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110 prefeito
�I'i Largura

processa dois
: � : jOlollalistas I
= JOINv ILE, 13 (Especial)-O
� prefeito integralista sr. Aristides'
,: Largura, uuma dolorosa afronta.
t ao "Dia ela Imprensa" .aproveitou I

I� a data para apresentar em Juizo,
tj denuncia contra os jornalistas Au

� : rino S�ares e Fred:rico Sclnvar,�z, '

'1 respectivamente diretores de A
ti Noticia" e "Jornal de Joinvile",
ij : acusando-os de injurias impressas.

I� i O sr. Largura segue, assim, o

� exemplo que vem dos fócos de
I � importação das teorias exLremistas

.

a que está filiado, onde a impren
sa vive sob a mais nefasta pres

i 'São, arrolhada e vilipendiada,
i
.-- -. ----

Em Porto

sorte do candi-IGraves irregularidades na

dato oficial I-SaÚde Públic;-do Rio

A
- -

voz DO POVO

ET

"A candidatura do sr, Armando de Sales surgiu para
significar que o povo braslíejro atingiu a sua maioridade politica
e já não admite tutelas "exatarias. Como homem de Estado,
Sala Excia .. faz honra á lutelígencla do pais. Seus discursos,

do que capitules de plataforma eleitoral, são verdadeiros
sobre as nossas exigenclas e possibilidades de administração".

- --- _----- ---- -----

-.-._a:&lWiD>.I'IImprensa ['

RIO� 12 (Ar�us) - A Assoeia("ão
Bt·asileira de In1Illrt·e::ll.Sa, comemOIS3:Ul

do a passagem do "Dia da !B:!lpli.eensa"
I dirigiu a@s jornalistas de tOd3 o país
a seguinte mensagem:

"O Dia da liulu·eusa é uma data
famUiur venel·avel. UeDembra a callt ..

panha inicial de DIU avô exelnplar -

Evaristo da Veiga -- B,stm.·i'iu"ca do jornal
no país e 'modelo de cidadão e d.e IDa..
triota para o mundo. Pensando nêle

� ainda hoje penS311.°e1DOS e:r;n nossa alta
, missão; na missão de a�n·o:xim�u· ho
mens., semear idéas, ,YeE�Ln° J&eJo desti..
no comum da Patl"ia. Dando cumi,ri..
mento a esse pieogi·ama, a �"'ssocia�tio
Brasileitsa de IOlfiJaoeusa tem §,abido
conciliar o aDlor á 1.&®§S8 terjOa ee:nn�e

rena e elevada atitude em 3§§IUiltOS

que se pt·endain a outros iUlí§e�. Nelu
a idéa da Patria excluiria a .ft·atel·ui
dade humana. E ElO bUG do jOioüalista,
que, erguido em bloeve utestaJ.°á, em

sua impoueneia, o pode.- da solid�u·ie ..

dadee da coesãodas almas�no lal" do jOlo
nalista -. possamos seJl" seuap.oe iI"mãos
no me.u.o této. II"mãos unidos, sem

querelas inju9tas, sem prevenc:ões más,
competindo apenas no terreno da in
teligencia e devotados a mesma luta e

á mesma gloloia. Nossa instituieão ho
je grande, pela larga proje�ão a que
atingiu, deve esse exp!elldor pl·inei-

::!�e�:'�:::rr:n�r:s:::-::e:i':tlS:�n:: i;
ralmente, providenciando, cOlno o faz I �

'I' i Continúa na Gao página Ilfil......._,iiiiiiiiiiiiiid����_""",,;,..
,ENfERMO O SR.
VENCESLAU BRAZ
RIO, 12-Telegramas de Gua-

RIO, 13 (Argos)-O vesper- ratinguetá informam estar grave-

tino O POVO estampa sob o ti-I mente enfermo o sr. Venceslau

tulo em manchete <Jurací Maga- Braz.
----

RIO, 12 - O governador
Lima Cavalcanti, falando aos ior
nais, declarou que é contra os

processos de violencia,sendo,assim,
contrario ao integralismo e ao co

munismo, pois julga que a demo
cracia adaptada á prática do
povo precisa ser praticada,

Disse que não crêr na vi
tória do integralismo, dizendo
que ela depende dos responsaveis Promovida pela Sociedade Ca-

pelos destinos da democracia, de- tarinense de Avicultura, e patro-
vendo todos os governantes to- cinada pelo sr. Mauro Ramos,

GOVERNADOR JURACl' mar a atitude que o momento prefeito da capital, será inaugu-
MAGALHÃES impõe. rada domingo próximo em dois

lhães-farçante da democracla-.ex- Não acredita, tambem, no compartimentos do Mercado Pu-

tensa reportagem sobre as ativi- comunismo, acrescentando que o blico, a nona exposição avícola.

dades politico-partidárias do go- combate ao extremismo da es" Reina grande entusiasmo nos

vernador da B�ía taxando-o de: querda foi aproveitado como ins- �:':'''. meios avicolas, devendo cornpa-

«petulante> e «cínico», além de I trurnento P?liLicO que acabou e?- )it'

Irecer
ao certamen, criadores da

resposahiliea-lo por átos de sel-/
volvendo ate ?s go:erna��I'es, 01- capital, Joinvile, Blumenau, l ta-

vageria praticados contra os ad- zendo que atraz dele VIrIa o sr,
GOVERNADOR LIMA CAVALCANTI [ai, S. José, Imbituba, Laguna e

versa.ios do situacionismo baiano, j Jurací Magalhães, se não fosse o Clamor que se levantou. Tubarão. ,

--- ----_ .._------

A

Sem quaisquer ligaeões politicas

Alegre
o c�)I·a�ão do Brasil
PORTO ALEGRE, 12- O sr. RIO, 12 - «A Nação» escreve

Armando de Sales cedeu aos"Dia- que hoje, á noite, decidir-se-á a

rios Associados" o seguinte auto- sorte da candidatura do sr. José
grafo:. I Americo, num conclave que se;
"Na adrniravel manifestação. realizará no Catete, sob a pre

com que Porto Alegre recebeu os I sidencia do sr. Getulio Vargas,
representantes de uma grande, e com o comparecimento dos go
causa ela democracia brasileira, I vernadores Benedito Valadares"
sentia-se a vibração tradicional do Jurací Magalhães, Lima CavaI-Icivismo do Rio Grande, de sua canti e José Malcher, e que
alma intrépida, generosa, e de seu exporá ao presidente da Repu-!
nobre idealismo. Em Porto Ale- blica a situação dificil em que;
lhe, hoje, maie uma vez, bate o se encontra, em virtude da ação

i

coração do Brasil. Porto Alegre, eleitoral do sr. Magalhães Ba-
11 de seLembro de 1937. (a.) AR- rata, que discursa fardado, Iazen
MANDO DE SALES". do a propaganda do candidato

do oficialismo. I

342 contos para I
importantes' Santa Catarina I

--

ruo. 12 !Band) - O presiden-jCavalcanti te da Republica autorizou a doa
ção de 342:000$000 destinados á I

nacionalização do ensino no Es-
tado de Santa Catarina. E' essa,

seguramente, uma das mais uteis

providencias tomadas pejo go
verno na preservação da nacio
nalidade, atravez do ensino.

DR. JOSE' AMERICO

962

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O FARAIZO"

RIO, 12-0 "Globo" diz que,
"não obstante o sigilo de que
está envolto o caso, tivemos co

nhecimento que o governador do
Estado do Rio, sr. Protogenes
Guimarães, determinou a abertura
de um inquérito para averiguar
graves irregularidades ocorridas no

I
Departamento de Saúde Pública.
Este inquerito está sendo ori

I entado pelo sr. 1\1 uniz Sodré.

I Ainda de acôrdo com as infor
mações q ue nos foram prestadas,

II
o diretor administrativo do refe
rido Departamento, sr. Alceu Fal
cão, é acusado de haver gasto,

I por adiantamento, importancia
que ascende a cêrca de.v.ç...; ....... ,

400:000$000, quando lhe é permi
tido sómente até 50:000$000, ALMIRANTE PROTOGENES

Semana avícola

••0}

A GAZETA
Após o

Tendo regressado do su]
do Estado, onde esteve
em serviço desta folha,
reassemlu sua dlreçãe, o

1 nosso prezado confrade
jornalista Jairo CaUado.
Com essa viajem do

nosso diretor muito Ru-
crou A GAZETA que de
agora em diante terá a

preclavel expansão em te
da a zona sulina,

pleito

iVai impedir· o
rompimento

I s, LUI'S, 12 (Band) -Afirma
se que o senador Genesio Rego

I vem conferenciar com os chefes

i?a U�ião Republicana,. a�m de
impedir que essa agremiaçao par
tidaria rompa com o governador
Paulo Ramos.

MARQUES DOS REIS

S. PAULO, 12-Partiu para o

Rio o sr. Marques dos Reis.
Falando aos jornalistas, o mi- "pnistro da Viação declarou que se I ara

cuida seriamente da construção
de um ramal da Central até ao

novo porto de São Sebastião, e

que esperava que se pudesse con-

verter em realidade esse projeto. S. Paulo, 12 - O SI', Arrnan-
A respeito da sucessão, o sr. de Sales está revendo as ultimas

Marques dos Heis declarou: provas do seu novo livro «Para
c:Evidencía a vitalidade da nos- que o Brasil continue"

sa democracia. A luta está aber- O candidato nacional reuniu
ta, por isso creio não ser mais '

em volume todos os discursos
tempo de ma?ifestar-se ,

em favor i que pronunciou, desde a data em
de uma candidatura umca, Mas,' que deixou o governo de S. Pau
após o pleito de janeiro, não po-: lo até os que proferiu ultirnamnte
de haver vencido nem vencedor », no Estado de Minas Gerais .

que o Brasil
continue"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
I Brilhante vitória
:conjunto do Cip.
i-- � __

iEm um prélio grandioso, Vadico assombra, arrancando Zé Macaco brilha, assim tam-] '1
aplausos da assistencia. bem Aquino. .;:;;;

a Avai conseguiu impô.tI Lilito é elemento indieciplinado. Procopio dá para fecha de

sua "'Iasse Sem mais termina o I' tempo, goal, Zezéca tenta apoderar-se da
.., com a vitória do Aval por 2xO. bola, mas Silvio em um pulo faz o

4' goal do Avai.

RIO, 12 -') general Eurico Gaspar Dutra, ministro da
Guerra, recebeu do comandante da 7 a. Região Militar, o seguin
te telegrama

«Ministro da Guerra-·Rio-Urgente� Tem causado gran
de indignação o hsbeas-corpus conce-lido ao perigoso comunista
Alfredo Coutinho, que conspirou, fez ligações e pegou em armas,
como tudo ficou provado, sendo um dos principais organizadores do
levante aqui, e contra quem fÔfa decretada a prisão preventiva,

Consta estar êle aqui em grande atividade, expedindo bo
Após trila 0 apito, encerrando letins subversivos, inclusive do SOCOiCU Vermelho.
partida. Tal decisão vem incentivar essas atividades e desanimar os

defensores da sociedade contra êsses bandidos.
_

As autoridades, inclusive o governador, declaram publica
mente que Alfredo Coutinho é um dos principais cabeças do golpe
vermelho de 1935.

O padre Felix Barreto avalia que, com a frouxidão na re

pressão aos comunistas, estes já recuperara.n, aqui, no minimo, 50
por cento dos elementos de que dispunham em novembro de 1935.

Os comunistas estão executando, com inscreditavel sucesso,
a parte do programa que vos denunciei: conseguiu a libertação dos
prêsos, por todos es meios possiveis. (a) Coronel Amaro Vilanova.
comandante da 7a. Região Militar».

A proposito do telegrama acima, soubemos, 110 Ministcrio
da Guerra que o general Eurico Gaspar Outra já tomou as provi
dencias que o caso reca.na, entendendo-se com o comandante da
7 a. Região e com as autoridades do Estado de Pernambucll.

��L�U�a��12����E���������Ocel. Mareial
e Despesa, de 31 de Agosto
Agosto de 1937

A pugna teve um desenrolar de Sapo, envia a oelota por cima
behssirno e espetacular, dado as das traves.

grandes jogadas dos contendores. O Cip vai ao ataque, André
Não houve falhas, no conjunto vira, mas Aquino salve de cabeça,

avaiano, o Cip descontrolou 'se Sepe apodera-se da pelota, Cip no ataque, Lilito envia po
pouco, no I: tempo, firmando-se aproxima-se do goal, só, atira ras- . deroso chute em goal, Vadico
no segundo. pando ás traves. pega otimamente.

Nanda QUASI obtem o tento Toca agora a vez de Galego,
.

de empate, mas em visivel off-side'j mas é infeliz passando o couro �
A zaga avaiana brilha. por cima das traves. I

A's 4 horas é dado o inicio Firmam-se agora (,S conjuntos, O jôgo torna-se agitado, Lilito a

pelo Cip, descendo loge ao ata' e o jôgo é desenvolvido no meio machuca Diamantino, que vem

que. do campo. atuando com destaque.
A primeira intervenção da de- Aquino nnta dois adversarias Silvio quasi ••.salva Coba.

fesa avaiana, é feita por Zé Ma- e envia a Silvio que atravessa e A linha de ataque do Cip vai AVAl: Vadico
caco, salvando apertada situação. consegue o toda para goal, Masinho envia Aquino Zé Macaco

Cip ainda no ataque; dando 2' tento avaiano. poderoso diréto no canto, Vadico Diamantino Procopio Berreta
Lilito fOI te tiro em goal, Vadico Pacheco é o mais cavador do atira-se e pega de sôco, a bola Galego, Sapo, Forneroli,
pega bem. ataque, está atuando otimamente. sóbe e quasi, mas o goleiro avaia- Pacheco. Silvio.
O jôgo é desenvolvido agora, O Cip descontrola e o Avaí no ainda assombra fazendo a mais

no campo cipiano, e Procopio, domina. empolgante defeza da tarde.
aproveitando escrimage no goal, e Tidinho substitue Nanga, me- Cip reage.
faz aos 5 minutos de luta o Ihora a ofensiva do Cip. Galeg(l dá poderoso chute em

l: goal do Avai. 1 Lílito envia o couro a Masinbo, goal, para Zezéca pegar.
Forneroli aproveitando passe, este atira forte e bem para goal, Sapo quasi .. por fóra.

Por 5xO tombou o Cip

o JOGO

Balanço síntétíco da Receita
de 1936 a 31 de

Receita

38:550$00
Mesalidades

Arrecadação verificada
dotas de Admissão

Idem Idem
Socios Temporarlos

Idem idem
Rendas Eventuais

Idem idem
Rendas Espectais

Idem idem
Rendas do Snooker

Idem idem 2:290$,200
Banco N. do Comércio CI Cepo POpa

Retiradas feitas 9:474$800
Saldo Iniciai
Numeraria vindo de Agosto de 1936

3.010$000

450$000

16:321$100

3:723$400

1 :558$900

I
I

���������������---
Demonstração dos saldos no Banco

CONT <\ A PRASO FIXO
Deposito inicial 4:000$000
Novas entradas 3;752$400
[uros vencidos 247$600 Q:OOO$Ooo!CONTA DEPOSITOS POPULARES
Deposito inicial 1:270$000
Novos depositas 9:205$900
juros vencidos 1 O�$900 10:584$800.
Quantias retiradas 9:474$800 1: 11

0$0001TOTA:" RS. 9:110$000. _

75:378$400 ;

�ESPORTIVA
do �vaí sobre gloriosoo

LIBERDADE DUM
COMUNISTA

PROVOCA PROTESTOS2' PERIODO
A ala direita é impetuosa, mas

São decorridos 2 minutos de Diamantino brilha.
jôgo, Pacheco dá a Galego, este Faltando 2 minutos para ter-
corta, e Silvio entrando faz o

3' goal do Avaí.
minar Pacheco quasi ...

Pacheco novamente de posse
do couro, filltando I minuto faz
béla jogada pessoal e atira envie
zado em goal consignando o

5' tento do Avai.

os QUADROS

Zegéca
Coba A ntanio

Miro Pequeninho Bepe
André,Masinho,Lilito,

Armando, Nanga (Tidinho).

CIP:

Terra
MANTEVE A PALAVRA

l)espese

TUPACERETAN, 12- Realizou-se mais uma reunião.
em caráter reservado, dos altos dirigentes da Frente Unica local,
compareceo Jo o coronel Marcial Terra.

Apezar de ter sido secreta essa reunião, sabe-se te' sido
o cc ronel Marcial Terra abordado a proposito de luas declara
ções aos «Diarios Associados. I aos quais disse ser contra a trans

formação do panorama político do Rio Grande e que està alas
tado das lutas politicai. Nessa reunião, o coronel Marcial Terra
declarou que havia áf r.na-lo isso á imprensa em caráter perticular,
mas que não desmenti" o que Iôra publicado.

I Declarou, ainda que está interessado unicamente no en-

\ grandecimento do Rio Grande do Sul.
.

No me.mo dia, realizou-se nova reunião da Frente Uaiea,
sem o comparecimento do coronel Marcial Terra.

5:850$000
COMISSveJ

9'014$700

4:175$400

16:485$400

ALUGUEIS DE CASA
Alugueis de Agosto de 1936 á

Agosto de 1937
ORDENADOS, GRATIFICAÇOES E

Dispendido no periodo indicado
LUZ E TELEFONE

Idem idem
ORQUESrRA

Idem idem
APOLICES DE CAPITALlZAÇAO

Premias pagos sl2 apolices de
Rs: 60:000$000 cada uma

DEPESAS GERAIS
Dispendido no periodo indicado
DESPESAS EVENTUAIS

Idem idem
SNOOKER

Pago por C( de Rs. 6:96C�600,
custo de Snooker

ADEANTAMENTOS

2:360$2000

16:576$100

2:477$300

Oferta Gaúcha!
á Armada r'Ja

cional
RIO, 12 (Band)--O povo do Rio Grande do Sul, aten

dendo ao apêlo da Liga Naval Brasileira, vai oferecer á Armada
Nacional um dos navios do programa de reconstituição da esqua
dra brasileira, construido nos estaleiros do Estado. Para esse fim
procedeu -se solenemente á instalação da delegação da Liga Naval
Brasileira no Estado, em grande reunião de elementos de todas as

I classes sociais, realizada no salão nobre '�a Prefeitura MIJ ""1' ipal dr:,
Porto Alegre. Solidaria com essa resolução do povo rt(l�hl],j ..ose..
a Assembléia Legislativa a ela associou-se, fazendo-se r ;pf,�s..:nrar
na reunião por uma cernissão especialmente designada pelo seu pre
sidente. sr. Viriato Outra e rornposta dos deputados Adúlfo Pe-·
na, Adolfo Dupont e Oliveira Castro. ....-...

,.

I II
3:243$600

•Araranguá", era de procedeneia
alemã. Trazia as indicações IkiD
gel' patronon derlach-beden! e es

tava devidamente selado com es

tampilhas de $125, $150, $225-
e 300. A Inspetoria da Alfan
dega comunicou o fato ao co

mandante da Região.

Saldo de adeantamentos aos musicas
e aos porteiro

PREVENTORIO
Contribuição do Clube.

MOVEIS e UTENCILlOS
Adquirido no periodo indicado 724$200

BANCO N. DO COMERCIO Cf PRASO FIXO
Quantias recebidas 3:752$400

BANCO N. DO COMERCIO C( Dep' Populares
Idem idem

'

9:205$900
CAIXA

Saldo para l: de Setembro

659$000

500$000

lo contrabandoapreendido no
"Araranguá"

3;'4$200

753:378$400

Visto
Reinaldo Moellmann
Presidente

FlorianopollS
Confére

Raul Weudausem
I: Tesoureiro

de Agosto
Luiz do Costa Melo

2' Tesoureiro

31

RECIFE, 12-0 contraban-
do de balas, apreendido no

1937

o padrão dle qualidllde Um novo super radio ao alcanc@
de qualquer bolsa • Vendas á vista e á pra50

Oistríbuidores para o Estado de S. CatarinaGerken&Cia. I'
RU_A c_s;)�_sE�_tt_E.1RO_MAEB_A,_Io -�c� PCSTA L � 1

..4 i I

I:)
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A
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5ente-se mal?
---I

A o.A.zJitA +-Florianopolis. 1 - 9 J 937 5

REGRESSO

Melado
•

superior,
dum menor

brasqeiro

RIO 12 - O «Diario do
,

Noite» noticia que o menor Fran
I isco Leite Feitosa, que ha tem

pos embarcára clandestinamente

para a America do Norte com o

clt sejo de ali se tornar artista ele
cinema, está asilado em Was

hington.
As autoridades brasileiras pro

videnciam o seu regresso ao Rio.

especial rnel de abelha,
pimenta malagueta,

laranja�, banandas, etc.

V. Sa. encont. a no

Mercadinho PopulaR",
no Cáis Federico Rolla n: 10

Entrega á domicilio
V-=NDE -SE�ar�����fieg�:: I�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilí__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBRi
L zada, a rua Con-

selheiro Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

Do Estomago, Figado, Rins,
Lembre�se do

Chá das 9

Bexigas, Intestinos?

I II I
�bEe�o�s�t�o=-�u�rn�I��-�--�����������
:refeito Ondulação perrnalllente
paulista

hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

RIO, 12 - o Ministerin da
Cuerra forneceu aos representan
les da Imprensa junto ao seu

Gabinete, a seguinte nota:

«O governo do Estado de
Mato Grosso restituiu ao Mims
tr.rio da Guerra o material béli- (co que fôra cedido pelo Exerri
lo áquelc Estado,

Esse material foi entregue ao

Ifi: . batalhão de caçadores,
aquartelado em Cuiabá. Coronel
Valentim B. da Silva, chefe do

gabinete do Ministro da Guer
ra» .

RIO, 12-Um vespertino pu-

I
blica um telegran.a de S. Paulo,
informando que os vereadores de
Pontal reuniram-se clandestina-
mente e depuzéram o prefeito, ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
elegendo o seu substituto. Pingdntes A cura de
o presidente da Camara, sr.

Sebastião Costa Freitas, e o feridas molestias·
prefeito, sr. Arnaldo Favareta, Id -

não ,obtendo garanti,as da policia, RIO, 12-Na madrugada de
D sangue. ,

seguiram para a capital do Estado ôntem partiu-se um engate: de um LlOBOA, 12 - O sr, JOSE"
afim de comunicar o fato ao de- trem na estação de Del Castilo Bastos Lage, recem-chegado do

I partamento das municipalidades. ocas! ionando ferimentos em vá� Brasil,_ infúrma. que descobriu a

rios pingentes do carro e a mor-
cura ,de mO,I�s�Hls do sangue, co

ie de um operário, que caíu sob mo lepra, eifilis e eczemas, sa

ai Iodas da composição. hentando
.

que possue um prepa-
rado fabncado com plantas bra
sileiras.

TENS OS CABELOS LIS0S POR QUE QUERES,
vA A CASA DE D. ROSA, QUE

TE FARÁ UMA ONDULAÇÃJ G\RANTIDI\ E A PREÇO
DE RECLAME, APENAS POR 20$000 A RUA FE·
LlPE SCHMIDT N. 98.

fv'laterial do
Exercit..-;,

restituido

.

(

Suicid_io· por
f"'BUSa de Ro
bert Taylor

o acardoco·
i':vercial com
ai Alemanha Exame de E'QUANTOSEPA-

sanidade 60$000 gg;?:HUE���O:'
ItUAJOSE' VEIGA 91.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MORTE EM S:.,_pAUlOiC h e g o li a o R_i0_ IGal.
do sr, Manoel Vilaboiml uma andarilha brasileira

S. PAULO, 12 Com a morte do sr. Manoel Vilaboim, assu

miu a presidencia do P. R. P., o sr. Heitor Penteado.
O passamento do sr. Vilaboim, que se achava enfermo �h� 8

dias, agravou-se pela noite de ante-ontem, pelo que chamou seu mêdíco
assistente dr. Murtinho Nobre, que nada poude fazer.

Logo após o passamento do professor Vilaboim, c�meçaram.11
c;legar ã sua restdencía numerosas pessoas, destacando-se proceres poli
tícos e figuras de relevo na sociedade paulistana.

O corpo foi colocado sobre uma grande mesa,ce:acada por pessoas
da familia e grande numero de amigos, dentre os quais se VIam OS srs.

Rafael Sampaio, João Sampaio, Cesar Vergueíro, José Teixeira Penteado,
J. Carvalho Filho, deputado Tarcisio Leopoldo e Silva, Juv�nal Toledo
Piza e varios outros politicos de destaque do Partido RepublIcano Pau
lista.

O governador Cardoso de Mélo Neto, logo que teve conheci
mento do passamento do professor Manoel Pedro Vilaboim, apresen.t�u
pessmes á família, por intermedio do seu ajudante de ordens, capitão
João de Quadros.

Os funerais do sr, Manoel Vilaboim foram feitos a expensas do
Partido Republicano Paulista.

I �<li_S� Y LO_�
Vasconcelos I

ANIVERSARIOS

Meira de

a interessante menina Arací,
néta do sr. major Lupercio Lo
pes, digno contador da Delega
cia Fiscal do Tesouro Nacional,
neste Estado;

a gentil senhorinha Ligia Ra
mos, diléta filha do dr. Adal
berto Ramos, Juiz Federal, na

secção deste Estado;
a graciosa menina Mary Gui

marães Bom, filha do deputado
classista José Nicolau Born;

o sr. Adolfo Silveira de Sou
za, do comercio desta praça;

o sr. Arquimédes Mangailhot.

FAZEM ANOS HOJE:
Chegou ôntem a esta Capital,

via terrestre, o sr. general Meira
RIO, 12 Acaba de chegar a esta Capital, a andarilha patrí- de Vasconcelos, ilustre. comandan

cía, Alice Corrêa do Nascimento, natural do Estad� do Amazonas, ��e I te da 5a. Região Militar, que se
acaba de percorrer o Br�asil e alguns países �a Amenca do Sul, em (l TI

II í' ',� :;:;( -npanhar do sr. capm. Sa-
percurso que já dura cerca de 5 anos. Partmdo de Pernambuco !My11 de

.: r :,' d E t d M'Maio de 1933, atravessou a Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara! _ :..ldlÀ.!, U, 1. O,(;!\., o seu. s a o. ator,
Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Bolívía, Peru', Mato Grosso,GOlas.. MI- e do sr, tte. Molinaro, ajudante
nas, S. Paulo, Espirito Santo e Estado do Rio, trazendo de cada CIdade de ordens. No « Hotel Gloria» on
por onde passou, atestados �as autoridades locais.

_ de s. excia., se acha hospedadoA andarilha brasííeíra pretende regressar a sua terra natal,
f

. .

d 1, f'
.

ronde dará por terminada sua aventurosa peregrinação. OI cumprimenta o pe as o ICIa I-

dades do 50. H.C., 14 B.C., For
ça Pública e altas parentes da
nossa Marinha de Guerra.
Em nome de s. excia., o sr.

dr. Governador do Estado, o sr.

major Antonio Martins dos San
tos apresentou votos de bôas vin-

semnre para aplaínar-Ihe os pequenos obstaculos das ao brioso m.ilitar. Em frente ENLACES

D· a:'.
; t t t

. I ao «Hotel Gloria» tocaram asenuncia grave I da Vida; servindo-lhe de b� uar e con ra as f�u orr-
bandas do 50. B.C. e 14 B.C.

T VIIEIRA-SILVAdades arbitrarias; asslsttnde os confrapes en ermos; O general Meira de Vasconce- eve ugar, sabado, na resi-

do sr. Cafe' filho auxiliando os seus entes caros, se morrem. Hoje, los, que vêm em inspeção aos
dencia da exma. viuva d. Ma

aslim Dia da Imprensa, colegas da Nação inteira, corpos da 5a. Região, têm SIdo ria dat<:onc�çlãod Vieira, o .el�l�-,
� !

't isit d A b ce ma rimoma e sua gentí ISSI-cengraeemo-nes Iubllosos fraternos sob uma 50' _UI o VIS! a o. o que sa e�os,
1m3 filh t M êd V". -

'
. ,.

I curta sera a sua demora aqui.
a sr a. erce es ieira-

bandeira como amanha soo um mesmo teto, Unl- com o sr. Norberto Domingos
dos pela nobreza da classe, pelo bem dos povos e da Silva, conceituado comercian
pelo amôr do BrasiS. (a) �iERBERT MSOiES, Presi- te, nes�a praça.

" S
·

d d C tari Ao Jovem par A GAZETAdente.
_ oCle a e a an- faz votos de muitas felicidades

Descontos especiais em Taillelu·s
de lã e Manteaux

DURANTE O MES DE SE'I'E�lnn� GRAN
DES DESCONTOS NOS ARTIGOS

DA ESTAÇ.{O
NA MODELAR

o DIA DA I PRENSA

CONTINUAÇÃO DA I·. PA'GINA

do uma emissão de títulos, a fim
�e serem descontados no Banco
Alemão Transatlantíco e que se

destinam a um empréstimo para
ativar a propaganda do Sigma, num

VIOLENTO TU fÃO grave atentado ás instituições. I

TOKIO, 12-Violento tufão Novo habeas-cor-
varreu T.akamatsu, na Ilha Si�o- pUS a Oadianiku, ocasionando a morte de qum-
ze pessoas.
A violencia do tufão desgarrou RECIFE, lO - Foi in dado o

cêrca de duzentos harcos de pes- julgamento do habeas corpus ím-
ca e muito provave.mente fez sub- petrado em favor de Henrique
mergir numero qUGSl identico que I Dadianí,se achava em atividade, pois de Os trabalhos proseguirão amanhã.
todos não se teve mais qualquer Dídíaní procurou fazer a sua de-
noticia. fesa demorando-se em narrar as

Na região de Nikko o tufão ocurrencias em que se viu envol
causou grande numero de desa- vído, juntameJ\te com João Pedro
bamentos, morrendo sob os es- Peroní, este mais tarde, de3apare-
combros 15 pessoas cido, misteriosamente.

Por diversas vezes Dadíani pror
rompeu em prantos, chamando Pe
roni de seu amigo.

Nas suas declarações diz não
acrzditar nt:m na morte e nem no

suicídio de Peron!. Acha que êle
foi vitíma de algum acidente.

Acaba de aparecer o «Mensa
geiro paroquial », orgão da Cate-
dral Metropolitana. Regressou o gover

Auotada em muitos Hus�)jtais. Casas d� Saüd.� e
E' diretor do periodico o sr. co-

-

I clinicas particulares.
nego Harry Bauer, virtuoso cura

d d P II I RIO, 12 (Band)-D v,do ada .Catedral.. A razão d�, seu �P�-I na or e

ernam-Il
AViSO IMPORT \NTE: - A verddd da «p. ·.:V\ \ )/\1i, �cl'})prolJlissos antec,crm ;. ,.! dJU-'recImento, dIZ no seu Cartao,

I
---

1 l I midos, sórnente em No "".·mbr.' o. .

I b MI"IANC RA» nunca "'Xi3tiu ii não sêr em �uas 3til'\1l1S ,m- , vé que: < o movIm:,nto paroqUl�, UCO JI
!
sr. l�sé Americo fIOd'2f:. l·r

.

aomercê de Deus-Ja bem apreCIa- ginais, com o c·nblema SI nbólico ácirna. Recuse.ti F'lít,'ÇÕ', ! f)
t'

1\/0 C -� f}j", d·' �'1 l·vel e consolador, estava a exigir "

'ExijMU a verdadeira «!\1L"IANCO{A» e: i sua 'a! 'ih" orig"'.!. . JI.,. ,_ " .U, r�,�!z.)r a
uma publicação periodica», e «não RIO, 12 De regresso a

pernam-I
.� ! " XCi.,· S;')í' ii:: pt ',' . g:"dLu ie .

ua.
S. SALVADOR, 12 (Band)-O traz programa fugindo áspromes- buco, embarcou hoje no avião MA- !<EPAREM BEM AO COJ'vIPRAR!!! I ! c'llldldatura. No.dia I J de Uu-'RIMBA' o sr. Lima Cavalcanti, go-

bPartido Popular vai iniciar sua sas).

d' vernador daquele Estado, que pas-

I/ E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ JoínviI1e 'I
tu rOl c�ntil serg��.r e.le p. IHa S�nha de propaganda da can Ao novo orgão a Imprensa sou alnuns dias nesta capital.

.

p _
, ..

� 1 .1â�;J�ra Armando Sales, realizan= catarinense, fazemos votos de O s�. Lima Cavalcanti teve con- :,
_ J . p' ..��f'�' ,m n.'g, ,I '_.e pro .. a;{'HJUa

�d.o.c.oíimiiI.·cíiiioíii.P.ú.b.liico.si· .miiiiu.it.a.s.p.r.ollsiiP.erllid.arBde:e�sfifie±2* i 5?rridO b!i:=!Ora:,*,*:il'W'Z .,,, .. *�':::::nrram?85!FPiMWm EU li&iD'iIo�,.........,;.����.:.� .. .:; ..�;��;g;@#r;r=;i#;-

Viagem de inspeeão
ás zonas de recI·uta

mento

Acaba de regressar das zonas

de recrutamento onde fôra a ser

viço de inspeção, o sr. Ten. Cel.
Francisco Pessôa Cavalcanti,Chefe
da 10a. C.R.
Nessa inspeção, ficou provada

a excelencia do funcionamento das
diversas juntas de alistamento,nos
seus varios encargos. No que con

cerne a organização de dados es

tatisticos de notoria importancia
e prioridade, como elemento de
informação importante ao E. M.,
pode-se atestar de sua quasi per
feição. Nêsse setor de sua ativi
dade, a 10a. C. R. tem, talvez,'
preeminencia em relação ás demais
repartições congeneres existentes
em cada Estado da Federação. Na
inspeção agora ultimada, na sua

primeira fase, o atual Chefe da
Circunscrição, realizou um traba
lho util e proveitoso, consistente
na maior aproximação entre os

Delegados de zonas e os poderes
municipais, visando maior eficacia
do serviço que lhe está afeto. Foi
enviado ao Comandante da Re
gião extenso relatorio da inspeção
acompanhado de sugestões.

Cordialidade
argentino
brasileira

BUENOS AIRES, I2-Emcon
tinullção ás comemorações da
--Semana do Bl'lfSil�, o Instituto

Argentino-Brasileiro realizou uma

reunião academica, na Sociedade
Scientifica Argentina.
Falou, nessa reunião, o sr. Juan

Carlos Barbosa, enaltecendo as

relações de cordialidade argentino
brasileira.

PARTIDO POPU-
LAR BAIANO

RIO, II - O sr. Cafe' Filho
ocupou a tribuna da Camata, afim
de solicitcr lnformacões sobre se

as autoridades têm' conhecrmento
de estarem os integralistas íazen-

"

nense de Medicina PELOS CLUBES
I
. GnEMIO CRISANTEMO

Pela Lei 166 de 8 do corrente
.

�. _

toi a Sociedade de Medicina e
Com grande animação, teve

Cirurgia, desta Capital, conside_ll�gar sabado, nos .salões do que-
rada de utilidade pública. rIdo" Clube Qum.ze », o baile

I BLANCHE promovidr, pelo ele-
gante « Grêmio Crisantêrno s.

Tallleurs de lã' côrte lmpecavel I E'ra de vêr-se, com prazer oI .'de 110$ por 28$900 I '
ambiente alegrado pela garrulice

"H fino angerâ de 110 por 136$000 ) GRAVE CONfLITO �as nossas moças e a distinção
.

d 130$ por 98$000 Impressa na galante J;eunião. AsManteaux supenores�, e

80$ 53$000 • NOr. BA8XO I=GITO dansas prolongaram-se .a�é alta"" por I L madrugada, com predoillllllO abs )_

Redução especial nos preços de RENARDS e luto da mais declarada satisla-
CASACOS de PEILLE CAIRO, 12 Em Tanta, no Baí- ção e cordialidade.
L L "XO Egito, houve um contlíto entre

na Il.'IIIA O, D..ELAR parttdãríos de Nakra Shi Pachá, ex-
i ministro das Comunicações, e "ca

II mísas azues", favoraveis ao 1'. mi
nistro Nahas Pachá, no momento
'em que o u'ltimo atravessava a ci
dade de [automovel.
liouve, 'l! conflito, 12 feridos. O

chet: do 'jJ/erno teve entusíasttca
aeoli.Ida e �.1 varias outras cidades.

CLUBE 14 DE JULHO
Para assistirmos o «Baile da

Primavera» em que será corôa
da a rainha, a realizar-se no dia
25 do andante em Orleans, re
cebemos gentil convite que agra
decemos.

SR. PLINIO SALGADO

RUA TRAJANO, 15

Josefí'1ll Flaks Schweidson
MEDICA

r,
..
,; t:·, �TAZ .�-:._ �3
[,)0 DIA

CiNE REX, ás 5. 7 e 8.30
horas-Aúsferio da ferradura.
UNE ROYAL, ás 7,30

horas-Cuidado pequenas.
CINR ODEON, ás 7.30 ho

ras-Dificil de lidar.
aa.���������.....

POMADAI FALECIMENTOS

Quando se dirigia para Nova
Trento, onde residirt, faleceu, sa
bado, repentinamente, o veneran
do coronel Hipolito Boiteux, um
dos poucos fundadores do velho
Partido Republicano Catarineme
que ainda existem.

•

Sua morte foi muito sentida,dadas as grandes virtudes que
ornavam o seu carater.

»A Gazeta», sentindo profun
I dament� o, i?fausto acontecimen
to, enVIa a Ilustre familia enlu
tada, especialmente aos srs. al-

I mirante Henrique Boiteux e ca
pitão de mar e guerra Lucas:
Boiteux, irmãos do saudoso ex-.
tinto, sentidas condolencias.

Ora.

Ex-as.isteilte do serviço de Gin (ologia dos l-hpitais:
da Gambôa, Fendayão GaffIé-Guinle e S. Francisco de Ássiss,

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultório: Rua Trajano n

' 12-50b.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Perdeu ? II� ,
.. --�

O menor Rodolfo dos Reis' I /:�<i;{ ',- ,

Paiva, encont.rou na manhã de

I' I ��. \��\��.����
ôntem, um mólhe de chaves que ' ,lA. .': )',

foi depositado nesta redação onde f;"'�
se encontra á disposição do dono.

.-------- I CHEGAM UNS

CAP. MARIO GOMES
Encontra-se nesta capital acom

panhado de sua exma. esposa d.
Julia Campos Gomes o ilustre
e brioso oficial do Exercito, ca
pitão Mario Gomes, servindo no
Regimento 'lAndrade Neves»
presentemente acantonado e�
Cresciuma.

MINANCORA

Tem havidl) centenas de curas se,Lelha:lr�s ! i !

- n

E' A POMADA IDEAL!

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

NUNCA EXISTIU IGUAL!!!

O sr. Ilha compa
recerá hoje

PORTO ALEGRE, 13 (Band)
• -Afirma-se que o sr. Moacir Go- ';

Mensageiro doy Ilha, suplente do dep�tado
Alexandre Rosa, comparecera ho-

paroqu·lal' je aos trabalhos da Assembléia
Legislativa Estadual afastando o

.

perigo da obstrução que está sen

do projetada pelos oposicionistas.

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)} cu,ou com a
,.Minancora" ulceras que nem o 914 consegUiu curar! ! !

D. Carolina Palhares, de JoinvI]le. curou, com uml\
,

50' LATI "lHA, uma F ERIDA DE 9 ANOS I

f::"6 e rn n _:)

ven�bro ...

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
de Welzel & CiSa •• Joinville

(MARCA REGISTRADA) .n

9 ee'(�r

recon1menda-se tanto para rouoa fina como para roupa commum
J4. -! .:.rt!",- 1.M&"'j_!%".-'SfPP'M'ft1' WtWC't��:i;ãf(�tâ2Vãjã�OiEiN<f;A"'êti�;x;;;;r:;w;r;:;;:;::;r...rré_� fJijlw:urnr gmra;êA_4êS'â!r -m;m';;j1?"'7�trT-�·=;;;: ,,*f li
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