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CIVIsmo e de
"Em lados o'postos

rY')OS no fim da jornada" -
rico de �Imeida,

só
diz

nos
o sr.

encontrare
_José Ame-

r�IO, 26 - o sr. José Americo dirigiu o seguinte telegrama ao sr. Armando
de Sales Oliveira:

«Tenho a honra de comunicar ao meu caro cornpetider, que on1em fui acla
mado candidato ao governo da Republica, pela Convenção Nacional

Em lados opostos só nos encontraremos no fim da jornada. Então. estou
certo, que com animo de brasileiro, um reconhecerá cordialmente a vitoria do outro,
que não padecerá dúvida, porque não depende mais dos poderes politicas.

Ambos acreditamos na Justiça Eleitoral>

li�;;st·irà ao Pieit�
Como magistrado 1

,

I
I assim, pelamenos, pro- II Proprietario e Diretor Responsavel

I mé'le,,, sr. Getulio II ANC IIII

L,iiBiõiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiii Viiiiiiiiiii.arga�__j -N-ãO Possue
credenciais

suficientes

AZET
���������������I--��������������

Sem quaisquer ligações politlcas.
JAIRO CALLADO

A voz DO POVO

Florianopolis, Quinta-feira, 27 de Maio de 1937 I NUMERO 785

o dr. Celso
Fausto agrade.
ce á "Gazeta"

110partido do g.l. Flor••
homenageia D Ex....clta

RIO, 26-Um dos aspectos
interessantes da ehegada do sr,

Benedito Valadares, ao aero-cor

to, foi a presença de inúmeras
damas da alta sociedade carioca,
que tributaram à senhora Vala
dares uma manifestação.

demorado

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA_

Praça 51 de Novembro
Antcato Paschoal

;'
."
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no majestoso prédio do Clube Martinelli

I�···'.:�j
.,.-;.w 'tEM! am'''''M i

A GAZETA -Florianopa.lís, 27-5 -1937

�jl�������������������IP�r�o�c�is�s�ão de Corpus
� Castno Imperlal Christl

Faço publico que, domingo, 30 do corrente, ás 16 horas
(4 da tarde,) realizar-se-á a solene Procissão do Corpo de Deus,
saindo da Catedral Metropolitana, e obedecendo ao seguinte itine
rario: Praça IS de Novembro, lado do Palacio, R. Visconde de
Ouro Preto, R. Artista Bitencourt, R. Saldanha Marinho, Praça
Getulio Vargas, R. Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oli- Essa festejada editora acab)veira, R. Arcispreste Paiva, Catedral. I

de dar publicidade á ,/Js cruze:Como de costume, hav�rá três altares artisticamente pre- de madeira, o maior livro sobre.parados, um na frente do Cole�lo Coração d: Jesus, outro no a�ro guerra. Q�em não ?uviu falar emda.C�pela de N. S. da Concel�ão, e o t:reelfo na Praça Pereira Les crotx de bois, de Rol4l1dOliveira, em frente á R. l\fCIpreste Paiva, onde serão dadas 8S Dorgeles? Sem duvida algumabençãos com o SS. Sacramento. trata-se de uma obra que é con�.1· Para a procissão ficam convocados e nela deverão tornar siderada o maior romance que a����������������������������������� ��,�m�R�mo.C��t�OS&�M wmoreR�u, t�M � Frn�a �oduziu mb� ag�hJma fortuna! ! I M"'"'P O R T A N T E associações e entidades catolicas, as quais se reunirão no adro e de 1914-1918. Pode-se afirma:dentro da Catedral, um pouco antes daquela hora, e pela ordem, que, ao lado do Le {eu e Civi�Já chegaram e se acham a ven-

quanto possivel, que deverão observar no prestito, a qual serà a se- lisation, As cruzes de maae;da os bilhetes da LOTERIA

[
.

zumte: ra constituem o maior libelo con.FEDERAL para a extração de' A SERRAR IA I-Colegio Coração de Jesus tra as guerras. Sofrimentos terriveisS. JOÃO. DELAM B�RT J lI-Grupo Escolar Arquidiocesano S. José dOI pobres soldados, na lama dasl: premio DOIS MIL CONTOS
I

AV ISA a sua destinta freguesia que 1II- ASilo de Orlãs trincheiras, ao fogo do inimiao_
.

.'
__

2' MIL CONTOS ,

F e

3' QUINHENTOS CONTOS passara a cobrar de 1·. de Junho em diante 12$000 a car- lV-Pia União das ilhas de Maria o inimigo que ceifava existenciaa
4' DUZENTOS CONTOS rada de lenha. V-Congregação de Nossa Senhora das Dôres humanas como OI lavradores cei-

De Ia ..--be rt VI-Associação S. Teresinha fam o trigo maduro, mecanicamen.S- CErA CONTOS, e outros ' • •

d dVII-Damas e Carida e te, inconscientemente! Ao par des. I·4.3S7 premios diversos! Poll·c'I..!II. CI'v'll VIII A I d d M Sc;;;II - posto a o o onte errat ses sofrimentos, porém, que bravu.MAIS DE SEIS MIL CON- CA-O PERDIDO dO �a ran ar IX A I d d M
'

O b hS .-- - posto a o o emno eus. Ta, que om umor, que resisten-TO�, EM P:E�IO I
Pelé: lei n', 177, o Governo X-Apostolado do Parto cia hsica e moral. A morte era li

S.L\LÃO p�bmd�Ee5�O Gratifica-se � quem encon- do vizinho Estado do Paraná, XI- Apostolado S. Luís companheira quotidiana dos herois;.

-

'

RO
trar um cachorrinho Fox, pre- decretou que «as delegacias de Xli-Apostolado S. Sebastião e, nessa atmosfera de fogo e san-SEMPRE C? SALAO P -

to e branco, que atende pelo Policia especializadas passam a XIII-Apostolado da Catedral gue, como era bom fumar, comer,�RESSO! .
nome de «Dago». Entregar denominar-se: Delegacia Auxiliar , XIV-Congregação N. Senhora do Bom Conselho beber, rir, falar-fazer as coisasRua Felipe Schmidt n.S á rua Fernando Machado 17. O I

.

d O d P liti XV C N S h dO' I d(CI'ICO)
, e egacra e r em o I ica e - ongregação , en ora o esteno simp es que constituem a vi a hu-

���������������oo���� Social, Delegacia. de Seg�r�nça XVI-Congregação N. Senhora da Conceição milde de todos os dias! Depois,ij � �essôal e _DelegaCia de VI�llan- XVII-Liga de S. Pedro sobre os campos esburacados,com� Semal1a· do Fonto I ij era e Investigações; a lnspetoria de XVIII-Irmandade do Monte Serrat aldeias e cidades incendiadae.aps,� �� Veículos terá jurisdição em todo o XIX- Irmandade N. Senhora do Parto teceram as cruzes de madeira ..

ij � teriter:o do Estado. XX-Irmandade N. Senhora da Conceição No grande silencio noturno, elas� �I-�
�,� -------- XXI-lrmanJade N. Senhora do Rosario lembram braços aRitos pedindo� Numalouvavel iniciativa, merecedora de encomios, rtt; CA RTAZES�I �. XXII-Irmandade do Espirito Santo ao ceu a misericorelia divina a paz� O nosso distinto patricia sr. J. C. Paiva, organizou a S OO D IA XXIII-Irmandade do Senhor dos PdSSOS para o coração dos homens. Ei.

� Sernara do Fontal, sob o pa- � CINE REX,ás7 e8,30ho- XXJV-Ordem Terceira deS.Francisco o que
é

a obra de Roland Dor-� trocinio da Farmácia da Fé. � ral-(itc.enüra sublime. XXV --Irmandade do S5, Sacramento, sob a direção geles; livro humano, emocionante,� Assim é que êsse acreditado, esplendido e po] � CINE ROYAL, ás 7,30 do Revmo. Cura da Catedral, e auxiliares que designar. A' Ir- que representa o maior trabalho
� deroso produto F'onto;' remédio contra a dôr, do ij horas-U'1Z brinde ao amor. mandade do SS. Sacramento seguir-se-á o Palio, e, atraz, o grupo sobre guerra, traduzido com esme-
� conceituado Instituto Medicamento Fontoura & Serpe, � CINE ODEON, á5 5 horas de cantores do Asilo dr. Orfãs. Banda de musica. Povo, [O e cuidado para nossa lingua,� de São Paulo, dist.ribuido gratuita.mente segunda- � --Livre sobre pal�vra, e ás Aos moradores dos referidos lugares, por onde ha de passar
ij feira pela Farrnacia Santo Agostinho; terça pela � 7,30 horas-AdversIdade. S5. Sacramento, onde se encontra o verdadeiro Corpo I'l o ver-� Iauüivelra; quarta pela Moderna; quinta pela Po- i .

-

adeiro Sangue de N. Senhor, sob as especiais ou apare reias sacra

� pular; sexta pela N. S. da ,/Jparecida; s�bado pela 'ii Morte do BJU- mentais, recomendo os tenham limpos e alcatifados de ílôres e oro

� Craz Vermelha e domingo pela Sanitas (de plantão), � dante de nados como lh'e inspirarem a sua piedade e devoção para com o� dará ensejo ao povo de reconhecer o quanto é eficaz � H i tie r Nosso Divino Mestre e Redentor.
� e infalivel êsse acreditado produto. H
� Durante toda esta semana á FARMAC(A DA i B�:RLI�. 26-0 capitão
� FE', distribuirá grátis amostras., de Fonlol, � ManhuI, a]u�ante de ordens de

I
Sente dôr ou resfriado? Com Falltol � ?rdens de Hitler, morreu, ont�m,

� juntamente com um companheiro,

Iestá curado.
I e� conseque?cia da queda de um

•._"_r_< --.__.".,.,....,,.,.�r...,�_., � �=1!*" � �..... tf�aV1ão, em Klcl.
� ..... '''.Q--.� __-_� L................� ............:: ,,.�..., -.: �

ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE ·"DESLUMBRAM E

I ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. eoreenstvel de bar e restaurante

Otirne orquestra - Bom Cabaretier

Florianopolis, 22 de Maio de 1937
P. Frei Evaristo Schürmann

Vigacio Geral

SERVICO lEREO CONDOR
s9

PASSAGEtR,Ç)S

Filmem charutos
PRINCIPE DE GALLE5

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.-feiras 11,SO horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8,50 lt 4aAeiras 10 lt

5a.-feiras 11,50 c 5a.-feiras 20 ,.

6a-feiras 8,40» 5a.-feiras 20 ,.

SANTIAGO
CORREIO

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

4a.-feiras 8,50 horas. 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras J 2,50 horas Sa.-feiras 11 li>

A mala postal para a Europa fechd :

na A�encia Sa. feira ás 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

I
i

�

Para mais informações procurem os A�ente3
Car;os Hoepcke S.fA.

SecçQo de maquinas

, ' • ,,,,
•

.,
! '\ � , I' • " . ,... I'. ,I·

,� .. ,,, .<,
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CASA

Livrasnovo,
As cruzes de
madeira, de Ro
land Dorgeles--C ivi_
I lsacão Bras: lei ra

S.A,--RIO

Biblioteca de Edu
cação Sexual-- Civili
sação Brasileira S.A.�·RIO '

Estamos diante de uma bib lio
teca de grande utilidade parà o

I'lOSSO meio. Os livros nela inclui
dos, representam o que de mais
certo e novo se publica, em todos

Pe Ia pa.z no O� centros de cultura estranjeira,
e são um precioso cabedal de co-BraSI i I I nhecimentos, do 'lJais alto interes·

RIO, 26-Por iniciativa de se educativo. Podemos r.itac, entre
diversas senhoras, foram celebra- êles, "Lnpotencia S�x ual Masruli
das oqtem em varias igrejas da na" de r, R. BJurd:)Q; IISexualid8.
cidade, missas votivas pela paz dende Sigmuad Freud e"A Ques
no Brasil. tão Sexual" de Augusto ForeLO

Na igreja da Candelaria, prin- livro de Augusto Forel pode ser

cipalrnente a assistencia era nume- considerado c1assico sobre o as

rosa, estando presentes nguras de sunto. Sr.u valor é ertorme. E a

expressão politica, ministros da

I
prova disto é que já se esgotaram

Fazenda
..
da Agricultur a e outras ma;� de �ejs_ edições em �O!lSO pais

personnhdades. e fOI traduzldo..!ffi quasl todolos
!d.JlrlIl5.

Ferida
_.__._-------

o
urn deputr..�
do uruguaio
RIO, 26 - Um onibu5 da

Viação Popular colheu o auto RIO. 26 --F.I 'nlt,;;"\d) hoje
em que villjava o deputado Ma- "lIm �TH' di CUI,)-l do pfo[e�s'lt:
noel Ferreira e sua �RpOSé\, (lr. Euge;).Jo Jorge, me, h'i di,)!. ''l'IY

quais rt"!(':eberam feillllent<')�. :5.;0- LlU U 'I inve�ilg,dur, q'Jando a

do socorridos pda AS51stenclA iioli'x, ,Hac ;u, em v:rtude de
Publica e removidos para seu uma denuncia falsa, a sua casa.

Ilpartamento no H:)tel Itajubá. na Uhfl di) Gove!oado.
�"�'Wt.ttcé!'tl*1'IPtt!t#jg;@;4Q� .. ==::':ttIT-S· ppmuB.,i4id_

SU�11(.. r�D
de,:) Or-af. Eu
gania J-::lrge

�

CONFECÇOES FINAS
HOMENS ACASA

PARA

OAUR
�EC IS: 'SEU UM LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOS PELOS Mr:NORES PI�EÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

CAMISA DE .JERSEV DE SEDA A 16$000

SO'MENTE NA
á RUA FELIPE

SCHM DT N. 19
OAURA

._. � . '.�'.
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A GAZETA-Flo,rianope>lis 27--5-1937

Dr. Ivo d'Aquino
/4.dovgado

Florianopol is
:aL2�...mrnFTEr -. w::Z:.#'**%

EIRÃ01

S�r b�n�ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

P OCU1JOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

j

Quinta-feira
27 DE M A 10

::�

1�1IlWIImI���

5

Locomovei

---------------,." ".-".,._-----------------------------

O Ceará
indecisaALUGA-SE Periga a pazquartos para casal.

Informações pelo fJne n,

E I O I t1.436. no . x remo ...n_ RIO, 26-Tendo sido noticia
do que o P.S.D. do Ceará dei i-

Vende-se uma casa com o TOKIO, 26-0 correspon- Acrescenta-se que cêrca de 40 berára apoiar o sr. JOEé Arnerico,
terreno numa area de dente do Domei Sushinha in- policiais chinêses atacaram o acen- o Diario da Noite, informa que"
1.782 metros quadrado, forma que uma lancha do iover- te do consulado japonês, ferindo-o tal não se deu, absolutamente.

instalação de luz e agua etc. no chinês fez fogo contra um na- e prendendo-o em seguida. Os srs. Fernandes Tavora e

por preço de ocasião. A trá- vio de pesca japonês, quando em Foram dirigidos enérgicos pro- José .i3orba, que se encontram no

tar com Quincio Silva, no serviço de caça aos contrabandis- festos ás autoridades chinêsas de Rio, seguirão em breve para For-

Estreito, esquina da Rua D. tas. Nankin e Cantão. taleza, onde tratarão de reunir em

Luiza n. 163. As autoridades chinêsai revis- Os circules oficiais consideram convenção, ° seu partido, afim de
taram os barcos e depois os man- o incidente um irave insulto ao traçar as diretrizes relativamente á
daram em liberdade. [apao. sucessão.

O governo japonês está prepa
rando um protesto para apresen
tar ao governo da China.

Consta que um pescador rece

beu serios ferimentos.

-

O P.pa pas.'A nova Ca-
sei. d••u. mi.são Dire ...

tamovel lar. Central
CASTEL GANDOLFO 26 110 P.R.L.

-Está prestes a completar um .

mês que ° Papa est� na. sua v.ila P. ALEGRE26-A novde verão. Fontes fidedignas 10-.... •
_
.'

a

formam que o Papa está satisfeito L.o.m,.sao Diretora �o P.R. ��.,
por aceitar o conselho do dr. Mi- eleita na manhã de ontem e on-

lani ou I J' deix V ti tem mesmo espessada, é a se-
, e a, ei tr o a icano .

.

êd
. gumte:mais ce � que nos anos antenores

PRESIDENTE; Gent'ral An-
para se instalar n. Caltel Gan- .

FI" d C h MEMd lf tomo ores a un a. -

o o.
.

BROe EFETIVOI;!,' Dr. Joa-o
VENDE --SE Quasi que diariamente o Papa:J ,J

PELOTAS, 26-A proposi- passeia de automovel e eatá com
Carlos Machado, Dr. Francisco

urna farmacia bem afre- to da nota que a nOpinião Publi- a pele bem queimada do IÓ!. �ntunes Maciel, Major .Alberto
quezada, n'um bO_?1 p,onto ca" publicou sabado sôbre a poso Embora lua recaída da sema- �nl, DSI Roque Dc�r&zli' FDr.da linha férrea Sao rran- sivel criação de

.

uma entidade na passada, as. peesoas mais inti-
.•
uerra

Flôress�amC JrOllGe I rJan:cisco.
.

que, sob a denominação de Con- mas de I. santidade revelam que CI, co .

es da unha, a
..

o

Para m�is informações centração Autonomista, defenderia sua moral é excelente, mostrando- Õ Anto)IOF'�eto. 2oronll �Itornesta redaçao. legalmente a autonomia do nosso se calmo e indiferente á lua en-
b IdonF� kl °é or1oneA e�-

VENDE--SE Estado, o mesmo jornal declara Iermidade. a o ec, oro�e nto�1O
------ 1 haver a seguinte retificação a Ia- Os membro. da côrte papel �oares deCBnrroi' ��ronlel aUlm
Um piano proprio para

zer: O sr, Lindolfo Color não estão le preparando para come-
esar e orone rguei. ura-

, .

I
. .

I d Ih f'
.

1 tore.
estudo. veio � tlmar. negoc�aç�es � ta morar a .me o�. orm� pOSSIV� SUPLENTES: Aldomiro

Preço de ocasião respeito, pOIS negoclaçao alguma o octegessrmo amversano natali- F D M' T O
Tratar a rua Tirade�tes n 3 havia sido encaminhada antes. cio do Papa na próxima segunda- óin�o, Á' drIO O ottie Ir.����������.�. Sabendo o sr. Lindolfo Color feira. miro

.

zeve o, r. a� ?S
Banco de Crédito que no congresso do P.R.L. se- De acôrdo com seu habito, e Ma?gaheua, Coronel Fr.allc�lsl.O
Popular e Agri-

ría aventada a idéia da formaçlo Papa não concedeu audiencia, MelVlet' �orone\ AA�To ��rei-da referida entidade, veio a tal ontem, passando a manha em sua tpas .

a

eO' oronKe 1
e centocola de Santa' bi I'

.

I A" ererra, scar ama ,orone!
respeito conversar com o sr, in loteca parhcu ar. tarae pas- G b

.

I G I da S" OCatari n a Bruno Lima, presidente da UDN. seou de automovel, pelos jardim p ad
ne

p'
onça vM .

a I11h1va, r.

A,. concentração autonomista não do castelo, que se achava em-
e ro mto e ano a.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) envolverá alianças com partidos, bandeirado pela palsaiem do vi-
nem assumirá compromissos de géssimo segundo aniversario da
ordem política ou ideologica com entrada da Italia na Grande Guer
candidaturas presidenciais; será ra.

apenas, a união dos esforços de
136:700$000 todos os rio-grandenses, que este-
56:424$498 jam dispostos a utilizar todos os

RECEBE DEPQSITOS meios legais para evitar qut" a

autonomia do Rio Grande do
Sul, garantida pela Constituição,
possa ser violada.
O sr. Bruno Lima achou essa

Idéia aceitavel, pois a defela da
autonomia estadual imposta na

defesa da própria Constituição é
portanto da Democracia.

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

FUNDADA EM 1865

Artef'átos de couro e

colchoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

I
e ditas comerciais

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
, Colchões para camas de casal e so!teiro--Tem sem- Compra-se um em perfeito

pre em stock estado de funcionamento.
TRAVESSEIROS DE PAIl�A, ETC. com forças de 100 a 120

Rua Tiradentes n, 3 H. P.
_ _

TOKIQ, 26--Noticia-se que
F L O R I A N O P O L I 5 Informaçoes nesta redação. contra-torpedeiros japonesei ru-

"'I�
*' -=##.@#QMZZ!ylÇiQqgE4444I_ALUGA--SEOCOnforta-mam\'elozmente para Sunten,parac -

I
. vel prédio' de residencia garantir os subditos niponiCOl.

O sonho da mulher tritoá d�u:J;�v����ô��. '" Concentra ..

A tratar 110 Banco Agrí- -

A tcola, Rua Trajaao n. 16, çaa U ono-
nesta capItal. mista

•••OG••o•••�.o.o�ft.e•••
..

: Vicio da embriaguês o
• u
.. Um só vidro do .•

fi.' REMEDIO MINANCORA CeNTRA.EMBRIAGUES •
.• ' G
• basta para a cura desse triste vicio! •
.e • �

lO A' venda nas b6as Farmacias.. Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEmA
f.j E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ Joinville • ESTA INAUGURAÇÃO ESTA SENDO ANCIOSI\MENTE MINANCORA» para seu filhinho.
• G ESPERADA E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA-JlJlnviile
•••O•••••S��G••G.�.eO•••el� � �- I� .-__.._. �

Capital
Reserva

I?A6A�DO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala
CIC. Avisol'revíoôj. ala
Prazo Fixo S·I. ala

Dr. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela jlutohemotherapia

Consultorio e residencia -Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, 1.584

_jConsu'-���:-Das__�__�s 11 e_.�����_1? horas

1.600

I '

estes días

Luxo, co nforto e ele
gancla encontrará V. S.
servindo·se da limousine DL
DIMOBILE rr 200, guiada por
derito volan te.

'

Por

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palcholl Fone

• Quem viaja deve levar sempre na maleta,
bem á mão, uni estolo de CAFIASPIRINA.
Assim estará prevenido contra qual
quer dôr de cabeça. de dentes. de
ouvido que subitamente appareça.
CAFIASPIRINA é o remedio de con

(iança contra dôres e resfriados.

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortavel e
hígienico Hotel Florida

caSINHA DE la. ORDEM
SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

o anjo protetor de seus fi ihos é a

"Lombrigueira Minanco'ra"
������--������

V�rrnifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta!
Serve para qualquer idade, conforme o n •

(1, 2. 3 ou 4).
Pr?teja a s�úde de seus filhos e a sua ;Jropria !

E.vltará mUltas doenças e poupará dinheiro em
remedlos.

(
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sollôcrlo com

José Am�rico
a canàiàaíura
õe Almeiào

o tempo encarregou-se de abrir as cor
tinas para que o sOl entrasse .rútilo e

brilhante nos reconditos rnísteríosos
da politicagem indigena

Quando ha dias noticiámos, de que se manifestàra no velho Partido Republicano Catari
nense uma grave crise, colegas houve que sairam à liça num desmentido formal.

Embóra cértos de que li verdade estava comnôsco, preferimos silenciar, evitando uma polé
mica estéri], deixando que o tempo se encarregasse de esclarecer o caso, tanto mais que muito não

tardaria a que assim viésse a suceder.
Hoje, podemos, com absoluta segurança, sem o menor receio de desmentido, informar os

nossos leitores, das nuances da crise por nós anunciada e do estado em que presentemente se encon

tra.

Na ála oposiciosioniste, cb�jiad� pelo sr. Coronel Aristiliano Ramos, tambem a cisão se apresenta ma

nifesta, com II dissidencia d» deputado federal José Eug,�nio MuelJer, que, apoiará, intr:gralmente, a

candidatura do sr. José Am�rico, em flagrante antogonismo com todos os restantes companheiros da
sua corrente, que acompanharão o general FI6res da Cunha, presigiando assim a candidatura Armando
de Sales.

A reunião das oposições coligadas foi marcada para o proximo dia primeiro de junho, tendo,
para tanto, já Sido enviados convites aos membros diretores das mesmas.

Na mesma data reunir-se-á a Comissão diretorn do Partido Republicano Catarinense.
A reunião das oposiçõas coligadas foi determinada em razão de um telegrama enviado de

Porto Alegre e assinado pelos srs. Baier Filho, Árist.liano Ram')s e Fmtoura Borges, mostrando a ne

cessidad- das oposições catarin-nses se definirem o mais breve.possivel,

RtiIVERSnRlo5

Porfit ia Gonçalves 'I espirito de escól, o distinto ani
versariante terá oportunidade de

I constatar o alto grau de estima
.

em que é tido por seus inurne
ros admiradores,
A Gazeta, que conta no

número de s us a:mgos, abraça-o
afetuosamente.

Quando o general Flores da Cunha, pronunciou o seu memoravel discurso e deu publici
dade ao historico manifesto, lançando, em nome das forças situacionistas dos pampas, a candidatura
do sr. Armando de Sales Oliveira, à proxima sucessão presidencial, o sr, Adolfo Konder apressou-se
a dirigir ao bravo governador gaucho uma carta, em a qual dizia não poder dar-lhe a sua solidarie
dade, uma vez que se mantinha dentro do compromisso que assumira, por iuterrnedio elo proprio ge
neral Flores, quando no Ri,) de Janeiro estivéra articulando a candidatura José Amcrico, de acompa
nhar este, caso essa candidatura viesse a tornar-se realidade.

Nestas condições não podia faltar ao compromisso assumido, pelo que com o sr. José Ame
rico ficaria, dando-lhe todo o seu apoio e toda a sua solidariedade, integrado assim na atitude assu

mida pelo Partdo Republicano Paulista, com o' qual sempre se mantivera em estreita e perfeita har
monia de vistas.

Assim, conseguimos apurar, que os srs. Fulvio Aducci e Bulcão Viana, que chefiam urna

forte ála do Partido Republicano Catarinense, ficáram com o sr. Armando de Sales Oliveira, em

obediencia a compromissos pessoais assumidos com o general Flôres da Cunha, e que mais se ci
mel la; arn em resultado das palestras mantidas com o governador dos pampas, quando da sua ída e

do seu regresso ao Rio e do Rio, na passagem do avião pelo porto de FlonanopoJis. I
Por outro lado, os deputados srs. Cid Campos e Barreiros Filho, num gésto quI.'! bem de

fille as suas personalidades, telegrafáram aos srs. general Flôres da Cunha e Armando de Sales Oliveira.
hipotecando-lhes sua solidariedade inteira e irrestricta.

Confirmando este proposito, surgiu nesta capital uma carta do sr. Adolfo Konder par a

destacado procer do Partido Republicano Catarinense e prestigioso membro da comissão diretora do
mesmo Partido, em a qual declarava apoiar a candidatura do sr. Jo�é Americo de Almeida.

Definida, assim, claramente a posição do sr. Adolfo Konder, não podia a nossa reporta
gern política ficar inérte, pelo que procurou colher todos os esclarecimentos resultantes dessa atitude,

I este porto pelo paquete da c,
Nac, de Nav, Costeira, ITA

i PURA, os seguintes passageiros:
dr. Leoncio Corrê ia , Valdomira.
Rodowski, major Julio T. Veigíll
Cabral, sargentos Aldencar S.
Peixoto, JOãO Simões dos Rei$,
Guimarães Scharam, Caserniro
Souza Filho e Alcides Mari()
de Queiroz .

Agradecim
menta

Doo: bordo do paquete ITA
GIBA, desembarcaram neste por
to 05 seguintes passageiros: An
nor Gomes, Cap. Tt. Franklin

fAZEm Ati05 H01E: Antonio da Rosa, Maria da
An.iversaria-se. ho�e, o jovem: Conceição Rocha, Maria Apare

FrancIsco Rosa, oficial de bar' crda Rocha, Fernando Rocha.
beiro, do (�Salão . CO':ercial», Carolina Miranda, Cap. de Cor:

.

a .senhonnha Zlta Moritz , g�n- veta Joaqui�n Berfo,'d Guimarães e

ri], filha do sr. Roberto MonIz, Orlando LOJes.
Sub--Diretor Administrativo do

r

Departamentl'! ele Educação; fALEClmEHT05

o sr. Antonio Sbissa, Iuncio- Com a avançada idade de. 78
i nario dos Correios e Telegrafas; anos, faleceu ha dias, em Ca
l

a senhonnha Aracy Momm, choeira, tendo sid) sepultado
filha do sr. Francisco Momm; em Biguassú, o sr. Manoel Ra

fael Sardà.
a menina Maria da Conceição, . .

Iilhir-ha do sr. Harpere� Pereira MUlto relacionado que era,

A efeméride de hoje regista da Silva, funcionario publico. I a morte do venerando ancião foi
geralmente sentida.

o aniversario natalício do apre- flZE"Rm R ....05 O"-'TEm A.

d c I
.. I � I � presentamos li familia enls-

era o poéta e festejado be etrista a menina Marlene, filha do dP fi· G I ta a sentidas condolencias,conterraneo sr. ar no onça -

sr. João Lino Bastos, ajudante
S. PAULO, 26 - Diversos dissidentes do P. R. P. ves,

,.

de impressor .:Ia Imprensa Ofi-
fundarão uma nova agremiação politica, intitulada Parti-

.

Dútado de excepcionais qua-j dai do Estado.
do Republicano Renovador. [idades d� caracter e coração,

Mandado de
integr.lisla

segurança
regeitado

O Tribunal Regional' Eleitoral, resolveu julgar prejudicado
o mandado de segurança dos integralistas, pedindo a abertura da
sua séde local.

Viuva, filha, genro, neto, ir
mão e cunhados, sentidissimos com

a perda de seu inesquecivel es-

envial'J1os

,Nova partida s.ida
P. R. P.

dasogro, avó, irmão eposo, pai,
cunhado

JOÃO RICARDO SCHULDT
conlessam-se profundamente agra·
d scidos a todos 05 seus amigos,
aos irmãos do Centro Amor e Hu
mildade do Apostolo, Osvaldo
Melo,Pedro ':oelho e Altino Oli
veira, a05 visinhos, ao prestimo
S1 medico dr. Remigio e demais
parentes e pessoas quer por tele

gramas, cartões e flores, que 0$

acompanharam com a sua um

lortadora assistencia neste doloro
so transe até linal sepurtamento
do querido morto, A' todos eter

na gratidão.

julio Silveira de Souza
Em sua residencia, á rua

Silva Jardim, faleceu ôntem pe
la amanhã, na avançada idade
de 8'7 anos, o nosso centena

neo sr. Julio Augusto Silveira de
Souza, alto luncionario aposen
tado da Fazenda Nacional.
A noticia de sua morte cau-

\

sou gera] consternação em nos' .�
so mero social, onde o extinto t'"�
gozava de largo circulo de ami
zades.

O sepultamento do saudoso
conterran-c teve lugar ôntem ás
16 horas, no cemiterio da Ir·
man�ad.'! do Senhor Jesus dos.
Passos, com grande acompanha�

FAVO� ITA" '1 EH['Rr�orit?_Ramos, ,A �. . . Nesta Capital realizou-se, ôn-

-----E-------L-----t------.-------------------F- 't
tem,

..

0
.

enlace l�atrimonial da

FANTmASwtrDICeOrlasNa�O hSaUbalálheatVeOs rb�aanCos'. II ::I��ISS!M:r��z�hc����a ��libaC�:
.• ! , exrna. v:uva d. Malia José Caro

valho Moritz, com o sr. dr. Nor
berto Miranda Ramos, integro
Juiz de DlTêito da eornarc 1 de
Bom Retiro. Tanto a cerirnonia
civil, na residencia do sr. dr.

I
Hercilio Medeiros, como a re

ligiosa, na Capela do Asilo de
Orfãs, (oram realizadas na maio:'
intimidade.

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

nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com LIma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

radio de dez valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSE com uma geladei·
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

CERTIFIQUE-SE
Fi P

VENDE-SE, por motivo de

viagem, a confortavel ca�a do

Largo Benjamin Constant 11
e tambem todos os moveis que

mento.

A' flimilia enlutada
á I sinceras condolencias.
, JfiitaW4 8 Adi tPZiP'W!miee

rHE6Rm u�s

Chegaram do norte, hoje,
•__._ ."i'"n••.

guarnecem a mesma.
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o sabão

"Virgem Especi�lidaJe"
de Wetzel & Oi•••• Joínville
- (MARCA REGISTRADA, .il

para roupa f,na como para roupa cornmum
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