarca de Florianopolís, em

NUNES. que é recorrente o lo. SUo

O Confirmada a sentença que plen.te do Juiz S�b:tituto e r�
• julgou prescrito o crime. corrido Célio Oliveira da Ve!
• Apelação cri re nO. 5.73 J ga. Relator o sr. des. SILVEI

Cf comarca de Campos Novos, em RA NU�ES..
• que é apelante a Justiça e ape- ..Con�ertldo o Julgamento em

II lado Antonio F\odrigues da dlhgenc.'a. para que o di. Juiz
• Silva. Relator ° sr, des. SIL- d� Direito mantenha ou re·

G VEIRA NUNES. forme o seu despacho.
� . Mandado ° réu a nov� jul-

60$000
E' QUANTO SE PA

U gamento por ser contrana á .

GA POR UMA BOA

___e.-_-_-�.----------o�oa••••••••G prova dClS autos, espe:ialmente RUA JOSE' vEfgASI�.HEIRA A'
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==A GAZETA

Taxação
da de Joinvile
ilegal
prefeãura

Acabamos de ler" na parte alemã, da nossa comrreíra FOLHA
NOVA, que se edita em .Joinvile, uma nota cuja'traduçõõ é a senguínte:

--"Comforme edital publicado pela prefeitura desta cidade, os
automoveís de Outros Estados que se demorarem em JOinvile mais de
24 horas, terão que munir-se, na Inspetoria de Veii;ulos, de uma licen
ça especial, pela qual pagàrão 3$000, dando-lhes o diretto de permanece
rem oito dias no munícípío. Caso essa permanencia exceda de 8 dias,
a referida licença terá de ser a ren,ovada,com o pagamento da mesma ta
xa.Para os automoveis que toquem regularmente em Joinvlle,foi criada a
taxa anual de 20$000. '

Os õníbes e caminhões de Unha, estão isentos desta Iícenca",
Não somos legisladores, nem somos jurisconsultos, entretanto,

aUgura-se-nes, que semelhante taxação representa um abuso que aberra
dos príncíptos legais.

Não nos parece, ainda, que a idelidade Integralísta de Joinvile,
pelo fáto de Integralísta ser, se arrogue ao direito de escorcnar o próxi
mo, criando impostos ou taxas a seu talante, apegando-se ao principio
draconiano do "posso, quero e mando", como se estivessemos numa

senhala, em que o sr, Aristides Largura fosse o regulo.
Vai com vistas, a quem de direito.

AS FORÇAS POLITICAS
Assembléia Gauchana

PORTO ALEGRE, 3-Com aIrenuncia do sr. Alexandre Rosa
e a convocação do sr. Moacír
Godoi Ilha para substitui-lo, re

cuperaram as forças politicas
que apoiam o governo do Esta
do na presente conjuntura a sua

maioria no seio da Assembléia
Legislativa.
A oposição, constituida pela

dissidencia liberal e a Frente Uni
ca, com a minoria de um voto,
perdeu o controle que vinha
mantendo na Assembléia dêsde
fins do ano passado, quando de
flagrou a crise hoje conjurada.

Com exceção da Comissão Exe
cutiva, na qual a oposição tem,
a par da presidencia da Assem
bléia, a maioria de membros, em
todas as demais comissões efeti
vas o Partido Liberal tem tam
bem a Superioridade numerica I por ocasião das eleições internas no
que lhe assegurou o Regimento I inicio da atual reunião legislativa,

GAL. FLORES DA CUNHA

Parece pro- Paróquia de
paganda

'

Biguassú

RIO, 3 (Especial) - Quando
ôntem voava sobre a Ponta do
Calabouço, tripulando um aVIa0
de sua propriedade, o industrial
"antista sr. Inacio J. Nogueira,
acompanhado de uma moça cujo
nome não quiz divulgar, devido
a uma pane no motor, o apa
relho despenhou-se, caindo ao

sólo.
Felizmente os passageiros nada

sofreram, ficando o aparelho se

riamente danificada. Novo jornaf
ranhense

O�·sabão

Florianopolis, 3 de Setembro de ial7 ..,

Manifesta- IMovimento de traição Os
mente... Chefiado por um mistificador nO

acontecimentos
"Correio Pau ..

listano"Ha coisas nesta terra que a RIO, 3 (Especial) -

gente, por 111uiLa displicência que O sr, Jehovah Mota, de-tenha, não pôde deixar sem repa-
ro. Vai á Assembléia um pobretão clarou aos jornais, na

como eu, na preocupação unica e

I
®ea�;jf;';3 em que embar-

exclusiva de ganhar uns níqueis! cava Wil3lí·a a Baía, achar-IO que se diz no plenário é disco se satisfeitissimo por terrepetido:-o sr. Renato, impiedo- i abandonado o sigma. a-Isamente, a chicotear o sr, Plinio i tr

Salgado, como se não bastasse a I crescentando ser o iote-
definição do sociologo Wanderley, gralismo um movimento
dada no capitulo Cogumelos I de traieão, chefiado por
partidarios, do livro As bases I um mistificador.do Separatismo. O sr. Jehovah MotaFica, assim, a gente em em-I
peachment (termo da moda)

I
tenciona publicar bre-

para cohonestar o recibo perante vemente um livro, com
o querido diretor. t co pi osa documenta�ão
Vai daí a mania de se andar, sobre as atividades do extremismo verde,

excuso, pelos corredores, em pes- destinada a causar viva sensacão no espi-caria, quasi sempre improdutiva. .'

O dia de ôntem, f.ez exceção: caíu ríto público_
peixe na rêde. -----------------

Antes da sessão, palestravam,
animadamente, os srs. Tiago de
Castro, João de Oliveira,Barreiros Descontos especIaIs em Tailleurs
Fílho, Ivens de Araujo, Acacio I de lã e Manteaux
Moreira e Herib.erto Hulse. \DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN-
�ntrou �m baila o p��ecer do I DES DESCONTOS NOS ARTIGOSmajor Acacio sobre o projeto Braz I _

Limongi, feriando determinados; DA ES1fAÇAO
dias santos. Foi mote o parecer \ NA MODELARdo velho republicano, vítima das
eleições a bico de pena, opinando

I T '11 I-a'que o caso não era manifesta- ai eurs de córte impecavel
mente inconstitucional e que I de 110$ por 82$000
achava que os dias cogitados no " "" fino angorâ de 170 por 136$000
projeto fossem considerados de Manteaux superiores de 130$ por 98$000GUARDA. "" "80$ por 53$000O nosso estimado major Acacio
é de fato e de direito, um bicho Redução especial nos preços de RENARDS e
na valsa! Insinua-se, com aquela CASACOS de PELLE
reconhecida e proverbial habilida-

na "A MODELAR' ,de, de maneira que, não é de ex-

tranhar o ilustre causídico querer
legislar até direito canônico.
Tem razão o nosso ex-vice-pre

sidente. A pretensão do sr. li-
monginão é"MANIFESTAMEN-
TE INCONSTITUCIONAL" e a E'8. excia. não convém brigar com

a Cúria.

Jornalista Batista
Pereira

, J. CASTRO
o "SALÃO PROGRESSO" além Tera' lugar domingo, dia 5, a

de ínumeros outros premiados, on- solene instalação da nova pal'oqublV EN DE-SE a, casa de moradia

tem VENDEU E TA' PAGOU o de Bíguassú, O progrcma dos a rua Conselheíro Mafra n. 152.

bílh t • 10 504 t
' I festejos é o seguinte: para tratar na mesma rua no. n.87

I e e n. , , quar o premio SABADO d' 5 á 19da NOSSA LOTERIA, na extração ' ta ,novena s

cfe ontem. horas.
, ,

O felizardo é um distinto fun-
. �po s a n�vena haverá barra-

cíonarío Estadoal. qulnha e qtJCu�la de, fogos.
E nessa verdadeira CHANCE, ,DOMINGO, día 5, missa na Ma:

o "SALÃO PROGR�SSO, gulado t�IZ renda pelo Revmo, Pe, Emi-

pela sua bôa estrela, continuará 110 Dufner, S. J. (ás 7 hQras)
a emíqeecer o povo, vendendo A's 9,30 horas!

. RECEPÇAO, do

amanhã MIL CONTO) da Federal; R�vm? Pa�re Germnao Bttter,
Quarta feira, mais 200 contos VIg'ar'o de

Cf

Bíguassú,
�

.'

tambem da Federal e finalmente Ao che';.ar. saudaçao por um

Quinta feira próxima, mais 500
I alun; �o Qrupo Escolar.

contos da NOSSA LOTERIA. I A. . O horas: Toma�a .

de pos-

SALÃO PROGRESSO, rua Filipe' se
f'" Re,vmo•. Padre Vlgano,

Schmidt n-, 5. A seguir Mrssa c�ntada.,
Teleíone 7 5 7. ---;Durante todo o dia haverá ba�-

raquinhas etc.-A festa sera- abri-

D t . lhauía da por excelente banda de
esas re I mosica.

• • I A Cemlssão Organizadora dos re-

avlatorlo feridos festejos é a segunte:
Alfredo Silva. Prefeito lY!anici:>al

-Domingos Reite-Egydío Amorim
-Frederico "Bcnn - Víéal Mendes
-João Adão Reftz=-Eugenio Ama-
ral=Heítor Campos � Adolino Mar
tendal.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPfDE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

de I Acha-se entre nós o provecto
! engenheiro, dr. Abreu Lima, di
I reter da Estrada de Ferro Santa

T1IO 2 P it d h' ,I Catarina.\. -- )\ H:) e oje I
CINE ROYAL, ás 730 do interventor do Di5trito Federal, 'OUTROS PARTEM

horas- Filhas de S, Excia. sr. Henriqu1! Do :l,wJrth, foi de-II DEP. ADOLFO MARTINSrnit.i .1� das ,fun,ções de pr,of,essorLI '�E ODEO:"4. ás 7,30 110- d . I t d80 e,co as ecmcas �eclln anas o I Para a região serrana
.

r_8_s·_B_a_í_a_s_o_u_v_o_t_o_s_. .:io_n_e...:_g::._o_O_li_m...:_p_io_c_le_M_5_lo_.__ hoje, acompanhado de SU;f�����tilissima fiIh�, o sr., deputadoBatista Pereira fazanos hoje e, a Ora. Josefí"a Flaks Schweidson- ��olfo .Martms, prestiiioso PO-efeméride é gratissima aos que labo- htICO hbera.l em São Joaquirn.ram no jornal. O distinto aniversa- M E O I C A A d
ma- riante, possuidor de um caráter sem ,

ausencla, esta capital, do
jaça, impoz-se no meio jornalistl- Ilustre parlamentar será. multo,
co catarinense, pelo seu espirito de Ex-assistente do serviço de Gin cologia dos l-bpitais' cu�ta, levan�o a sua viagem"

I=nfermo O sr. ��!!t�����g:�. �:: s�a�� j�;�:::s� da Gambôa, Fenda'são GaffIé-Ouinle e S. Francisco deAssiss' umcamente, mteressei particula-
L mo, como na poUtica,e na adminis· Ex-interna do sarviço de Pedíatria da Policlinica

res.

.., N tração, Batista Pereira muito se des- de Botafogo
Ao distintdo conterraneo faze-Cesar Verguel-ro RIO, 3 - ImClara amanha a taca, não só pela sua cultura, como I mos votos e b .

M DOENÇAS DE SENHORAS E CRI A II.TÇAS I
oa VIagem.sua publicação em São Luiz do a- ainda pela sua grande bondade. Ao I-\l�

S. PAULO, 3 - O sr. César ranhão o diario «A Jornada» des- I pcezado coléga, os que fazem A Consultorl'o Rua Traj'a o 12 S b P L'

I
GAZETA'

. , : n no - o . ara aguna seguio hOl'e, VI'aV
.

f' lh'd f t'nado a' propaganda do eminen- _, enVIam as maIs sInceras
C I Ierguelro 01 reco 1 o eu ermo ao I

••

.

felicitaçoes e votos para que, por onsu tas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas terr.estre,? nosso colega José dehospital, inspirando cuidados o te brasIleiro dr. Armando de muitos anos, se reproduza esta FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA I FreItas, dlg__,uO di�etor do nosso.se.u.e.s.ta.dllloll' S.a.le.s.O_li.v.ei.r.a•._'.. d.a.ta•. • confrade «;:,uIldol Estado»,

. UVirg�m Especialidade",

,

de Wetzel & Cia••• Jainville

' •...

DR. SILVIO DE CAMPOS

S. PAULO, 1 (Band)-O juiz
da Segunda Vara não recebeu
a denuncia formulada pelo depu
tado Alberto Americano contra o

sr. Silvio de Campos e seus dois
filhos, envolvidos nos sangrentos
acontecimentos da redação do
«Correio Paulistano>, por ter o

referido parlamentar tornando-se
incompativel para figurar como

acusador contra quem quer que
seja, mormente sendo um dos
acusados apontado como sua vi
toria. O proprio promotor pú
bhco já havia discordado da de
nuncia do sr. Alberto America
no, por ter sido apresentada pus
teriormente á denuncia da pro
motoria.

TRAJANO,RUA 15

possivel Estão
corrigir? horrorizados ...

NOS S A V I DA
RIO. 2 - Oivul�'l�se qu-

Hoje, pela manhã, constatamos o sr. Ci:lcinato Braga e os
ANIVERSARIOS

um fáto que merece a atenção do
sr. Administrador do Mercado Mu- membros dtrig-ntes do 5�U par- FAZEM ANOS HOJE:
nícípaí, por constttuír um abuso e,

.

tido fSUlO horrorizados com a
mais ainda, uma infração ás leis

dO!
.

I d J 'A
•

nosso conselho. meu tura o sr, ose -vmen-

Conhecido e conceituado comer- co, candidato á presideacia da
ciante varejista, foi a um dos acou- R ibligues do mercado e pediu um pedaço epu ica,

de carne, sem osso, cujo pêso êra O sr Cmcinato Br,;gi teria
de um quílo e duzentas gramas, pe- .

I d'lo qual o magarête cobrou o RA- assina a o para os seus intimes
ZOAVEL preço de 3$500. Sabido que i que o candidato dos g,)ver�a carne sem osso é tabelada em I d • b2$000 por quilo, nem mesmo pela' na ores nao sa e d!�tingLJir
áritmética do sr, Pereira Lobo, é expressões correntes de economia
possível exigir-se 3$5000 por um pre-.

. I't'co que corresponde na tabêla a; po I IC8.

2$40<). Ahi ficam a reclamação e o I ..------------

nosso pedido, para que, quem de I
direito, tome as providencias que o I CASEMIRA.. EM CORTES, AR
caso exige. TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

a exma. sra d. Luiza de An
drade Ramos, virtuosa consorte
do nosso colega de imprensa, 'sr.
Jaime de Arruda Ramos;

a graciosa senhorinha Arlinda
Soares de Oliveira aplicada alu
na do Instituto de Educação e
filha de Oscar Soares de Olivei
ra funcionario publico do Corneio>
e Telegrafo;
,

a menina Maria das Dôres,
filha do sr. professor Alfredo
Xavier Vieira, Inspetor Escolar;

o sr. Amoldo Arnaldo da Luz
funcionario das Obras Públicas;�

a exma. sra. d. Josina Trin
dade de Souza, esposa do si.
João G. Melquíades de Souza,

CHEGAM UNS

FOi demítid'J·:;j�RTA7Es3
DO DIA

C1NE REX, ás 7,30 horas -
Esposa e arnarzte.

(MARCA s�t\Ã���RC�REGISTRADA) �\i} ESPECIALIDADE .,
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