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'A If�ECEPÇÃO DO SR. ARMANDO DE SALES. OLIVEIRA EM BELO HORISONTE

Visita a Juiz de Féra - Diversas
'domingo - O ex-governador paulista abordará

deemissoras irradiarão o comicio
o problema da educação

ET
BELO HORIZONTE, 10 - O povo mineiro aguarda com

o mais vivo entusiasmo a visita que fará a Minas Gerais, no pro
xirno dia 15, o sr. Armando de Sales.

Todas as providencias estão sendo tomadas no sentido de

que o candidato nacional receba, em Minas, as homenagens de que
se tornou credor pela sua atuação política e pelas: símpatias que

sempre ·devotou á nossa gente.
Pode-se prever que a chegada

(lo sr. Armando de Sales marca-á a

n.aior consagração pública que já se

prestou a um politico em Minas Ge
rais.

voz DO Sem quaisquer ligat)ões politicas

•

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O
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-RESPOSTADOGAL.FLORESDACUNHA
Ministro da Guerra

afastados todos os pretextos
para agredir o meu::Estado"

RIO, lO-Respondendo ao mi- si se trata-se de país estrangeiro
nistro da Guerra, o general Flô- e inimigo. Espero assim que pos-

I res da Cunha passou, hoje, a s. sa o povo rio-grandense recupe-

i ex., o seguinte telegrama: I rar a tranquilidade necessaria ao

,
« General Eurico Dutra, minis- seu trabalho, que é todo pelo

I
tro da Guerra, Rio. Recebi o te- j bem e pela grandeza do Brasil.
legrama de v. ex. datado de ôn- Saudações cordiais. (a.) FLORES
tem. Lamento que não tenha v. DA CUNHA».
ex. aceito o meu alvitre de sub-j RIO, lO-Foi o seguinte o te-
meter o caso dos armamentos a

I
legrama passado, tamhern hoje,

um tribunal composto de altos pelo general Flôres da Cunha ao
i magistrados civis ou militares e general Andrade Neves:
não sómente civis como consta «General Francisco Ramos de
do seu telegrama. Andrade Neves-Timoteo da Cos-
Lamento tambem que pretenda ta, no. 135, Rio-Tendo o minis-

v. ex. dar ao caso o aspécto de

I
tro da Guerra sugerido a nomea-

uma c. DI,"-"d3 entre o Exercito e ção de um representante do go-
o govêrno deste Estado. Nunca

I
vêrno do Estado, afim de €xami-

i houve nem poderia haver dissídio nar na Diretoria Geral do Mate-

I entre o glorioso Exercito nacional rial Belico os documentos relati-
e o Rio Grande do Sul. Na ver-I GAL. FLORES DA CUNHA I vos .�os arn�amentos em diversas

Idade, trata-se apenas de um pre- _ . . 10caslOes cedidos pelo govêrno fe-
texto do govêrno federal para per-/

soes morais do EX:!,CIto e que
I deral ao deste Estado, resolvi con

turbar a opinião publica e amea-
comandou esta regiao em

.. 193_2, ; fiar essa incumbencia ao coman

ça! a autonomia do Estado. Per-I para acompanhar a. verificação
I
dante geral da Brigada Militar,

míta v. ex. que eu pondere ser
das p.rovas. O que o !lustre �ene- coronel Canabarro Cunha, que se

contitueionalmente indefensavel a :al dl�e�or/0 Ma��r.la.l dBelE�co e
I guirá para aí nestes próximos

tése malevola de que foi e Exer- e�ses .

OIS ignos o IC!alS ? : xer- dias.
cito que cedeu o armamento ao

cito VIerem a co?,clmr sera ínte- Rogo encarecidamente ao pre
Estado e é o Exercito que agora (g:almente cumprido pelo meu �o- zado amigo preste ao país e ao
o reclama. Longe disso, quem ce-] verno, qu�r se �rat� de devol�çao, Rio Grande do Sul o inestimavel
deu e reclama o armamento, de qu�r de .1I�d.emzaçao. Cons!dero serviço de acompanhar e assistir

aSSIm definitivamente encaminha- também em nome d A

d I
- A , o governo

o para uma pr�nta. so uçao. �sse deste Estado, a essa verificaçãocaso qu� ��nto teI? intranquiliza- de documentos, que porá fim aodo a opmiao pubhca.
. .

rumoroso caso, que tanto têm in
�rCl� que tenho msso amd.a tranquilizado a opinião publica.

mal�r m!eresse do quev. ex., pois Afetuosos abraços. (a.) FLORES
desejo ver afastados todos os pre-jl DA CUNHA.
textos invocados para agredir o

.

,meu Estado, ocupando o seu por-I

II
to de mar com navios de guerra OS AFAMADOS CHAPE'US
e cercando as suas fronteiras com I "CRESPI DE LUXO"

I
fortes contigentes de tropa, como CASA "O PARAIZO'

! DEMITIU-SE IRREVOGAVELMENTE
I O SR. FILINTO MUELER
! RIO, 10 - Já é do conhe-
cimento publico que, numa das
últimas reuniões realizadas no

Ministerio da Justiça, para tratar
das medídas complementares á
repressão aos extremismos, sobre

acôrdo com os interesses políticos veiu um incidente, entre o minis
do momento, foi e é o govêrno tro Macedo Soares e o chefe de
federal e não o Exercito, cujos brios policia. O titular, da Justiça te
não estão nem poderiam estar em ria feito críticas á ação política
jogo nesta questão que v. ex. ar- da polícia, o que teria agastado
!,itrou em 6.445:672$880. o sr. Filinto Mueler, descontente
Quanto aos fuzis Oviedo, a que desde que o seu ponto-de-vista não

se refere o telegrama de v. ex., conseguiu prevalecer na questão
cumpre-me declarar que foram os da prorogação de estado-de-guer
mesmos cedidos ao Estado pela ra.

3a. Região em 1932 e sua devo- Em consequencia, o chefe
lução por ela agora exigida. de policia apresentou, na sexta-
Aceito a sugestão de v. ex. pa- feira, em carta dirigida dirétJl

ra, examinar na Diretoria do Ma- mente ao presidente da Republi
terial Belico a documentação ali ca, o seu pedido de demissão,
existente. Para êsse fim, enviarei não comparecendo, no dia seguin
a essa capital o coronel Canabar- I

te, a chefatura.
ro Cu.n.ha, comandant� da Briga-I ..

O ?apitão �i�into Mueler se demitiu tambem da comissão
da l\IIhtar, que levara todos os, de EÍlClenCla do Mmlsterio da Justiça.
documentos por parte do Estado I -O-
e aca�o de convidar o genera�

..

RIO, 10 - O pedido de demissão apresentado pelo cap:t lO
FranCISco Ramos de Andrade Ne-I Flhnto Mueler do cargo de chefe de policia do DistrIto Fede�'al
ves, uma das mais altas expres- foi feito em caráter irrevo�avel'

Quarta-feira 11 de AgostoFlormanopoiis, de

I
Grandes adesões

Visita a Juiz de Fól·a

o ex-governador de São Paul
sairá do Rio sabado, dia 14 ás 10 ho-'
ras, de modo a chegar a Juiz de Fóra
ás 17 horas.

Receberá nessa cidade grande
manifestação popular. Depois de a- S. PAULO 9 (O. P.I.)-Desde
tender ás pessôas que o procurarem, que se publicou o manifesto da
haverá uma sessão civica no cinema

I Dissidencia do Partido Republi-
Central, sendo saudado pelo sr. Cons- cano Paulista, não cessaram as
tantino Paletta, único sobrevivente

I
adesões á ala republicana formada

dos constituintes mineiros de 1891. ,ao lado do ex-governador paulis-
Respondendo, o sr. Armando de DR. ARMANDO DE SALES

I
ta.

Sales pronunciará um importante dis- candidato nacional

curso político.
Em seguida, o candidato nacional será recebido no Clube

I
Juiz de Fóra, onde se realizará um grande baile em sua homenagem, :

A demorr. do presidente da Uni80 Democrática Brasileira, I

em Juiz de Fóra, será apenas de 3 ou 4 horas.
Findas as manifestações, o sr. Armando de Sales embarcará

para Belo Horizonte.

A' DiSSIDENCIA
DO P.R.P. ao

"Desejo
A

ver

A comitiva

Em companhia do candidato nacional virão os srs, Antonio

Carlos, Artur Bernardes e uma delegação de 40 deputados e senado

res, inclusive os srs. João Carlos Machado e Otavio Mangabeira,
membros da Comissão Executiva da U. D. B.

I

II
acompav' I
15. Eml ..

O sr. Armando Sales, viajando em trem especial,
nhado de sua comitiva, aqui estará ás 11 horas do dia

frente a gáre da Central, receberá as homenagens do POYO mineiro

e os cumprimentos das delegações de todos os partidos do Estado,
filiados á U. D. B.

Dirigindo-se, em seguida ao Grande Hotel, ali o sr. Ar
mando Sales almoçará, na intimidade, eom os membros da sua

cO-lim�tiva, reservando o resto da tarde ás pessôas que o queiram cum-

prímentar. O d Silvi d C-0- I r. 1 vio e ampos tem

Grande comicio estado"em co�sta�te con�ato com

., . d os cheres do in tenor ultimando a
A's 19 horas, realizar-se-á, na praça ROl Barbosa, o gran e . -

d di t . .

CO..... ;CI·O h A ando Sales
i orgamzaçao os Ire orios muni-

U.LI • em omenagem ao sr. rm. ..

I
-,

Teremos oportunidade de assistir ao mais memoravel »mee- CIIP?tlS, dQu3e devJarao. as urna�d' no. ., 'f' d B I H
.

I' '1 pierto e e anesro, consi era-

ting » popular ja ven ica o em e o orízonte, no qua sera o 1 us-
l' d I t. . d id d ve numero e e ei ores.

tre VISItante saudado em nome a Cl a e. I

A N t
.

. . , .

d' l' oroes e começa a movimen-
Em agradecimento, pronunciara, Importante iscurso po 1- '

t t d lid
t· d

-'

I
. Lar-se, e os pro es os e so 1 a-

íco, e repercussao na?wna .

. . .

I

riedade recebidos da sua capitalEstão sendo feitos preparativos especiais para que a reu- , B
'

f l'
nião se revista de extraordinaria importancia. iU; e aur�, :z�m pl�ver res�

-

Formarão na praça Ruí Barbosa todas as bandeiras da U. a o� que da es harato sOd�eI?danetlra
D Bd'

. . .. a pujança as os es lSSI ep. es.
. ., os mumcrpios êde»debr. dcasti

.. ,

d di Diariamente, a séde da Dissi-
Uma grande re e e roa casting transmitira to os os IS-

d
.

tâ I t d r
I

cursos, servindo de estação-chave 8 Radio Tupí que terá seus mi- en�la esl'�' rep � a e C�=r.lg�
crofones instalados em Belo Horizonte. Serão filmados em Belo Canos po 1 lCOS

A

o

d sr� d
I vio .e

Horizonte tedos os aspêtos da chegada do sr. Armaddo Sales e do
d admpods, quet ,,-em e o ats as cI�-. . , B b
a es o menor apresen ar so 1-

comicio da praça Rm ar osa.
d

.

d d h f di id t M'. ane a e ao c - e e lSSl en -e. 1-

- Ilhares de adesões têm sido ende-
Problema da educaeao SI! reçadas á Dissidencia, por telegra-

Na segunda-feira, dia 16 do corrente, o sr. Armando a es! mas e cartas.
destinará a manhã para visita aos partidos políticos. --------

A's 12 horas almoço intimo. I As�oeiat:ã. �earense
Das 14 ás 17 horas, haverá uma sessão cívica no Teatro I )

de Imprellsa
Municipal, cedido gentilmente pelo prefeito da capital. II FORTALEZA, 10 -- Terminaram

Na sessão cívica o sr. Armando Sales, depois de saudado os brilhantes festejos promovidos
por um orador em nome de Minas, pronunciará um discurso que pela Associação Ce�r�nse de .Im-

, " bl d d
- I prensa, com a eleíção

: da Ramha
tera por tem� o �ro ema _a e uc�çao. .

: dos jornalistas, tendo a xitoria ca-

Seguir-se-ão recepçao e baile oferecIdos pelo Automovel I bido á gentil senhorita Margarida
Clube. I Deolanda.

I .

DR. SILVIO DE CAMPOS

GAL. EURICO DUTRA

CASEM���o�MFf�glES, AR i Metado do e�eitorado Ser-
CASA "O PARAIZO" I

gipano com o sr. Armando
SalesConcentração de

forças na fronteira
ARACAJU', 10 -- Com a p03ição que se anuncia tomar o senador

. Leandro Maciel, em favor da candidatura do sr. Armando de Sales, são
RIO, lO-Examinando as três inumeras as adesões que estão sendo esperadas, inclusivé a dos filhos

notas do Ministerio da Guerra e amigos do antigo governador Manoel Dantas.
de ôntem transferindo para Sallt� Sabe-se aqui que, na proxima reu�iã_o _dO partido,

.

ambos os

Cata' 't A It t t O I r,�presentantes de Serglpe, no Senado, se debmrao pela candIdatura na-
rma, res a as pa en es,« donal.

Globo» conclúe dizendo que se I Dest'arte se verifica nos quadros da politica estadual uma radi-
reorganiza com o nome de Depar-I cal mudança.tamento de Santa Catarina o Des- _

. .

Quasi a met�de do eleitorado sergi�an� passa a adotar
. � can

tacament', d C b . ',- '. I dlda vr<il Prmando de ..;",les, tudo parecendo mdIcar que, nas eleIçoes de

f-' d Rd• eG 'o er1 L. cOSe '1····
_._ ron·

13 d", jalleiro, O ex-Súv".naJor paulista venha a ter urna significativa vi-
,..eIra o 10 rande do u. tórj,a no Estado.

jNUMERO

invocados

CAPITÃO FILINTO MUELER

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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«OBRA CIVICA E C'JLTURALI)
sarnento, respondeu unanime ao campeão do nacionalismo operante,
e construtor f' do democrata que não fazía apenas o jogo de pala
vras. Na obra administrativa do snr, Armando de Sales Oliveira,
via o estadista organizador e clarividente. no trabalho de pensa'
mento do politico, admirava o homem que contribuía com idéias no

vas e exátas para a reorgamzação nacional. O governador não se

contentou apenas eOil r -alízações de ordem .naterial: percebia que
devia ao seu país alguma coisa mais: dar-lhe a contribuição do
pensamento que Iornecesse um ramo ás massas perturbadas pela prega

ção de tintas ideologias exoticas ao nosso meio e desnorteada pela
falta desse rumo. Si, portanto, imenso foi o trabalho de arrancar a

unidade mais rica da federação do montão de ruinas a que fôra
reduzida pela guerra interna. .n vior aind I foi essa empreitada ci
vica que, na hora de apreensiva conlusaão espiritual deu ao Brasil
e aos brasileiros a absoluta confiança, em SI mesmos e uma nova

mistica ao regime e aos destinos do país.

parar sempre os sagrados direitos das massas.

Hoje que o snr. Armando de Sales Oliveira desceu, cerca.
do pelos aplausos dos paulistas, as escadas do Palacio do Governo ,
escadas que subira com () espiruo cheio de preocupações que seu

sentido da responsabilidade sempre lhe inspiram, escadas das quais
desceu com a consciencia de ter cur prido o seu dever, melhor
pode ser avaliado o alcance da sua obra politica e administrativa.
Não se restringe eh a imensos serviços prestados a S. Paulo. As
consequencias de sua ação romperam as fronteiras do Estddo para
se dilatarem por toda a nação.

Emquanto a atividade administrativa do interventor, de

pois governador de S. Paulo, obedecia a êsse criterio vasta obra

organica e profunda de pensamento era realizada atravcz da sua pre

gação em contácto direto com as massas. Essa obra está conden
sada. em memoraveis discursos, hoje populares em todo o país

Retomando ilS linhas puras e virginais do pensamento bra
sileiro, o sentido americano da política do snr. Armando de Sales
Oliveira representou, em momento de verdadeira anarquia espiritual
a consolidação das linhas mestras do regime abalado pela infiltra

ção de ideologias exoticas ao nosso meio. Sua compreensão exáta

das finalidades nacionais, reconduzindo desde logo São Paulo ao

rítmo federativo, concorreu para reanimar a mística da nossa in

tangivel unidade e reconduzir os aceticos e descrentes á confiança
do regime. baseado nos seus três solidos alicerces, democracia, pre-
sidencialismo e federalismo. PAZ INTI�RNA E PAZ NACIONAL

O pensador ilustre não se limitou á pacifica aceitação I'c1assica de tais conceitos, reanimando-os com idéias modernas. e Não ha negar que, pacificando os espiritos em São Paulo,
vitoriosas, alargando a função da nossa democracia e escoimando-a num momento de grave pressão moral e reconstituin.lo economica-I RIO 10 N . I '

' .

dos vicios e fraquezas que nela insinuou o demagogismo e
,

a au- mente o Estado, que, por seu proprio destino é um dos alicerces .

' -. ova gU.'lS9U 10- r ?,ent.es, t ...n�() continuado a prova
.

f
.

d
..

I A d d S I 01'
. cali.lade [lu rnnense fOI forte- ja um tanto contra I' d

sencia da sua co nceituação num sentido organico e atual. mais ortes a economia naCIOna ,o snr. rrnan o � a es I v erra
,. r a o para,

O Brasil, pelos seus home.1S de responsabilidade e de pen- concorreu para assegurar a paz e a ordem do Brasil, numa das suas m�nte abalada I.:0:n o doloroso I a'inal, encon�rar a morte quando.

d
� fases mais delicadas e criticas. N 1 firme situação da urnda je ban- ac�-le .. te .que as.malou. de ma-. a despeito d!�so, lutava pela vi-

U rna V I-S a'-o o dei
.

l'd di' I d d-m i I neira tragice a co-noetrção au -I toria.
I .elfante, na vita I a � ne a estimu a a e na ar -m mterna ne a mano

b'l' C Itida, encontrou a União o melhor aliad.i para desdobrar. dentro de tomo � istica « ircuito da, Cu- O corpi do desrJltoso jovem,

f
--------------

clima pacihco, a obra do governador ll) Estajo de S. Paulo. carachas> , que, �lí s: .

realizou

I �ue coot�va apenas 22 anos de

, Utu ro Si, passados os primeiros tempos de absoluta quietação par-
na �arde de domingo uJtJm�.

d IddadSe, foi sepultado no ceraiterio

tidaria, a vitalidade politica de S. Paulo retomou sua atividade, nem ornaram
.

parte na arrisca a I e ão Francisco Xaxier.

d bli d E d f' prova, orgm-zada nos moldes do '

..

QUe fa rOIa ."""'" os do"s c �nd I'd a- por um instante a or em pu ica teve, no gran e sta o ca eeiro, a AIe• ,!t;õI
b A d «Circuito da G.av.eas , numero- .,' 9 ria que

tos?_.1 '. nhas ge ra is deu r'"'n minima ameaça de pertur ação. própria movimentação a sua po- I.._ litica de quadros representou o processo da sua democracia. As lutas sos vo antes patncios e era grao- m t
O rogra rna, deu rn Iado: do eleitorais que posteriormente se feriram, dentro de sadia animação,

de o entusiasmo da assistencia a a

ou tro o oportunismo... tiveram seu pacifico desfecho dentro das leis, garantida a rnaxima que, com seus aplausos, lincitava
S P I (O P I) O c V C "N os corredores á vitoria.

. au o ... - '" . . y.,em sua secção o liberdade eleitoral por um governo honesto, cumpridor do seu dever.
d I·· n d "E d d S PI" d S Sofreram desastre 0, volantes - Verificcu-se untem, nesta ca-

mun o po ItJCO, o sta o e ão au o, escreven o a propo- "Ji3so timbrou sempre ser perfeito o snr. Armando de ales Olivei- "-

sito dos discursos dos srs, Armando e Júsé Americo de Almeida, faz ra. E mesmo na, horas mais vivas da lula, ja mis o �vv",rndor sa-
dos carros nú netos 8, 14 e 42., pita],

um caso de morte repen

longas e ponderadas c�nsiderações. das quais transcrevemos dois criticou seus planos de admirustração para cortejar a popularidade.
O volante W.-\ltef FGH 'O' i r 'I, tina, que se rod-ou de circuns-

trechos muitos 0;>0: 'unos, na hora politica em que vivemos: Essa rijeza no cumprimento de suas funções pôs ainda mais em des- tripulando o carros nu 'nero 32 I tâncias emocionantes,

uN�o falta razão ao candidato oficial quando afirma que
I

taque a tempera imparcial e energia do estadista que S. Paulo re- quando, ao passar por deterrni- O jovem Agenor Muniz da,

'plataformas" são vulgares ou precárias. Não é possivel condensar velou ao Brasil.
nado trecho da estr a 1a d 1 Posse, Costa, de 19 anos de idade"

nos limites restritos de um discurso todo um progr�m�. de gov.erno. E quendo o país foi sacudido pelo cataclismo vermelho, S. seu carro derrapou viOle ltl'll:!n- aSSIStia um mateh de futebóli

1\la5 é pos&ivel apresentar. dentro de uma oraç�o sl�té�lca, as linhas Paulu, que possue o maior parque industrial da A!nerica L�tina e
te, capotando. entre os clube$ VI!a de Concor·

gerais, á orientação dominante que se pretende ImprimIr a êsse go- ô maior operariado fabril desta parte do cOltinente, não sofreu, ne- Walter Ferreira, fica0 io sob dia e Vila de Progresso, como

vemo. nhuma descontinuida(le !H. sua paz � no seu trabillh". "Jio h,. prova
os destroços do v:!ículo, teve torcedor apaixonado do primt�iro.

O ilustre antagonista do sr. José Americo propõe-se a ex- mais evidente da justiça que reina nesta u,l:dade federativa do que
morte horrivel, visto como sofreu Mas no fim da partida,

pôr 05 pontos capitai� do seu programa de governo em discursos essa. E' que, compreensivo e humano, o administrador e o politico a esmagam<!nto completo da cabeça. quando o Vila de Concórdia
.

I d d d Ih b I d -' d fi
O infortunado corredor havia. conseguIU impõr-se ao adver-'

distintos. como que em capltu os separa os, para po er ar- es o
quem estavam afetas a, resooasa i i a :les o governo. zera realizar

desenvolvimento Iiecessario e a que fazem jus pela sua importan- as leis d ii justiça soci 11 in�critas na nossa legislação. procurando am- j� antes, sofrido dois outros !lci - sar io pela cl)ntagem de um ai

cia. Mas já traçou na orçaão memoavel de 16 Tulho o quadro VEN DE-SE a casa de moradta zdero, I/\genor ao

f
dar um gntol

das suas diretrizes, as linhas mestras da orientação que seguirá". a rua Consdheiro Mafra n. 152a P. a egna, caÍ:.! ulminado tal a

E mais adiante: De�:iiapareCIIln:r';ento para. tratar na mesma rua no. n.87. emoção sentida pela vitória de

nNão fo'; Isto, porém, o que fez o candidato dos governa- V CA RTAZES
seu dub.

dores. A sintese de seus proj�tos em relação ao governo do Brasil _� (:JO O
O fáto causou grande im-

e�tá contida ne5ta frase que merece ser transcrita integralmente. de um J·ovem estu�ante '- . IA pressão no espIrita público.
CINE REX, ás 7,30 horas- -----------

"Veremos quais sejam os Ploblemasdo diae corremos aos mais ur- catarinense Cló-Cló.
gentes com um programa do seu tempo". De ond� �e poderá concluir VENOE-'S�"que a orientação mental do sr. José A.nerico em relação ás ques- CINE ROYAL, ás 7 e 8,>0
tões nacionais é o oportunismo. Fóra dessa afirmativa. o que en- RiO, 10 -- Desapareceu da residencia de sua familia. á horas- Viva o casino. urna farmacia bem afre-

contramos mais no discurso do candidato oficial apresentado com o rui Prudente de Morais n, 553, t.:asa 7, o estudante Roberto qnezada, n'um bom pontu!
rotulo de programa, é a repetição, em tom dramatico e solene, dtl Leopoldo Stein. natural de Joinvile, de 22 anos, não havendo CINE ODEO\J, ás 5 e 8,30 da linha férrea São fran-

compromi�so obrigatorio escrito no artigo 53 da Constituição Fede- noticias a seu respeito. horas-Espião da fronteira, cisco. -1.,r

ral, sem assumir o qual nenhum cidadão pó1e empossar-se na pr� I
O ID0ÇO, que é entu�iasta nela aviação e faz p3I't,� do e ás 7 horas-Segredo da Para mais informações.

{,

sidencia da Republil.a". Clube de Planej<idores «Alcatrazes», é alto, magro e louro. criada. nesta redação.
--_

CO��TINU'A

Encontrou
a rnorte
lutava pelaqual�do

vitoria

E' eleitor, ou não é eleitor?v Não importa!
Para seu uso au para a sua familia, temas tecidos que nunca desbotam

Modernos, baratos, lind\l$ e resistentes

Pe" --n·�m-bu'canas"",.··d .

..

F E L.: I::P E S C H I O T, IS
'_

.. � �, ,.. "I"
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Bh.u"FIenau .Joinvill! São Franci2,L..IL!une - _eg<8", �
Mostruario perl""rlsneote em Cruzeiro 'se> Sul ,�

Seoção de Secção de Secçlio d. �
FAZENDAS: SFazendas naclonaes e extrange'ras tiara temo. FERRAGENS: MACHINAS : l

Morins e Algodões Machinas Ele benericíar madeira �.,Lonas e Irnpermeaveís Material em gera! para cogstrucções: Machinas para officinas mechanícas tq\'
Tapetes e trilhos Omento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeírz.s .��Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: c ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Forões e Camas Locomoveis, Motores de espiosão, 1\1otc 7r.S ;;:LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�talhe-- electrlcos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para iransmís-ões: 1-:0,
�lcolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(mUnas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Tealbas e �uarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO P -ças, Gi:<..CS- �Sapatos, chinellos, meias Productos chírnicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico !i;;t:

�. Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �
� Charutos eDANNEMANN.. Bebidas nacionaes e extrangeiras M::tteriaJ electrico em geral �
� Empreza Nac!t:.')f"",al de I'-J-ave�ação "1---ioe'pckeP'-"vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max., �
I Fabrica de Pontas "Rita fV'l aria '- Fabrica de Gelo"Rita Maria" - Estaleiro .

Aratece" �::§zP'"A�VãVDA�����������&����.lS:�fiYAVÂVAq�.

Jockey Club Florianopolis II
.

o mais elagante centro de diversões famí- Iliares.
Luxo, s�riedade! conforto e distinção.

. .
Esplendido serviço de bar com bebidas na-

cionaís e estranjeíras,
dernissFeer icamente iluminado com instalações m

mias

RUAT H.AJ lNO,S lO-sobrado +-nos altos da
orveteria uloria

Filiaes

n ai médica de er���n·

·.ABQRATORIO DE
Af'�AUSES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Rt!úl;ência: Rua Visconde
de Ouro Preto 11' 57

FONE-1524,
-_-------

Dr', Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. João Pint-:" 13
1 elefone, J 595

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Mater'nidade
Medica do Hospi�al

(Curso de especialização em

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

Consultório: Rua João
Pinto, 7,·-- Te!. 1456

Res. R�aerom�va, 114 II Rua do�:��:�:,OI O (sob.

I
Fooes 163 I � 1 290 I

',Drp• Ri'�;;�r�o 11-- ==;
..,,-.. tt A· �f,fi I11..30 : ,smann ccaclo �VwO."1

lCaix! Postai, 1100 1 :. :.O.O._.
--- •••GilD•••�

fJiIIIItIIIII

1 Companhia "Alllança da ;
., Bahia" �

I FUNvADA EM 1870 SE'DE BAHIA ��
• @

I t eguros .Tertestres e Maritimos :
., �:f:�J" �:':�;: .

��;>I.
� CAPITAL REALIZADO 9.úOO:000$OOO ii
ii RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

.

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVElS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 .,RECEITA EM 193 21.421 :545$220

• SINISTí�OS PAOOS EM 1936 4.737 :405$660

f Ap.enles, SubuAgentes.. Reguladores de A aef

I
em todol OI Estadll!ii �$) Br2.&U, no Uruguai na
prlnclpai, praças estrangeiraI,

li
Agentes em Ftortanopotis: _:>.

� W?

• •
� Campos Lobo & Cla, :
! Rua C....lhlro Moira, 35 (ubra�,) Caixa PCllal19 :
,_ TELEFONE N. 1.083

!-------- ... END. TELEGRAFIC,Q ALLIA!vÇA
TU'�,

!

VENDE.SE uma casa no dis- utimas instalações. No aplasli. Escritoríos em Laguna e ltajahl II
trito «João Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do Lea .. O
(0, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jocã. USB-AOENTES EM BLUMENAU E LAGES G

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito.. . ,_. _ _

e
e entar cozinha. �; �<••••••'0. .O•••�G.l�.

l\/latri2::
errl:

�ndica:

FI..

I Di Aderbal
da Silva

I Cirurgião
I dentista
Dr. H. Gg. Sippel

R.

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.

CONSUL 70R/O:
1{ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

- '�-:;---

Dr. Arrnin:o
Tavart,S

MED1CO-ESPECrALISTA

Ouvido - Nariz - Cor
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

•

rerra tem seu escrip-

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

Ex -cheie da c1iniclÃ do Hospi
tal de Nürnberg, (P• oressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

E!peclieUsla em"" cJrurgfa
gorai

alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

tÓI io de advogada á rua

Visconoe de Ouro Preto
..

n. 70. -- Phoi.e- 1277.-

ET ES

Federal e Santa� Catarina

..........�.F•."'....Ga.:,"'.-,u,r-=-:
..__

,

� , .

CONSULTORIO-�·Rua Tra�
ano N. I e- das i O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF, 1,285

RESIDENCIA- Rua Este-l
II

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aovogados
I Dr. Pedro de Moura �errJ \ '�

Advogado
I r��ld Trajano, rr 1 sobraão \
I Telephone rr 154

8 \
__ __I

\
r
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.Oulnt ..feira
I 12 D E AGOS1' o

Os melhores preces
Ao alcance de todos

IIINSCREVA-SE PARA o PRDXIMO SORTEIO

1111 PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL;
.1

Sr. Albano de Souza Lnc lo ! ��""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii'õiliiiiiiiiiiiiliôiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii�
•

( o)
1

ALUGA--SE, o conforta-
•

RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 ,-- SOBRAD � vel prédio de residencia
G ��iiiiiiiiIii__�__Niiiiil����iiiiiiiIiIii__iiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiíiiíiiii8i--iiiiiii�,,,"-_1

� á Rua Spivack, no dís-
ar LUGA-5E Dr. Pedro di Mo�ra Farroltrito de «João Pessôa».
• quartos para casal. A' tratar no Banco Agrí
G Informações pelo tone n. Advogado ! cola, Rua Trajano n. 16

'---------------.0G1)•••••.43& Rua Trajano n. 1 nesta capital.

_g��..ài".!:l�:ria.�,oPQJLq�J�
li! $ Uh" lidU, ; ! MlIiIU' i II ti (!Si "ES

1IIIAdolar Schwarz=--
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf\:A

AGENCIAr DA

Sociedade de Navegação: Paraná- Santa Catarina
, Limitada.,-Rio"
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Parana e Santa Caiarina, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(J, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS· hiates-motor 'Piratiningu, Saturno e Braz
•

•

Cubas.
Encarres;a·s," d," da5sifi,�açã(;, mediçã,; e EMBARQUE de
tI.das 05 :;reei," d,· hJ d':Jf:>'� se.r» "'"t., beneliciad .s e em

tóros etc,' cereais e mercadorias ern gel al, para qualquer
I Ipürt0 di '<vf\c (i', ,lI) Sul ,�c eaí'",. b�'n c Iro,) par<1. I) Exterin

II�i�l'('\ be C::JrVelS dt. importação, do Pais ou do Ex'
t-rior, P' él ri s ll.bar: ço ;. re.Iesuacho para I Ias praças do interior

SE \'Ç (í,\D\'f\iTID' APOr) I

I
I p �>"

Iir.*�t. fi'�' �;:;�-:���·':;�·�··,;:···��·'fi."j'��.;.'.; 'I.

� ';r' ,:'J.� "",,: �
..,'(,: :, iR· �\ �f <.."� --; i _,,_o_

- �-
-; .; "1(...-,

.

=: v,.\, "" .,' I!"�- "''":';�'' i ,'" �.,:'. �

�1j .ss.

1;
"'�. � -,. �!,-. �.'\ �(� :/ �.

:� fi ,��
�

,.

Premie maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\.1l0S FORA�A DESTRIBUlf')OS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 FS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRA10 E t�ECIBOS DE.: SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CREDITO t\IIUTUO PREDIALf
,g
o.
•
•
rA......._- _

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO

CIC Limitada S'(. ala
ele, ,\v:soPre vioôj. ara
Prazo F.IXO S'I, at';!

Hua Trajano n. 16

(Ediício proprio]
5$000 10$o�:)o C)LJ �:"JIO�t.; 'j () O

PO r n", e"""'_ t';.�; i'-� '::�,
.

_, -t'._

Empresa Construtora.
Universal Ltda.

Capital
Reserva

136:700$000 .

S6:424$498

Matriz: - LIBERO BADAI�O', 103
s. PAULO

107
REECBE.: DEPQSITO

PA6AliDO 05

SEGUINTES JUROS:
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l!IIiiI&iaI.i
:. IZ PARCIAL�.

En-' urna -atitude exquisita,
cial de "A Noticia", cííz que
seleção da L.F,F.

Não queremos deixar sern
t.ive. O iu�z Bilbáo agíu com a maxima justiça e

rnereceu elogios do presider.te
da A. C. D.

·

o

o enviado espe
juiz torc3U pela

reparo tal afirma-

da comijtiva

----------------------------------,----------------------------------------------------------

3' pare') realizou-se em dispu
ta do troféo nA Noticie".

Classificou-se em I' lugar o C.
N, Atlantico em 4'3", foi seguido
oelo C. N. Rlachuelo que fez o

2' pareo: Taça Florida: Teve percurw em 4'3" 112.
(orno vencedor o C.N Riacbuelo, O vencedor estava

com a segu;nte guarnição: tituido:

OO.�•••---'*�.e••G------� OS. CRISTOVAM DEVERA'

I
JOGAR NO CHILE

, I
LIMA, 10-A delegação do

s. Crisrovam A.C. deverá en.ba ..

car no próximo r.lia 16 em Calláo,
a bordo do vapor nOrduna", com
destino a Valparaizo, onde pro-
vavdmente disputará alguns jogos.

Obteve galha: rdamerw�te
I" lugar, na r'"!�ata ,de
dumingo e �'� Joinvile,
o Clube N. Riachuelo

0)1 Patrão: Emílio Voigt, voga: J.
Nermaon, slvoga: Artur Brietzig,

I' slprôa: Herbert Colm, próa:Ewaldo Brietzig.
Medalhas douradas e prata.

4' pareo: Taça ltapema: meda
lhas de prata.

Patrão: Adolfo Chnrighini, Venceu o C.N. Riachuelo em

voga: Clovs Ga,na, slvoga: José' 5'2", foi seguido pelo CN.Atlan
Rr.mos, 'Ipôa: OsvalJo SI!veira, rico que I-z o percurso em 8'9",
prôa: Arno Outra. O vencedor estava assim cons-

Obteve a 2a. colocação o C. tituid:.
N. Cachoeira. Patrão: A. Chierighini, voga:
O tempo do vencedor: 5' ,5",0 Artur MoelllPann, s\voga: Erice

do vencido: 7'.5 n, Espindola, slprôa: Haroldo Bel
trani, prôa: Eugenio Beirão.

Na classificação fiMl obteve o

l: lugar o C.N. Riachuelo.
2' lugar: C. N. Atlantico.
3' pareo: C.N. Cachoeira.
Fazendo votos, para nunca es·

merecer, felicitamos os abnegados
assim cons- dirigentes do carnp-ão do Estado.

O 1 pareo lei realizado em

(lt� puta da taça S,-rrana.
Venceu o C. N. Atlantic( em

8.18".
Foi seguido pelo C.N.Riachw-

lo que fez o percurso em 8',9".
O vencedor: Patrão: jurgpns

Nermann, voga: Carlos Tabbert,
Ii{voga: Hans Hennings, &Ipr'ta:
Romeu_ Pinheiro, prôa: V\'erner
Strohmeyer,

Foram estes coôtemplados com

medalhas de prata.

�---
j

E M F I M
O QUE TODO MUNDO JULGAV i\ IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FILESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

,."

L.OCAO BEL.EM
� .

MAIORA DESCOBERTA DO SE'CULO xx

I
•
O
•
•
�.,...

'

..�

íe
•
•
"
•
8!i.
�

•
�
•
*
•
'.
O
! LOÇÃO BEL�M, é diferente de todos os. outros "preparados para faz:r nas·

c,,!,! c,.r o cab�lp" que· apareceram até hoie.
�r� LOÇÃO BELENl:, é - realmente -- A lVI.\IO � DESCORBE rA DO SECULO

:. xx, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha

• nada que façé:l nascer o cdbêlo!"

Não haverá
. , ,m,.IS carecas.

................_� -

D I F E R E N T E,E' E' U' N I C A!

Componentes da caravana ria
chuelina pedem-nos agradecer as

gentilezas recebidas em joinville,
destacando os nomes dos nossos

distintos patricios .ksé Gil, Arge.
miro Guimarães e ato Fiedler,
incansaveis em homenageá-los.

Sumula dos julgamentos da
ultima Sessão

•

Um magna
probl.�m,�

(A alimentação do
povo)

Tão importante é o proble-
ma da alimentação racional

Habeas"corput da comarca de do povo, que a maioria dos
FlorianopoJis, em que é impetran- grandes paízes creou e man

INEXPLlCAVEL DERROTA te e paciente joão Mendoça, têm inst tutos especiais para ser

DO S. CRISTOVAM Relator o sr. des. PRESIDEN- estudado o valor aI menncio dos
TE. géneros e a melhor maneira

Foi negada a ordem impetra- de os aproveitar.
da por ficar provada a demora Na época atuai não mais
da formação da culpa, Vencido! se pôde admitir o alheiarnento
os ses. des. Presidente e,.Henri- nem o empirismo no tocante aos

que Fontes. problemas de higiêne e de eco-

Recurso crime n', 2.769 da nomia alimentar, porque sobre
comarca d� CuritibllOos. em que êles repousa a existêncía das co

é recorrente o dr. Juiz de Direi- letividades, Os estudos nesses

to e recorridos Avelino joaquim institutos tambem visam encon

Ferreira e outro. RelAtor o sr. trar as melhores font s de abas
des. GUST t-\VO PIZA. tecimento, de acôrdo com as

Dado, em parte, provimento prelerencias dós habitantes das
ao recurso para pronunciar Ra- diversas regiões do paiz, Em
milio .Rodri�ues França no art. relação aos indlviduos, os insti-
294 § 12 da Consolid çi) das tutos incumbem-se de ensi
Le s Pen:sis. nar a comer de maneira pr/>

Apelação crime n'. 5.704 .da tica, higrênica econômica. Ao
ornarea de S. Bento, em que é contrário de que se supõe, bem
apelante o dr. Juiz de Direito poucas pessoas sabem' se ali
Substituto e apelados José AI- mentar. E é por isto que se

ves de Lima e outro Relator o encontram tantos dispept.cos ne-
SELOS DO BRASIL 5(. des. GUSTAVO PIZA. cesstrados de digestivos, sobre-

.
Compra-se sê los do Bra- I

Negado provimento á apelação, tudo de ácido clond ico.
sil, qualquer quantidade. f- b N dPaga-se bem. para, coo nmar a sentença a so- o caso e deficiencia des-

Rua Crispim Mira 29. lutoria. te à-.:ído, o que é comunissimo,
Recurso crime n'. 2.764 da recomendase, modernamente, o

ELEGANCIA MASCULINA SO-
comarca de Araranguà, em que Acuiol Pepsina, comprimidos

COM CHAPEOS "CRESPI DE são recorrentes o dr. juiz de Di- da Casa Bayer.
LUXO reito e a justiça por seu Premo-

• CASA "O PARAIZO" tor e recorridos Manoel Firmino NUNES.
& Vieira e ontros. Relator o sr , A Córte confirmou a sentença
! CASA des. HENRIQUE FONTfS. absolutoría.
t!à� Confirmada a sentença pelos Apelação crime n', 5.710 da
• Vende-se por motivo de via- seus fundamer.tos que são' juridi - comarca de Curitibanos, em que� jem, abaixo do custo um bun- coso Vencidos o sr. des, GUI- é apelante o dr. Juiz de Direito
G galow novo, na Estrada Geral LH -RME ABRY. e apelada Maria Florencia .1\1_

"de São José, a poucos rninu- Apelação crime n'. 5.71 7 de ves. Relator o sr. des, SILVEI
! tos do Estreito com 2 salas, 3 S. Bento, em que são apelantes RA NUNES.

=- quartos. cosinl,a, bÕa àglJa, luz, o dr. Juiz de Dire;to Substitu- Foi confirmada a sentença
! priva·Ja e dependencias fôra. to em exercicio e a Justiça e que absolveu à ""pelada.
� Trata-se á rua Crispim Mi· apelados Afonso Keil e outro. Apelação crime n·. 5.713 d.\
'! .a, 29. •

Relator o sr. des. SILVEIRA comarca de Florianopolis em que

:: !••,oe.mG.o.�••eo.lJ.o••O., é apelante C�rlos Barbosa e

,i • ,. apelada a JustIça. RF-Ialor o ff.

:: • Vicio da embriaguês � des, �ENRIQUEFON1�S.
• • • FOI dado em paI t�, prOVlmerl-
�.e , • to á apelação.
� • Um só VIdro do O Apelação crime n·. 5.699

:: ., REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES � da comarca de!ijucas, em que e

ii i! basta pJra a cura desse triste vicio I • apelante � lust�ça c apelado Er-

�
� O nesto Wllke. Relator o sr. des.

� , A' venda nas bôas Farmacias. • HENRIQUE FONTES.
� G • Mandado o réu li novo julga.

I • E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville O mento por ser a decisão absolu-
•

.

tori� contraria á prova dos au·

GO.o••G••e.�•••••OO•••

Côrte de
ApelaçãD

Esporte-Jornai

LIMA --Realizou-se o espera
do jôgo de revanche, entre o S.
Cristovam e o C. Universitario.
A vitoria coube aos peruanos

por 4x I.
Os tentos do Universitario ío

ram consignados por Lolo, Pasa
che, Alegre e Tovar.
O único tento dos brasileiros

foi conquistado por A. Fernandez
back do Universitario.

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casds do Ranlo

Distribuidores:
j

IICarlos Hrepcke S A
I
•

� .���.GG ••e�.G. � ��iiiíiiiiiiiiiíi__iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii__iiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii�iiiiíiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii �

em 5ente-se mal?
Do 'Estomago, Figado, RlflS,

Lembre ..se do

Chá das 9
Bexigas, Intestinos?

hervas
DEPOSITARIaS E DIsrRIBUIDORES: Cados Hoepcke S A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS
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==A GAZETA

Og eve n
Florianopolis, 11 de Agosto de 1937

êuR o

PELA L.EI E PEL-O POVO
"No exercicio do cargo

ta Catarina, manterei {�ma atitude firme de magistrado, �

t�arantindo a livre m2[l1�festação do pensamento �os meus fi:��c,e�tG.l(hl�r ce" ., palavras do governador catarmense a '." ..

�
O Jornal" do RIo. t��?f�, '

, � 1/-1 .� ii'". .�z "'ii'

-"�'��Mais tarde, procurado pelo
redator d'O JORNAL, o governador
catarlnense declarou que viéra ao Rio
tratar de assuntos de interesse adm i

,----- nistrativo do seu Estado, junto aos

diversos departamentos fedarals,
Interpelado sobre si trazia al

gu-ua missão politica, redarguiu:
- Não tratarei de politica du

rante a minha permanencia nesta ca

pital, mesmo porque passei, antes de
ausentar-me do Estado, a chefia do
meu partido ao meu substituto.

Indagamos, contudo, qual se
ría sua atitude em face da propagan
da e do pleito presidencial da Repú
blica.

A isto respondeu-nos com fir
sr. Nerêu Ramos:
- No exerclclo do cargo de

governador de Santa Catarina, manterei uma atitude firme de m,agi$'trado,
garantindo a livre manifertação do pensamento dos meus, coestaduanos. .

Eleito

DEP. FRANCISCO DE AL-
MEIDA

N
..

OUTROS PARTEM Para Itajaí, seguirá hoje onde OVO escntono
Pelo mesmo vapor, com des- se demorará alguns dias, o sr.

tino ao norte, embarcaram, nes- Francisco de Almeida, ilustre de- da firma Machado
te porto os seguintes: - Anibal putado á Assembléia Legislativa & Cia.

CASOUTiradentes Doria, Gení Ferreira Estadual e prestigioso politico. -SE
Doria, Teofilo Antunes d'Avila, Foi inaugurado, ôntem, com

Frida Mangea d'Avila, Oscar ANTONIO LEHMKUHL a presença de representantes da,o gal Joãe Gomes}Gomes Ramagem, Matilde d'Avi- A bordo do avião da Condor imprensa e de crescido número •

a, Enedina Pacheco Trompows- seguiu hoje para a Capital da
I
de comerciantes e industriais, o

ky, Matias do Rego Barros, Ma- Republica, acompanhado de sua

I
novo escritorio da conceituada RIO, lO-Na maior simplicida

rio Gonzaga, João Bernardo, exma. esposa, o nosso distinto firma de representações Machado de, casou-se ôntem, o ex-ministro
Castorina Maria Bernardo, Ju- coestaduano sr. Antonio Lehm- & Cia. da Guerra, general João Gomes. ag)sto de 1937.
dite Bernardo, Abrão Buatim e j kuhl, conceituado capitalista e I Aos presentes foram servidos Sua noiva é a senhorita Maria Rubens Ramos
Custodio José Soares. comerciante. finos liquidos. Cola Cosette, Secretário
• • AMP , 1 ;$61 •__ ...---------------- llil2i!il4PlIiI·-=i5!II:rvP5=:Ii.i&E=*:l�CI·=eIll4=;;;=====�mll:-::::-=�:z:�::::líím�-D�===_B- - - ..._ ....... --- .. , 5TIiiH*ú§.. -;.�_r·-1T;a;e:##i;;;t#ft_,

"Virgem Especialidaue"
de Wetzel " Cia••• Jaínville

de governador de

RIO, 10 - De avrao, chegou ontem ao Rio, acompanhado de sua se

nhora, o goYern�dor Nerêu Ram�s, a "'MjO desembarque compareceram
representantes eflclals, re'pr�se;l'ta�lta5 de outros Estadas, pD�:ti'�9S1 amigo

'(, jornalistas. -'---------------------------

NOSSA VIDA
i
: ....

· NAO SE E' CHie
! semDecorre hoje o aniversario na-

talicio do nosso estimado (,OTl

terraneo sr. Vasco Gondm. C,,'l

ceituado representante comercial ,

e membro do diretorio municipal i
do Partido Liberal Catarinense,
A GAZETA felicita-o,

ANIVERSARIOS

VASCO GONDIN

Uma Rena.rd ou Casaco -�e PeUe

Compre-as
na

A "MODELAR"DR. JOÃOJOSE'CABRAL
Festeja hoje o seu aniversa

rio natalício o sr. dr. João José
de Souza .Cabralr, provecto ad
vogado.

Sec�ão de TAILLEURS.- Jogos de Jersey. meza o

MANTEAUX DE LÃ. SOURETUDOS ..CAPAS

RUA TRAJANO., 15FAZEM ANOS HOJE:

o sr, farmaceutico Taurino
Honorio de Souza;

o sr. João Diocleciano Regis;
o jovem Sidnei Moritz. candidatura Armando

------

A presidente da Asso
cia�ão de Imprensa

Paulista
CHEGAM UNS

de SalesDR. JOSE' PINHEIRO DIAS
Relo Comandante Alcidio, che

goo ôntsm a esta capital, em

companhia de sua exma. esposa,
o sr. dr. José Pinheiro Dias,
Inspetor Regional do Ministerio
do Trabalho. RIO, 9 (Band) - A proposito do manifesto endereçado á

S. s., que vem substituir o Nação pelo almirante Protogenes Guimarães, declarando-se neutro
dr. Alvaro Albuquerque na dire- em face da campanha presidencial, um matutino escreve: «A neutra
ção da 16a. Inspetoria Regional lidade do almirante Protogenes Guimarães vem permitir que as
dêste Estado, assumiu ôntem o correntes politicas se definissem nitidamente. E' assim, que, por
exercicio do seu elevado cargo.j exemplo, iá hoje a candidatura Armando de Sales conta com a

Hoje, pela manhã, tivemos a maioria na bancada federal fluminense, composta de 17 elementos.
grata satisfação de receber a vi- Essa maioria é constituida dos 9 seguintes deputades: Prado Kelly,
sita dêsse ilustre patricio que se Raul Fernandes, Levi Carneiro, Lontra Costa, Alipio Costallat,
demorou em agradavel palestra. Hermoto Silva, Bandeira Vaughan, Leílgruber Filho e Fabio Sodré.

Pelo vapor Itassucê, da Cos- Iteira, procedente do sul, chega-
C ACNO CATARINI=NSI= DI= .

raro os seguintes passageiros: - ASSO I A L L L
Francisco Gastão Correia, Celso
de Souza Barros e Elpidio Anas- IMPRI=NSAtacio Coelho. L

CONTA COM A MAIORIA DA BANCADA
FLUMINENSE

GUILHERME DE ALMEIDA

ALFEU PINS
De ordem do sr. Presidente, convoco os senhores membros

da Diretoria e Conselho Fiscal, para uma reunião, amanhã, ás 15
horas, na Bibliotéca Pública.

S. PAULO, 10 (BlIlnd)-Reali
zaram-se ôntem nesta capital, e

nas principais cidades do Estado,
as eleições promovidas pela As
sociação Paulista de Imprensa,
para preenchimento do cargo de
presidente, vago pela renuncia
-do sr. Honorio de Silos. O pleito
que transcorreu animado terminou
com a vitoria do sr. Guilherme
de Almeida. com 264 votos, con

tra 220. dados ao sr. Aires Mar
tins Torres.

Encontra-se, nesta capital, o

nosso distinto conterraneo e pre
zado colega de imprensa sr. AI
feu Lins, diretor-gerente do vi
brante diario joinvilense A NO
TICIA.
Gratos pela visita com que

nos distinguiu o distinto confrade.

LOURIVAL CAMARA
l

' Secretario

o sabão

San-

Radio Pilot Ontem, na

Assembléia •••Deram-nos hoje o prazer de
sua visita, demorando-se em agra-
davel palestra, os distintos pa- Que sessão pau, verdadeira chantricios Henrique Gerber e Jorge chada! O sr. Invens a pedir urDaux, componentes da firma des- gencia, dispensa de impressão eta praça Gerker & Cia.: estahe- intersticio, sempre atendido, foilecida á rua Conselheiro Mafra '

'

a unica fala, além da leitura dan' 10. áta e do expediente.Os destacados comerciantes que A gente que ltí t
.

-

d
. .

d
'

d
' u lmamen e, VI-

sao epositarios o" afama os nha se hahituandn ' -

Idi P ,. "as sessoes-sat-
ra �01l ILOT ÍIz�['am, nesta re-

I gadas», entristece quando cae nasdaçao, demonstraçoes de apare- <insossas»,lhos receptores daquela marca, E assim nada e
.

d bIs arranjou, nemcomprovan o ca a mente a sua mesmo na hora d f'I· ,

id
. o ca e, nem

exce encia e nítí ez.
nos corredores.

Gratos.
BÊ

-------------- ---

Ora. Josefíll � Fl aks Schwe.dson
MEDICA

Ex-assisteate do serviço de Gin?cnlogia dos l-:hpitaís.
da Gambôa, F�nd'll(ã.) ü:tfhé-Guinle e S. Fr;�ncísco de Assiss .

Ex-intellla do serviço de Pediatria da PolIclínica
de Botafogo

OOGNÇ \5 DE SENHORAS E CRP NÇ \S
Consulto-lo, Rua Tr.rjaro rr 12 -SJbi.
Consu 1r.IS: Das 10 ás 12 e das 2 ás ) h ras

FLO <IANv,'ü JS :i'-\:rrA CAT/.\' 'l,\jA

Clube Doze de Agosto
Convite

De ordem do sr. Presidente tenho o prazer de convidar
os srs, socíos e exmas. f 1m/H 1S para o baile comemorativo do
65'. aniversario do Clube. a realizar-se no dia l4 do corrente
com inicio ás 22 horas,

�.

Servirá de ingresso o talão de agosto que será exigido á.
ntreada,

Secretaria, IOde

(MARCA REGISTRADA) ��
s�'ô���:RÇtA-!
EspEClAllDAOE
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