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SUSTENTAM UMA FAIXA GLORI SA, QUE SE ESTENDE
PELO CE'O DO PARANA' E DE SANTA CATARINA

"'Dois gleanfles partidos; do Rio Grande e de São I"a.tldo� uilh·aln..�e em pl·iueipios de maio parn
grande campanha. Empunhadas POI" êles duas hastes fh"mes e robgnstllls sustentam uUla faixa gloriosa�
se estende pelo céo do Pal-aná e de Santa Catarina. Nessa faixa� fi(Ue telu o podeI" de cOlnover os

de despertar as consciencias e de vitalizar as euergias� está escrita uma unica palav..·a:, Brasil !"

Evocações importunas

J"

Aniversário da

em

que

(PALAVR ..L\S DO DR•.L\Rl'UANDO DE SALES OLIVEIRA�
PRONUNCIAnAS EM I·ORTO ALEGRE.)

G ZET

BRUSQUE, 14 Faleceu em

Guabiruba Norte Alta, onde residia,
o lavrador e comerciante sr, Lon
guínos, Seubert.

Sua esposa, ao levantar da ca

ma, notando a falta de Longuínos,
jun to aos filhos se poz a sua pro
cura, até que descobriram seu corpo

. dentro do poço no que foram oríen

i tados pelos chinelos encontrados

I
juntos a parede do dito poço, que
se achava um pouco aberto, e urna

vela acesa em cima.
Logo de pronto retiraram o cor

po e providenciaram o compareci-
mento das autorídas.

Os indicias no local dão a idéa
de tratar-se de um suícídlo,

ANO
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Pereceu afogado Esperado em Cresciuma olQue fazem os in ..

BRUSQUE, I4 - o condutor ga·l. Meira de Vasconcel"-'o"-s'''/,glêses sobre os céus
de balsas de madeira Batista Ta- Iii

masia, foi vitima de um acidente. - do BrasilSegundo as noticias que che
r garam até nós Batista Tamasia
! a contra-gosto escorregára sôbre
I uma balsa vindo a cair lias aguas
'do Itajaí Mirim sem forças pa-
ra nadar, vindo a perecer afogado.
Horas depois foi o seu corpo

encontrado e sepultado no dia

Acantonou, ôntem, em São

JO-Isé,
o.

20. Grupo de Artilharia de DR. BORGES DE MEDEIROS
Dôrso, sob o comando do bri-
lhante e valoroso cel. Ciro Vidal,· RIO, 14 Estamos seguramente
figura destacada do Exercito Bra- infon_nados de que o sr. Borges de

sileiro. i MedeIro� abandonará. dentro de RIO, 13 - O acontecimen-
, breves dias, o parlamento nacional, 1" d

.

recolhendo-se á sua fazenda de Ira-
to po ltICO e maior sensação no

puá.
. dia de hoje foi o Iáto da ausen-

Mais podemos assegurar, que o cia do sr. Getulio Vargas na co
sr, Borges de Medeiros não oermí- mitiva organizada pelo senadortirá a retnclusão do seu nome na M d Schapa, como candídato á deputação

ace o oares para a inaugura-
federal pela Frente Unica do Rio ção, do trecho, recentemente con
Grande do Sul, tendo sobre isso to- eluido d a Estrada de Ferro Ma
mude já as necessarías provídenctas ricá. E' que aquele senador mui
junto aos seus corretígíonaiãos gau- to trahalhára para que a comi ti-chos, ,

i
va fosse a mais luzida possivc '.

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

.

a ela não faltando o atual e a-

I quele que êle deseja que seja o

faturo presidente da Republica.
i Os boatos fervilharam logo nos

meIOS politicos e na Camara, on
de se afirmava que o trabalho pa
ra evi tar a presença do sr. Ge
tulio Vargas fôra feitos pelo sr.

Protogenes Guimarães. E aSt:iim
o sr. José Américo, não pode
ter a agradavel companhia do
atual chefe da Nação. E os boa
tos, correndo celeres pelos cor- SR. AFRANIO DE MELO FRt..NCO
redores do Palacio Tiradentes,
iam �ais longe, asseverando que, nas conversações, o no,ue do sr.Aframo de Melo Fr�nco voltará a ser examinado como capaz de
aparecer como «tertlUS».

seguinte.
Ba lista Tamasia deixa viuva e

sele filhos menores.

lticardo Luz

(Especiàl para "A Gazêta")
····.c:..í.2..)5�:;.�;;;;;�'�:·

A situação do sr. José Americo tornou-se umTdrama atroz, '!'""������������������""""'��������_
desde o dia em que o sr. Valadares, submisso ás ordens do Cateto, A-

����������������������������

o fez candidato á presidencia da Republica. Modesto .�! magistrado, V O Z D O P O \I O Sem quaisquer liga�ões poliHeas
num recanto perdido no Nordeste, nunca,"'porcerto, lhe:passára pe
la fantasia possibilidade de ver-se um :dia� guindado:fás�:alturas a

que o atirou a revolução de 1930. �
Mas, entre outras c o i s a s

igualmente assombrosas, a outu

brada pegou o j uizinho da Paraí
ba e o sagrou Ministro, homem
de govêrno e, finalmente, até can

didato á suprema magistratura
do país.

O juiz de Areia, que tambem
era literato nas horas vagas, es

crevia quanta coisa lhe vin ha á
cabeça, com aquela falta de gost o
e de medida tão -apreciada nos

seus discursos" de hoje. Mas isso
não tinha importancia porque o

homem era um Ilustre desconhe
cido. Que importava, por exem

plo, a Baía, fosse ela, para o sr.

José Americo, a cabra preta que
dá leite, a mulata que amamenta,
como se encontra do seu livro
«Reflexões de uma cabra» � DR. JOSE' AMERICO

A Baía não tinha conhecimento da existencia do auLor e
--.--.

muito menos do livro. O d IO destino, porém, houve por bem tirar o beletrista sertane- caso a UI
jo do anonimato, e hoje êle curte horas de verdadeira agonia, vendo
lembradas umas tantas coisas que nada o recomendam á simpatia Recebemos do sr. dr. Fulvio

oficiais.

d I Reina a mais viva cordialidade entre militares e civis.daqueles que são chamados a aju a -U nas suas ambições. Aduci, ilustre e talentoso advo-
Indo agora á terra de Ruy Barbosa, o sr. José Americo têm gado nos nossos auditórios, uma Otiradas como esta. brochura contendo a « Sustenta-
<Baía, minha amiga, tão bôa no doce convivio, tão bôa ção dos embargos» apresentados

de longe, na saudade que se têm dêsse destino que agora tambem á Egregia Côrte de Apelação no

é teu destino». rumoroso cago do contrato da:
Como literatura é legitima Lla. classe, como esponja, nada luz. Trabalho que honra o seu

apaga, porque a palinodia é apenas um impulso do interesse ame- autor, onde vasa os seus vastos! VAJ ABANDONAR O
drontado.

. . ,. ,1 conhecimentos j uridicos, com ele, PAR,LAMENTO
Mas, esteja tranquilo o sr. Jose Arnerico, que o sr. J uraci o ilustre causidico vem mais fir

não é baiano e não se resentirá de um insulto feito àqueles que mar o conceito que goza nos
lhe são estranhos pelo sangue e pelo sentimento. meios jurídicos.

ALGO D� ANOR Al
ST. PLINIO SALGADO i., •

gralistas podem votar e fazer pro-' se passou em Crescluma
paganda politica, em tempo opor- II
tuno, com a indumentaria pro-[ Desde ôntem que circulam boatos de algo de anormal se ha
pria, na conformidade das leis em' ver w�sad.) CITI Crescinma, não s.-ndo alheio aos acontecimentos o

vigor, notadamente o Codigo E- Hegiu.ento Andrade Neves, acantonado naquela vila.
.leitoral,

.

De positivo, sabe�nos apenas, que de Tubarão desceu para
Os srs. Candido de Oliveira e Cresciuma uma Companhia e un;a secção de metralhadoras do Ba-

.João Cabral votaram contra. t.alhào de Guarda e. que o 20. gm po de Artilharia de Dorso sob o
comando elo Coronel Ciro \-idal, levantou acantonamento 'de Blu
menau, achando-se á hora que encerramos este noticiario na visi-
nha cidade de São José.

'

f M·· Corroborando o:;; boatos correntes, chegaram, ônLem, á noi-
orça Inelra

.

te, a�ompan�ados de uma �scolta 37 I?raç�s do Regimento Andrade
I �eve�, expUisas daq uela unldade do ExercIto, Bendo que 17 foram

BELO HORIZONTE, H-Por ontem Dlesmo embarcadas no «Jlaberá>, que levantou ferro rumo
:motivo da passagem do 106 ani- aos portos do Norte, estando 10 recolhidos ao 50. Batalhão' de Ca
versario?a sua fundaç',ão,. terão· çadol'es e 10 ao xadrez da SecreLaria da Segurança Publica.
J�gar, hOje, na Força PublIca,_va-I A nO,ssa reportage:n pro,�lIrou ouv�r essas praças, que se
.nas homenagens e comernoraçoes, recusaram a fazer eleclaraçoes, atH'mando so estarem dispostos a fa-

.

-entre as quais um banquete, a jlar quando chegarem ao Rio de Janeiro.
.que deverá assistir o representan-j Das 10 praças recolhidas ao xadrez da Secretaria da Se-

, �e do governador dú .c..sLado. gurança 9 são gauchos e 1 catal'inense.

Brus" "Carie Hoepcke"
I Pede-nos a Cia. de Navegação
Hoepcke tornemos público que o

paquete «Carl Hoepcke»não sairá
ás 2cL e sim ás 18 horas de ama

nhã, com destino ao Rio de Ja
ne 1'0 e escalas.

força acantonada
enl São José

Sel" ..lhe-ão pl"estadas grandes homenagens
por ocasião da sua visita MANA'OS, 14-A população

desta cidade está vivamente in-
CRESCIUMA (Serviço Especial d'<A Gazeta ») 14 - Es- i trigada com os repetidos vôos,

tão sendo esperados hoje nesta vila o general Meira de Vasconce-: feitos por dois aviões, que se en

los, ilustre comandante da 5a. Região Militar e o nobre coronel' contram a bordo do cruzador in-«
Mario Xavier, comandante do Destacamento Santa Catarina, os

I glês "Apolo", surto neste porto.
quais excursionam em viajem de inspeção aos corpos do Exército Esses vôos têm sido f(�iL(}s em

acantonados no Sul do Estado. varias direções, dando a impre são
Das janelas do Club Marnpituba os dois briosos oficiais de estarem 0& pilotos empenh \ los

passarão revista ao Regimento Andrade Neves, que desfilará, em em colher elementos topográficos,
continencia, sob o comando do bravo coronel sr. Borges Fortes com intuitos desconhecidos.

, Oliveira.
•

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

Cresciuma vibra de entusíasmo com a visita dos valorosos O Inverno na re-

gião dos Andes
solitario

�

Segue para �ages, RIO, 13 (Argos) - O inverno

de Irapua uma Companhia do I
apresenta-se, e��e an�, basta.nte
rigoroso na regiao andina. O ror-

14" B C nal �El Mercurio . de Santiago
•• do Chile, pqblícou um despacho

Com destino a Lages do seu correspondente em Los
Andes, baseado em informaçõessegue, amanhã, uma Com- obtidas dos Iuncionaríos do Sin-

panhla do 14 Batalhão dica to Condor estacionado na

i de Caçadores, sob o co- Estação de Radio próximo de

I
mando do capl tão V�i"".a I

Passo dei Cristo HedcI"or. Se-

!Lima.
U

; gundo êsse despnc.io, aquele Iun-
. _

'cionario tem de descer com gran
I des dificuldades apenas para ad

sr I quirir viveres, lutando CODl ver-
•

dadeiras barreiras de neve que
se elevam a cêrca de 7 melros de
altura, ernquanto que nos vales

CUIABA', H- A sessão da As- atingem, ao dobro. As estradas
sembléia prestou sentida hornena- de ferro da região, estão tempo-

I gem á memoria do ex-governador. rariamen te paralizadas, hc . endo
I Mario Corrêa.

1
como único meio de comu rica

Todos os deputados se associa- ção entre a Argentina e o Chile
rarn ás homenagens. os aviões comerciais .

Homenagens ao

Mario Corrêa

10 SR. AfRANIO DE MELO fRANCO
apresentado como candidato á Pl·esiden

cia da Republica

Conferencia do
Mediterraneo

ROMA, l4-Nada até esta data
foi diVUlgado relativamente ao
convite feito pela Inglaterra á
Italia, para tomar parte no pa
trulhamento do Mediterraneo.
A resposta da I talia está de

pendente, ao que se anuncia, de
uma conferencia telefônica elo sr.

Mussolini com o "Fuehrer".

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SINDICArig�:�:����TDA. Os ja�cn,�Q,�. I AS HOMENAGENS
AMPLlAÇAO DO '} RAFE- ses �(��S'ttSjJ';'i:I"'1
00 AEREO NO PIAlT

. ,.,.,n.
-

i1t' I
Com a maior regularidade vem r;�m �a 1,;- ii'e II ", I

sendo executado .0 ,trafego a�leo S i tia Ido Estado do PlaUl pelos aviões

do Sindicato Condor Ltda., que,

partindo da cidade costeira de
Parnaíba, servem as seguintes lo
calidade: Porto Alegre, Reparti
çio João Pessôa, Migllel Alves.
União, Teresma (Capital do
Estado), Belem, '\marante, e

Floriano, todas situadas na mar

gem do rio Parnaiba. Agora, sa

tisfazendo o desejo de eminiente
Governador do Piauí, dr. Leo
nidas de Melo. que demonstra CA RT AZ 'c S
O maximo empenho em dotar
aquele prospero Esta.do do maior DO D IA
numero possivel do! meios de co-

CINE REX, ás 7,30 horas-

municação, a Condor extendeu Rose Marie.

lua rota habitual para além d, CINE ROYAL, ás 7,30
FI ' U d hcras--Cuidado pequenas.onano, ate rus-uí, situa o é'

'1 EN'170 quilometrcs daqu-]a cidade C N
:. <?DEO ,as 7,30 ho-

e a 700 quilometros de Parnaí-l ras-Difictl de lidar.

ba. Assim as principa-s cidades, I'�'bem como a propria capital do
Estado, estão Iigad:ls entre si e

com o porto maritimo de Parnaí

ba, onde ademais, passam duas
vezes por semana os aviões da
mesma empreza, que fazem a

linha Rio-Recife-Belem e vice-
versa.

NAVEGAÇAO AEREA NA
BOLlVIA

Em virtude da topografia aci
dentada da visinha Republica da
Bolivia, a aviação comerei li teve. Inaquele pais, sempre um exce

pcional campo de ação. 0$ aviões I'do nLloyd Aereo Boliviano! ti
veram recentemente permissão, Ipor parte do nosso Governo, de I

.

sob.revoar no territorio na�ional na !
região mato-grosse�se ate Corum' ::
bá, onde fazem Íigaçêo com os :::
aviões da Condor. Afim de me- �
lhor ainda mais o trafego aereo �
entre o Brasil e a Bolívia, o �

DLloyd Aereo Boliviano", que �
empreg� de preferencia aparelhos I:d� fabncaçã? alemã, acaba .�e 8+por em serviço mais um aviao

trimotor junkers do tipo Ju 52 �
t, rrestre, que recebeu o nome dd ,
4:111ampu». "
LA AUSTRAL IANA !

TRANSPORTADA �
POR AVIA0 i�
Afim de fazer face á caren-! LOÇAo BEL�M, é diferente de todos os outros "preparados para fazer nas-

cia de meios de transporte na W b "'I " té h
.

@l. cer O ca c (l que apareceram a ale.
epoca da safra, fundou-se na ca- ?lfiI LOÇÃO BELEM, é - realmente -- A MAIOR DESCORBETA DO SECULO
pital da Australia, uma compa- ! XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afírmativa de que "não ha
nhia que se propõe fazer unica- :.: nada que taça nascer o cabêlo l "
mente o transporte aereo de pro- •
dutos agricolas e de gado, Prin
cipalmente serão fretados aviões
trimotores junkers Ju 52 e bi-Imotores da mesma marca ju 86

para transporte de lã e de ove

I has, contando-se àesde já com

Um movimento anual superior a

16.000 toneladas. Os aviões fa
ião o serviço entre as estações
terminais das ferrovias e os pon-
tos mais longínquos de «Hinler-

.

;:r�:p��:�:!ii��:" ��r��o Iuc�� Ca r I0·5 H�.pcke S Aga, vanas Unidades voam desde

I �
ha anos tambem no Brasil e ao

longo da costa oriental sul-ame- ..

rieana. �------DfJ•••O.-_·

E' eleitor, ou não é eleitor". Não importa!

hoje que um banco norte 'ameri
cano concedeu aos agricultores
da zona nacionalista um empres
timo de 4010 ao ano, garantido
pela produção de trigo, ficendo _ l

dêsse modo sulucionada a situa-
.,.

LISBOA, 12 -- A Radio ção precária em que os mesmos

..�.�ee------------� Nacional de Salamanca, anunciuu se encontram por falta de capital.

SHL\NGAI, 12-Um porta-l
voz chinês declarou que mex

plicavelmente os japonêses se r-

tiraram do cai, df' Junk ng, 1"11" I
har:ando em seus navios. I

IS30 indica que abandonaram
a ideia de sua grande ofensiva,
marcada ha muito para hoje.

Disse que os chinêses manti

veram suas posições.
• Emquanto não vae ao dentista trate de dar
allivio á dôr que o atormenta. Tome um ou dois
comprimidos de CAFIASPIRINA e já
o dente não lhe doerá.

• CAFIASPIRINA' é o remedio de
confiança contra dôres e resfriados.
Garantido pela Cruz Bayer.

60$000
E' QUANTO SE

PA-j
OS AFAMADOS CHAPE'US

GA POR UMA BOA "CRESPI DE LUXO"

RUAJOSE' VEI2�SI�r-EIRA A'
I CASA "O PARAIZO"

-GO.... .o�@.�. e�
,

II M!iE M F
O QUE TODO MUNDO JULGAVA. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

,..

L..OCAO BEL..EM
�

DESCOBERTA DO SE�CULO xx 'A MAIOR

haverá
•

maus carécils!Não
..................=:= ..

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

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

em todas as Casas do Ramo

Distríbuidares:

familia, temos

Iindes

que o povo gaúcho pI-es
tará ao candidato

nacianam

Chegada a São Gabriel ás 9 horas.-Recepção na gare.
- Visita do candidato nacional ti séde da U.D.B. Gabrielense que
foi a primeira organizada no Estado.-Partida ás J 1 horas.-AI
moço no trem.

A' s 13 horas, chegada a Cacequí onde se realizará uma

concentração proletária ..-Partida ás I 5 horas.
A's J 9 horas, chegada a Santa Maria.-Recepção popular

na gare.-Concentração partidaria dos municipios do centro, serra e

do oe�te.--A's 20 horas, grande comicio devendo o dr. Armando
de Sales pronunciar importante discurso politico.

.

PORTO ALEGRE, 13-Alem das Iormidaveis demons
trações de carinho com que o povo gaúcho homenageou o sr, Ar.
mando Sales lhe serão prestadas mais as seguintes:

DIA 14-·-TERÇA-FEIRA
Partida do candidato nacional e sua comitiva em trem espe

cial ás I horas da manhã.- Chegada a Bagé, dS 18 horas.-Recl.!'
pção popular fia �are.-Comicio na Praça Vcluntarios da Patria.
-Partida de Bagé, á� 23 horas.

DIA 15-QUARTA-FEIRA

DIA 16-QUINTA-FEIRA

I Partida do dr. Armando de Sales e reduzida comitiva, em
I avião especial, ás 7 horas, para Uruguaiana.-Chegada a Uruguaia-
[ na, ás 8,30 hor.as., .

IS. Excla. sera recebido no aérodromo com um desfile de
cavalarianos, realizando-se em seguida uma festa tipicamente gaúcha.

II-A's 14,30 horas S. Excia. tomará o avião especial para Porto
Alegre onde chegará ás 17,30 horas.

.1
� Visita ao Centro Paulista. O resto do dia será deixado in-
O teiramente livre ao dr. Armando de Sales Oliveira.
f'
•
O
&
a
e
•
o
�
•
! A's 9 horas, chegada à Caxias, onde se reaf;zarà grande
:: concentração partidaria dos rnuuicipios de- colonização italia a.

� Recepção popular ,0:\ gare. -Visita à sede da U. D. B.-
e Grande comício politico.-Almoç(v-Vlsitas oficiais.
� I Partida de Caxias, às 19 horas.--Jantar no trem.
G

el•
G Chegada do trem especial a Novo Hamburgo, às 8 horas.
� -.Recepção na gare.- Visita à séde da U. D. B.

•. A's 10 horas em ponto, partida para Sã? Leopoldo.-Vi-
sita à sérle da U.D.B.

Partida para Porto Alegre em autorooveis, ao meio dia.
Almoço intimo em Porto Ale�re.
A's 21 horas, banquete dê despedida.

DIA 17-SEXTA-fEIRA

DIA J 8-SA'BADO

Almoço intimo em Porto Alegre.
A's .13, horas, par tida em trem especial para Montenegro.

ond � se realizara uma grande concentração partidaria dos municípios
dt:: colonização germanica.

Partida de Montenegro, às 19 horaa.-Iantar no trem.

DIA 19-DOMINGO

DIA 20- SEGUNDA-FEIRA

DIA 21-TERÇA.FEIRA

Partida do dr. Armando de Sales Oliveira, às 9 horsa •

Recursos
aos r.,acio

nallatas

Para seu uso ou para a sua

Modernos, baratos,

CasaPern
FEL.IPE

tecidos que nunca desbotam
e resistentes

mbucanas
CHMIOT,15

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TENS OS CABELOS LISOS POR QVE QUERES.
VÁ A CASA DE D. ROSA, QUE

TE FARÁ U VIA ONDULAÇÃ ) G \i�, .,J rto -\. E A PREÇ')
DE RECLAME, APENAS POR 20$000 A RUA FE
LIPE SCHMIDT N. 98.

H�IV10R�01DAS
-E

INCO�"OOOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
Rf.CRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bôas Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORAtt - Ioínvílle

s
C
O
T"

"

;

Vilain
Dante Cruz

Baixo Braulio Feza
Pernambuco,Damata,Nizeta,

Miro, [almo,

I informam a apreensão de armas

I
belicas, transportadas com desti
no á Paraíba, dentro de grandes
tubos disfarçados como óleo, ser

vindo-se os transportadores de
um caminhão pertencente a uma

companhia exportadora estrangei
ra. A policia e as autoridades ne

gam informes a respeito á Im

prensa» .

lJent'PD de
turlJQS para

oleo!
.� Ga�el�"

Desportiva

Como estavam organizados os

quadros:
IRIS:

apreendido
fcarregamen
Ito de armas

belicas

I RIO, 13-Com uni grande
I ponto de interrogação como titu
I lo, a « 1\ Noite» publi-a o se

: guinte telegrama de Fortaleza:

I
cNotIclas vindas do interior,

Por 7x. tombou
mandará

o

SELOS DO BRASIL o Irisfez uma béla derr)ons"
Compra-se sêlos do Bra- tração técnica

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

O esquadrão do rubro-negro
atuou otimamente, desfazendo a

I
má impressão deixada no encontro
versus Figfleirense.
O Tamandaré por sua vez es

I teve falho, faltando por completo
artilharia.

Bola, foi o único felizardo al
vi-rubro, que teve o prazer de
consignar um tento.

Nizeta consagrou-se em arti
lheiro mór, fazendo três belíssimos

etadc superior,
E specia! inel de abelha,

pi�enta malagueta,
laranja'f'�, banandas, etc.
V. Sa. encont.a no

i\1ercadinho

TAMANDARE' Jagicll
Pinheiro Vivico

Jad Negrão Numa
Paulo, Aprigio. Bola, Carioni,

"\AI
H
I

S
K
v

Dístri bu idores

Vai guiar au a

tomov.a:1 de
olhos ven(.1a-

dos

�
� I T

, O pa��\{fuG rJe qU,il)lid.de, Um novo super radio ao alcance
d� qualquer bolsa • Vendas á vista e á pr_50

Distribuidores para o Estado de S. CatarinaGerken&Cia.
:--iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii__iiiiiiiiiliíiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��R�'U;;;::;.. ;;;;;;--��iiii'.iii;iiíiiiiiilii.ç����S���L�O_MA.e:B-A,_,'-o c. PQ_STAL .J4_
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LIBERT D.

.

o ORa

o povo carioca freme de entusiasmo
Supremo Tribunal de Justiça Militar que? por
solveu absolver o ex-interventor do Distrito

com a decisão do
unanimidade, re

Federal

DR. PEDRO »RNESTO

I Hoje, ás 15 horas, o povo irá encorporado ao HospitaJ
RiO, 14 -O assunto palpitante do dia de ontem, foi a onde o sr. Pedro Ernesto se acha internado, aftrn da acampa

absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça Militar, por una- nha-lo até á sua resldenela.
nimidade de votos, do dr. Pedro Ernesto. Antes, porêm, os manltestantes, levando á frento o sr.

A noticia correu veloz por toda a capital, dando-se Pedro Ernesto farão uma passeata pelas príncipais ruas desta
o povo, em vários bairros, a grande manifestações de regosrjo, capital, dirigindo-se alftm para a IEs91anada do Castelo, onde
formando grupos, que vlvavam com entusiasmo o sr. Pedro depois de usarem da palavra vários oradores o sr. Pedro Ernes-
Ernesto. to produzirá sensacional discur soo

Aniversario do prin
cipe HenriqueGAZA

EllXIU DE tJf'Hl�;:1q;'in ';".'" .. ' A
Empregado com succe ,,::.0 l"Jil •.•150

as molestias proveuic-mcs da SYjJt1iÜS
e impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

1 RIO, 13 (Argos) - Transcor
�����������������������������--����....���....��-�������� reu, ontem, a passagem do nata-

A V OZ D O P O V O Proprletarlo e Diretor ResponsaveJ 'licio do principe D. Pedro Henri
J A I R O C A L L A D O q ue de Bragança, herdeiro pres-

I umtivo do Trono do Brasil, cu

ja data foi comemorada condigna
I mente pela Ação PaLrionovista.

AssemblêÃa

'1,
.

:ct�1'I""
;

.l(,lJfIP.... "'I\�

1��02;.i:�0:::� ,

i m", i
�;.�
./�:���;;

Florianopolis, Terça-Feira, 14 de Setembro de 1937

Descontos especiais em Taillenrs
, de lã e rtlanteaux

DURANTE O MES DE SETEMBRO GRAN- ----

DES DES��N=;A��: ARTIGOS 'hoinenageia O governador Nt2rêu Ramos,
NA MODELAR

PaulistaNOSSA VIDA A e finalmente em todas
as affecções cuja orí-

gem seja a
Marca reoislrada

"AVARIA'"ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE: - Milhares de rurados -

BRANDE DEPURATIVO DO SANGUE
a senhorinha Julieta Torres

Gonçalves, professora normalista;
a exma. sra. d. Alces Leitão

de Carvalho, viuvá do nosso sau

doso conterraneo Anfiloquio Gon
çalves;

a exma. sra, d. Maria Isalti
na Meyer Coutinho, esposa do
sr. Nelson Coutinho, funciona
rio da Capitania dos Portos;

o sr. Indio Fernandes, escri
turario do Tesouro do Estado;

o menino Carlos, filho do sr.

Carlos Pinheiro;
o sr. Crescencio Antonio Vida!.

I CJl1�.SA.
I Vende-se po rnot: v« V .

I jern, abaixo do cust : U i) bur,
galow novo, na Estia a Ge'(d
de São José, a poucos miou
los do Estrl'ito com 2 salas, 3
quartos, cosinlia boa àa ii. luz" ..

pri va la e dependeucias lór a.
Trata-se á rua Crispun Mi!

la,29.
ENLACES

GOUVEIA SCHIEFLER
ABRAliAM

Realiza-se hoje, civil e religio-
samente, o enlace matriomonial Ex-assistente do serviço de Cin cologia dos Hopitais:
do sr. Oscar Abraham, escritu- da Garnbôa, Fenda,ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.
rario da Delegacia Fiscal, com Y

a senhorinha Leonor Mercedes de Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica _

Gouveia Schiefler, diléta filha do de Botafogo bios
sr. Otavio Schiefler, do comercio DOENÇAS DE SENHORAS E CRI,ôNÇAS Depois de r-e- Portllgallocal. Consultorio: Rua Trajano n: 12-Sob. 50 contos da Loteria po t dO ato civil terá lugar ás 19 r ar..se ao san 0-

Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 h .iras d S t .ro t
•

f O thoras testemunhando-o, por par-
e aD a ._,.a al·lua so pro essor restes con ra O

te do noivo, os srs.Oto Ber- FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA que se dividirnm por G":lÍlnal.iíes,l.etnogani-· CO-
nhardt e senhora e Joel Vieira varios poutos da zador do ensino caca-

•

de Souza e senhora e por parte cidade .

1917 mumsmo
da noiva os srs. Augusto Urban P d

rlnense, elo .

, ao-

e senhora e Aristeu Schiefler e CHEGAM UNS

o

li eráamos radora I·efeleiu-se, LISBOA 13 R "

SI

f
Partiu da Sau'de o bilhete rr , g . d t·

·
- eanzou-se em e·

senhorinha Maria de Lourdes te r p SI gO t.o- 14.882 da Loteria de .Santa .Catari- com. I a!1 e eu uSlas- tubal o comicio contra o COill'JWSmo
Schiefler. HEITOR W. DOS SANTOS

d'
.

.
na que correu na quinta feira pas- 100,.3 fIgura do di·.

I
diante de vários milhares de pessoas

O ato religioso será realizado as 3 s di .../1- sada, dia 25. Partiu dividido, em Nereu Rauu,s� dizen.. cue aclamaram entusiasticamente os.
ás 17,30 horas na Capela do de�ro����n�eOli�i�0C��br��t'pr��� das cío p 3is ���a�otote�r;re d�a�:�t:e��t�S;i:� do se1l1h....se orriulho ..

nomes do presidente Carmona e do
Senhor dos Passos, servindo de

tigio, acha-se eutre nós o sr. RIO, 13 - O .f. A r arn .. quasi sempre divide os premíos en- sa, Cam;) bl.asIJeh..a s:-., Salazar e o �).tad() n,ovo.padrinhos os srs. Otavio Schie- tre muita gente, em farta diJtri-"
• •.

'í) xovernador civil Barrelros Car-
fler e senhora e dr. Leoberto Heitor Wedekin dos Santos, que Arnaral, dI' ter Jo lnst tuto Bu- buíç o de beneficios. em poder feltclta-lo doso, o operar:o Gilberto Arroteia o
Leal e a senhorinha Ivone Brueg- vem tratar da organização do tant an d� 5,1') 'ilu!n, vonun�:iotJ! Ontem foi feito o pagamento por bavel· ol·!leulld .... secretario zzr'l do Minl'sterro do In'te-«Comité Pro-Armando Sales» na- . I dos 50 contos que tocaram ao bilhe- .. v"

gemann, por parte do noivo os
quele futuroso municipio.

urna CJ.tlte! "Or.i.' n.a
A :ademn dê

I'
te 14.882, pela firma concesstona 'la O fe :e I. \'110�lIt i) 11 � lOai§ «or dlat'lo Esteves e o presidente da

srs, Henrique Brueggemann e ,\1.e+':l!'Cl, sob", o a7ov�itamfn- da popular loteria, 81'S. Angelo La duas ejcJ)]as eln que JUllt: Ceat-al da Legtão por�uguêsa
senhora e João Abraham e se- BERNARDO TASSO J' I J t" f I Porta 6.: Cía, Metade do prêmio-':�5

e.I"'; ....... ,n,�..• ", "llal'''.��.tra_ fala.um. TO,ias os dIS:!:IfSf'S foram.
h d·

t0l ),ll U t! 111 ·11 C'.l e, �'Ua 'Jf 'la." ,I contos--foi pana ao inJustriario Jo .. �1I." '11' 'O_:;'" ..... -' ....
'J

n ora por parte a nOIva. a
� •

. UlUItO aoIaul1dos.
Conduzirá a almofada a galan- Acha-se entre nós o sr. Ber- Sé'U� prúd,jlf)s. I ��oGa����e����os2t;,esi��t:er;o�_�� !I� elO ulu,m II esti·

ali-I O llltímo orador defilllu () oapd da!.
te menina Maria Aparecida No- nardo Tasso, ex-prefeito de Urus- d"po', d rl.lostrar a parte> contos--ao sr. Cipri::mo de Ollvclfa, )elra danlla; aj�l1D L�giã) PJrtugU€51 no combiÍ'?. ao,
ceti e as alianças serão levadas sanga e conceituado politico. S. tecnicil do problema di,se qu'

residente _á rua Snto Cristo, 225, um gl·aude exe�nnl0 I C?lÍlUlísmo. exhortando os legrona-.
pela l'nteressante garoAta Dorl's h

.

. .' . . J A.
uma .fraça.o.5 cont,H--a!) sr,. M).m�- r

ds., que, presentemente ac a-se SI tJve"H:! no, aprovelt�.o os treó des FIgueIredo, residente a nu 21 de lirasilidatle. rios a cumpm o ever até o fim.,

MYAria� BrueggemanAn. GAZETA incluido nas fileiras da U. D. B., bilhõ"s dt� qUIlos de caf,· quei- de abril,? 10, na estação de Caxias, Toda a
....,

so loyem par 'terá curta demora nesta capital. e a fraçao restante-oS contos--ao sr.
,va a se -----------

deseia felicidades. mado, lira!! lo-Ihe o, ,ub-produtm, José Pereira, residente á rua Vinte assoeiou �í� ho",n ·�,ua.. ...

----------_---. OUTROS PARTEM a cafêim., �lleos e (.10;1<:10 chroge-I e �ove, n', 39, na estação de Rocha geas prestadas llT1lela BOINAS, CARAPUÇAS DE

VI=NDI= Sl=a
Pensa0 Faml- .

I b '.
L

I MIranda. � ". 11.-
I FELTRO E L<\NS EM. NOVE

L L- Lliar,b�mafregue-: Para Itaiaí seguio hoie o sr. mCv,'dvez,,� tlvessemos U'TI nu- Varios bairros, plrtanto, com· dnstt·e de .•)Jlta�11� ao LOS DAS AF'AM<\D�' MARzada, a rua Con-,
R

.

P' d
.

j :nera ) su: oentp. para pagar to- tem!Jlado,>. porque rotam CJniem ..

! "DVel·U d • IV •. I CAS DA C
- ,::,

selheiro Mafra n. 64, I og61ro er61ra, o

c.om.er.clO '.. I Plad.as var.ia.s pessoas'

.' �. . a. tu.
e.l e 11 >-< IA. UNIt\.0 FABRIL

Ver e tratar na mesma. desta praça. iS;#i#4I!!%;...-�;�=:sRd2l1P..��·"ta*9i' "4$'melG:m.w:aw� Ri�l"p�1!=�.,.,....�,. ��ASA "O PARAIZO"
_

. .ura.�....�� ti'VW: ;:-;:#.:;:44»#4 tA •
i

Ora. Jcseftna Flaks Schweidson
MEDICA ALUG,A-SEUma boa sala de frente com

dOIS compartimentos.
Tratar á rua Saldanha Mari

nho n·. 10

o sabão

"Virgem Especi�lid·
de Weizel & Cia••• JoAnviRle s��Ã���RC;t", .�

-������������'!�����.��
(MARCA REGISTRADA)" ESPECIALIDADE

... �
re�on,menda ..se tanto para roupa fIna como para roupa commum �.(4 �TQ #5& B-,*%M?xWel'S"l{t'-iDW\i9' ga·C==MF'ã'iB'.spirPãittãii!âtiãtr'Fi'Wíâ'trüW'TaE';7P7tíãJ;grf;;;ç;t;rrãã'ãí-=we:tM" ..,.".:m;;;;;g;- 211sÇ:ãJ PEIôF3:G;;@o' ;:;iiTi.;iF

-

;M_·�·.;"-â.H -4&
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