
'"'1_

II i�', TH'I,-O
• �

\
l.'J,.I.�1 4-_

r Ia ";'''''",rt ,

recolher ás sédes"��

nl'19't
"

J.I ,J,,,Jh

tropas que constituem o destacamento
Filho, presentemente no sul

�--------------------------------------------

proclamada hoje AA CANDIDATURA PLINIO SALGADO ·

Da Secretaria Provincial de Im-
prensa, da Ação Integralista Brasileira,
recebemos a seguinte comunicação e con

vite:

<Florianopolis, 24 de Junho de 1937.
--Ao digno Diretor deAGAZETA-Cum-
pro o grato dever de trazer ao vosso co

nhecimento que, no proximo sabado, ás ANO
20 horas, nos salões do CLUB 15 DE
OUTUBRO, á Praça 15 de Novembro,
21, a AÇÃO INTEGRALISTA BRASI- O GAL DALTRO fi LHOLEIRA, realizará uma sessão solene, na • '

qual será proclamado o nome do sr. Pli- ������������""'��������
nio Salgado como candidato da A. I. B. exalta o progresso ne sul eatarinense
á suprema magistratura da Nação.

Pelo presente, pois, tenho a honra O sr. dr. Nerêu Ramos, ilustre Governador do Estado re-
de convidar o vosso conceituado jornal cebeu o seguinte telegrama:,. . O ilustre deputado federal do Partido Cons-

a r.ssistir á aludida sessão, antecipando os meus profundos agrade-
i .

«IMBITUBA, 24- renho. muito pr�zer e� com.um�ar a v; t titucionalista dr. Jayro Franco que ultimamente('i.l.�_entos,
�

. .
excia, que, no decurso de uma VIagem de mspeçao, hoje finda, a I

'
,

'

. Queira, sr
.. Diretor, aceitar os proL�stos de elevada estíma tropa do meu comando observei, com a maxima alegria, a mais vi- este�e nesta capital,

_

como repr�sent�nte do, ,s�u
e consideração.v-Visto (a) ARNOLDO CUNEO, Resp. pelo Exp. da va fraternidade entre os militares e os catarinenses, que nos têm' partido na Convençao do preteri to dia 15, dIrigiU
Chefia Provincial.-(a) A. NUNES VARELA, Secretario Provincial acolhido com todas as gentilezas da sua generosa hospitalidade. I

aD jornalista Jairo Calado, diretor desta felha o
dI .

Ad' I '
e mprensa.

. , .' . , Agradeço-os ainda uma vez na pessoa e v. excia., a quem apresen-: seguinte telegrama:A sessão que se revestirá de brilhantismo contara com a to os meus cumprimentos pelo progresso dêsse trecho encantador do [I "D R' J' C II d FI' , 5' Acomparencia de crescido número de camisas-verdes desta capital e sul do grande Estado. Atenciosas saudações. GENERAL DALTRO., ,O 1,0-- alfo a a � -- orlanop'i'hIS --

_

o

dos municipios visinhos, FILHO.» Ilustre Jornalista, os agradeclmentes e as saudaçoes
Falarão: o nosso talentoso conterraneo sr. Emidio Cardoso do (a) Jayro Franco".

Jor., dedicado secretário de Assistencia Social; o academico A. Nu
nes Varela, secretário de Imprensa; o dr. Carlos Sada, governador
da la. Região; o academico Danilo Ribeiro, secretário de Propagan
da e finalmente o ilustre desembargador Heraclito Carneiro Ribei

ro, que pronunciará o discurso, proclamando oficialmente o Chefe
Nacional sr. Plínio Salgado, candidato á presidencia da Republica.

Cada vez mais presta serviços,
ao funcionalismo publico federal, I
estadual e municipal esta bene-I
merita associação de classe. IAinda ha poucos dias, foi diri

gida ao presidente do clube, a se

guinte carta, assinada pelo sr,
.Iulião Tavares, funcionario dos
Correios e Telegrafos desta Capi
tal: «Exmo. sr. Presidente do
Clube dos Funcionarias Publicos
Civis.
Agradeço, profundamente sensi

hilizado, o auxilio generosamente
concedido, por essa associação de

classe, em virtude de enfermidade

que fui acometido, a qual forçou,
para fins de tratamento, a minha

ida, diariamente, ao Hospital de

Caridade, desta capital.
Estendo de modo particular os

meus agradecimentos a todos os WASHINGTON, 25 (Band)
membros dessa digna diretoria e Os técnicos brasileiros, chefiados
aos do Conselho Diretor, e for- pelo ministro da Fazenda manti

mulo, ao Clube do qual me sinto I veram longa conferencia com os

honrado em pertencer, os meus, representantes do governo dos
melhores votos de prosperidade. Estados Unidos, envidando esfôr

ços tendentes a permitir uma fa
miliarisação com a complexa si
tuação cambial e dos creditos,
não se tendo ainda chegado a

nenhuma conclusão concreta.
O sr. Souza Costa, passou a

noite na residencia do ministro
Osvaldo Aranha, em Leesburg,
Virginia, devendo regressar hoje,
para prosseguir nos estudos dos I

.

RIO, 25. (�and)-O �r. Barreto
assuntos da sua missão i Pinto contmua na berhnda.

.

Ainda na última sessão da Ca-
mara foi' aconselhado pelo sr. Ju
lio Novais a tomar um tonico
para o cerebro.

O deputado classista, agastado,
disse que as orações do sr. Julio
Novais eram muito confusas pela
sua necessidade de tomar injeções
de mercurio.

RIO, 26-'Apre5entou-5e á pr!: Mais tarde, o sr. Mota Filho
sfio o in?iviàuo Xleto Barr':fo" abordando ainda a autenticidad�
que ôepola De haver curnprtõo .

' ,
.

peno, par homiciàio, na Peniten do discurso do sr:: G.etuho �argas,
ciorio De Belo Horizonte, 05505· durante a recepçao mtegrahsta no

5il!0U concrõnrnante aproprio Catete, afirmou que se deve dar

a casar
pai. maior valor á palavra do "leader"

da maioria de que á do "leader"
do Palacio, o sr. Barreto Pinto,
sendo que o chefe da Nação deve
declarar categoricamente si está
com a democracia ou com o inte
gralismo,

as

alta fina.!SEM RESUL-
lidade TADO •••

do Clube dos Funeio
narios Publieos

A

DeputadaMaria Te
reza de CaIDargo

Barros

Noticias procedentes de São

Paulo, informam terem causado ad

miravel impressão nas rodas po
liticas peceistas, as demonstrações
de aprêço, testemunhadas _pelos
chefes do Partido Repubhcano
Liberal e Legião Republicana, á

ilustre deputada paulista D. Ma

ria Tereza de Camargo Barros.
A nobre dama bandeirante, que

foi a primeira mulher eleita pre
feita no Brasil, como é sabido,
deixou de tomar parte nos traba
lhos da Convenção das oposições
coligadas de Santa Catarina, por
motivo de saude.

'

Tornarão

CURITIBA, 26 -·05 tre5 parti
à05 polttlcos ur: it'ô05 em tõr-no àa
cc-iõtõcturc 00 sr. ArmanDo oe
50le9 Oliveira, reunír'se-ão no

prox mo Dia 16 oe julho, nesta
ccpltol, afim De tunõcrern a 5er
ção 00 Paraná 00 União De
rnocrctlcc Brasileira.

Matou o proprio
•

pai

A candidatura
HOLLYWOOD, 23 (Band) - Demoerutiea no

Sabe-se que o ator cinematogra- Paraná
fico John Barrymore e sua espo-

sa, divorciados tornarão o se ca

sar não se sabendo, entretanto,
a data certa do novo consorcio.
A sra, Barrymore desquitou-se

do conhecido « astro », em 1930,
acusando-o de desrasoavel e ciu-

mento,

"

)

do
do

comando do
nosso Estado.

Daltrogeneral

ETA
DO POVOA VOZ Sem quaisque.· Iiga�ões politieas

Yroprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

IIII I NUMERO26Sabado de Junho de 1937Florianopolis, 809

TELEGRAMA AO DIRETOR D'A GAlETA
DO DEPUTADO PECEISTA JAY
no FRANCO

PAPA
não cogita de excomungar Hitler

Casacos de pelle O
Finissbnos RENARDS

TALLIEURS -- MANTEAUX DE LA

CAPAS--SOBRETUDOS
ROMA, 25 'Band' -- Os meios ligados ao Vaticano afirmam que

I a Santa Fé jamais pretendeu romper as suas relações diplornaticas com
o governo do Reich, muito embora o "novo-paganismo" na Alemanha
tenha dado em resultados a supresão das escolas livres catolicas no pai's,
fáto que constituirá assu'nto do "Livro Branco", que o Santo Padre pre
para, provando as violações dos direitos da Igreja pelo governo Na
zista.

Por outra parte insiste-se em dizer que o Papa não cogita de
excomungar o chanceler Adolf Hitler.

na A MODELAR

Rua Trajano, J, 15

Ir:
-_

��-=-� : Roeram as táboas dos vagões
NA CAMARA FEDERAL II RIO, 26 -- Um telegrama procedente de Tubarão, no Estado de

S.anta Catarina, diz ser intenso no sul o movimento de forças do Exer
CItO.

.

Acrescenta o telegrama, haver embarcad? para Araranguã um
contíngente de cavalaria, sob o comando do capitão Franco Ferreíra,

Os animais deste contingente, por motivo da demora no em
barque, esfomeados, chegaram a roer as taboas dos vagões.

destaeamento Gene-
,

ral Daltro

Insultam-se mutuamente os Padre
(amara e Adalberto (orrei�_11- Instituto dos iudus

triarios

Comunicam-nos da Delegacia Re
gional dêsse Instituto que a pri
meira prova do concurso basico pa
ra auxiliares,terá lugar ás19 horas do
próximo dia 28, no edítícío da ES
COLA NORMAL e não no Departa
mento de Educação, conforme foi
publicado anteriormnnte.
A Comissão Executiva do concur

so �ede a atenção dos senhores
candidatos para os seguintes pon
toa do edital publicado no "Diario
Oficial dAo Estado", de 23 do cor
rente mes:

Será disol
vido o

RIO, 26-A sessão da Camara I valcanti bastaria olhar para a sua

dos Deputados foi presidida, on- t última atitude, em que, depois de
tem, pelo sr. Pedro Aleixo. só não ter chamado dôce de côco
Na hora do expediente falou o ao Catete, se veiu rojar, como

padre Arruda Camara, que fez está, aos pés do sr. Getulio Var
cerrados ataques ao governador gas.
Lima Cavalcanti, enaltecendo a O Padre Arruda Camara foi
personalidade do sr. Agamenon. durante o seu discurso, insistente-
Em seus ataques, o Padre Ar- mente aparteado pelo deputado

ruda Camara, declarou que para Adalberto Correia, trocando-se
definir o caracter do sr. Lima Ca- entre os dois pesadissimos insultos.

RIú, 25 -- O general Manoel de
Cerqueira Daltro Filho, que atual
mente comanda um destacamento
do Exercito e que se encontra em

Imbituba, no Estado de Santa Cata
rina. tendo sido nomeado comandan
te da 5a. Reztão .lWilltar. dissolverá
aquele destacamento. fazendo reco
lher ás suas respectivas sédes as
unidades estranhas á jurisdição de
seu novo comandando, antes de dei
xar àquela localidade. afim de as

sumir. em Cuntíba, o seu novo co

mando. cujo Q. G.. será cons
tituído dos oficiais que servem sob
suas ordens em Imbítuba.

Ontem. como já noticiamos. se

guiu com destino a Imbítuba, o te
nente-c ironel Oswaldo Cordeiro de
Faria. chefe do estado-maior do
general Daltro Filho.

o presidente Getulio
que se defina

O lider gaucho
vai falar

l.IMPORTARA' EM EXCLUSÃO DO
CONCURSO�

.

a) trazer o candidato livro, papel.
Impresso, �u lançar não de qual
que! expediente que facilite a exe
cuçao das provas;
bl a�xiliar ou acritar auxilio para

execuçao das provas'
o) 2·. não se conduzir convenien

temente.

�9RTO ALEB,::U::, 25 --- Pelo
aVia';' �o PAN -lIR, proceàente00 RIO (;� 1aneiro, l:hl2gou hoje Q
!Z�ta capital o sr. felipe !ortinhqfilho,

RIO, 26-0 deputado João
Carlos Machado vai ocupar o mi
crofone da radio Tupi, ás 20 ho
ras, para explicar ao país as razões
que levaram o Estado do Rio
Grande do Sul, a tomar a atitu
de, definida pelo seu governaa
dor, colocando-se ao lado do
sr. Armando de Sales Oliveira.

2.INCORRERA' EM ANULAÇÃO DA
PROVA:

aI o candidato que lançar sua
assinatura em Iugar diferente do
indicado na parte impressa do pa
pel destinado á prova;
b) o que exarar qualquer sinal

d.�stinad.o á identificação por oca
siao do Julgamento.
3·.- O candidato que não com

parecer at.é .1� mínutos antes da
hora para InICIO, nao tomará parte
no concurso, sendo considerado des
de logo eliminado do mesmo'
4.- Os candidatos deverão vi� mu

ni�os de lapiS-til_!ta ou caneta tín
te!ro e d� cartao de identidade.Nao poderão trazer borracha.

Posto em liberdade
o sr. João Manga

beira
Coliga�ão Demoera

tiea

RIO, 26-Com o titulo Coli
gação Carioca Democratica está
sendo organizada nesta capitál
uma frente partidaria, destinada
a uma luta sem treguas ás idéias
fascistas.
A Coligação Carioca Democra

tica propõe-se a percorrer os Esta
dos, promovendo comicios e Con

ferencias, principalmente aqueles
em que tais idéias se acham mais
dessiminadas.

RIO, 26-0 Supremo Tribunal
concedeu, por unanimidade, o ha
beas-corpus impetrado pelo depu
tado João Mangabeira, que foi
imediatamente pôsto em liberda
de.
Na apreciação do feito, os jul

gadores, consideraram a condena
ção do dr. João Mangabeira, co

Jtlo uma ine�uidade.
I

Portinho filho
Oficial adido
HIO, 26· O general 10sé asa

ria, ficou adido ao Cleparlamento
00 eUli!rra.

""; J'"

.
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PETROLlNn MINnNCORn f"''';�7:�:�::���:�1 Continua de ..

"""""vênde-se uma casa com o �I E Sê,i\lHi.MA partlci- ij n-�issional'iD
terreno numa area dp Luxo, conforto e ele- I I �� pam aos parentes e pes� �� I

d d ,� ,
A

di"
-

' � RIO ') I" P d
.

1.782 metros qua ra o, gancia encontrará V. S � soas. e suas re a�o�.s o
� .

' .....J- o emos garant.lf
instalação de luz e agua etc.

servindo.se dê, limousine OL� � nascllnento de seu nlho
� que o JUIZ Costa Neto, do Trt-

por preço de ocasião. A tra-
DSMOBILE n' 200, guiada por INF�LlVEL N� C�SP� � CARLOS.

�
bunal d'i Segurança Nacional,

tar c?m Qui�cio. Silva, 110
perito volante. �I � continua demissionario. aguardan-

Estreito, esquma aa Rua D. • f I � Florianopolis, 18- -·37 � d� em sua r�sidencia.a nomea-

Luiza n. 163. J Fone 1.600 1 ..�����[��r;e1�"]�t�� Iça0 do respehvo substituto.
1\:,:11+_'••111#11199111%IIlb&IIIIIWlileMIIIIS'iI:I"'PII:Il'R__=="IIlI':'_Vlllie!f:Ji§,a_='=-I:M_III'Wa'Il!QfM peMM_IICI1-i'iJIi!'__rS IIl._Will'_IIIF__H.!.',I:1'W_- !a,.�léi'�..
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�CONFECCÕES FINAS
. �

I, HOMENS ACASA
I RECEBEU UM LINDISSIMO SORTIMENTO'EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPO') MAISMODRE NOS PEOS MELNORESlPREÇOS
� MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS

i� C CAAMSISAADEO-'EARSEUV D� SED�R� ���?OO I'11 SO'MENTE NA . ,"""
.

SCHM:DT N. 19
H
·�"""""""�""""""""""""".I••'m·"I""""""""""••"""" E ijg�®NPammfla"..'i�H•.,=�&S�=�-e�HM��9=#m1D�'==,='4==�..�" lir

A GAZETA' +Florlanopolis, 26-6.-1937

reelsa-se de
trabalhadores

Em virtude de aviso recebido da Colete/ria Estadoal, in
formando qne o embarque das Iamilrss destinadas á lavoura de
��ão Paulo, não pôde ser feito pelo porto de Florianopoli5, por
c xigir a lei nv. 1514 de 4 de Novembro de 1925, o pagamen
lo do imposto de 12:000$000, ficam os interesados prevenidos
de que terão de tomar passagem para Porto Alegre, sendo-lhe a

importancia desta pa>:sagem restituida após o embarque para São
Paulo, em presença do atestado de saúde, devidamente rec onhe
cido no local do embarque.

Os interessados, deverao dirigir-se a João Gomee Cama
cho, rua Bragança, nO. 310, Porlo Alegre.
...e

Os �arqu s em Púrio Aleire. tel'ãiJ 10gar ás sextas feiras.

Peirolina rllinancora
O Tónico capilar por excelencia

Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfuméuias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORAtt -- Ioíuvíile

Quinta-feira
,--

1-: D E J UL H o

�I

2

Dra. Joseftna Flaks Schwetdson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gine;:ologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fendat.-ão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

dia 27, DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇASO Lira Tenis Clube rei?i.ciará Domi-go _proxlmo.. . Consultorio: Rua Trajano n 12-Sobr.
ás 9 horas em suas quadras, a. serre de co.mpetlç�es e torneios mle.r- Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Inos que tanto sucesso tem obtido, com mais um interessante tornero 1'1 FLORIANOPOLIS -

SA,NTA CATARINA
a ser disputado entre os tenistas do Clube da Colina. Durante a II
prova eSb::�:: a\�::x!u�a�:g���Coco;�:t::��a organizado pela Dire-'I ':.....I-I�C'=O=:==�V-=;--T·;E

...
·

.11ção Esportiva: �DUPLAS DE HOMENS I IA chefia Provincial da Ação Integralista B. ra-Amandio+- Linhares x Vasel-Ritzmann.

I dsileira convida, pelo presente, a to os os camisas
Dedicada ao sr. Acioli de Vasconcelos. '

E F -I' be blusas verdes e suas xmas. arm las, em como

ao povo em geral, a assistirem a _sessão extraordi

naria, que terá lugar ás 20 horas.t'de 26 do �orren
tej 1105 salões do Club 15 de Outubro, gentilmente
cedidos por sua Diretoria.

Nêsse dia e hora marcada será proclamada a

Icandidatura do sr. Plinio Salgado á presidencia da

II Republica e lido o Manifesto-Progt(H�a de Jane�ro
de 1936, com que a Ação Integralista Brasileira

II11��arêcerá aO�lei�e1eit�� 1938,

_,.
_

CAR'T t),o,ZES Irr.adLaçao da

DO DIA Alernanha
CINE REX, ás 5 e 7,30 ho-

ras-Ligeiro no gatilho, A estação DJN e DJQ, de
Berlim, irradiará amanhã o seguiu

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 te programa:
horas-Varieté. A's 12.00 hs.-14.00 hs. e

CINE ROYAL, ás 7,30 ho" às 22.50 hs.-4,45 hs.de Berlim,
- léla-Com qual dos corresponde às 8.00 hs.-lO.OO

d�is?��o palco, a Companhia Ri� hs: e às 18.?0 hs.-0.45 hs, no

Sra. T-fawkins-Sra.Pupitz x Mr. Hawkins--Sra. Warden. beiro Cancella, levará á cêna- RIO de janeiro,
I b d B sii 17 10 1825 Concerto sin-Dedicada ao sr , João Lin lares. Casa assam ra a e ra .

-

.

glorioso. fónico..
,�;'�li�f<�l1� _

22.50 Anuncio DJN e DJQ
AMANHA, ás 6 e 8,30 (al., po.t.j.Canção popular alemã.

hotas-·A filha do saltimban- 22.55 Saudações aos nossos

. co. ouvintes.
23.00 Hora infantil: Trariri, o

CINE ODEON, ás 5 e 6,45 dia de passeio t'ai!
horas-·Na pista dos bandidos, 23.30 Musica de sôpro.B O X
e os I' e 2' episoclios de O ca-

23.45 Ultimas noticias (cm ale-LONDRES, 25 (3and)-Foi assinado um contrato entre I valeiro fantasma; e ás 8,30 mão).
o esmurador alemão Max Schmelling e o campeão inglês Tomy . horas- Mulherengo, e a cinta 24 00 P IF I' I' d f

.

d' . ara o crepuscu o
arr, para uma uta a ser rea rza a em uturo proximo, em isputa seriada. D

do Campeonato Mundial de Pêso Pessado. cujo titulo será homo-
AMANHA-' 6 30 a 8 30 I °OmOmlg5o. O deid d 'I'

. . ,as .' '_, . nosso concerto

I
Iogado por enti a es puginsncas europeas. h Canta e será" jQliz D'oras� , i,' v. om�ngo.

I 1.15 U;(jmas noticias(em por- \

CINE IMPERLJ (:..�tr';lt<)), tuguês].
às 7, J 5 horas-Um f f "P!- 1.3D i� JS! i, V u ia ia par·.} Do,
rigosa. I,;-,in::; .

AIv1ANHÃ, 'cc; 6 jJ L 8,3J ,I 22.� s)· ��" 1d,,} J,
.... i'JO.

,

H
horas-O médico da auieia.

I I
..

)

LI i'_'r:d'i Ma
u :t:ntuole _Ito

errana: 19a' as I emnas a emas:

CIRCO 9 IR\lIÃ05 --Arma- O nosso camarada Peter.

�o à fraça Gener.al 0,:0; io,h,"je, I � 3�OO Ultimas noticias (em ale
as 8 JO horas mais urna f(�rrr.lda, : mao ) ,

vel f�OÇãO, com 00VO:i ar:(ot:l<. I 3.15 Concerto einíónico.Obras
_

de Ludwig van Beethoven; Ou-

I �MA��A, duas �ürl:liJ�!;,�;J verture.IILeonore" ,(Hl)-Co�certofunçoes.A s j horas,m:.twc,;, o.cJI- para plaflO em rm-sust, malOr-

d d 'f '1 ' .

I;a
il ao mun o l� c�;ltlJ. -, norte Sinfonia No. V, em do-menor.

as 8,30 horas, mais lmld grandlO- Orquestra da Emissora Alemã de
sa lunção, tornando parte toda a Ondas Curtas sob a direção de
companhia e os novos artistas ri�� Werner Richter-Reichhelm;Solis.
centemente chegados a eõta Ca� ta: Romuald Wikarski.
pital, n[lo fabndo Bebi o fOHni- 4.45 Saudações aos nOSS0S ou�

clavel eldilílte o unico no genero, vintes. Despedida DJ� e DJQ
com novos numeras. (a!., porL),

'r E N
Despo'rtiva
IS

Neves+-Ritzmann x Morais -A. Salum.
Dedicada ao sr, Arrais.

Acioli--Paupitz x Linharea+-Nonô.
Ded:cada ao dr. Saback.

Mr. Warden-Luís x Saback -Ritzll'an!l]
Dedicada ao sr. Vascon Gondim.

DUPLAS DE SENHORAS

Vivi'-Nazi x D. Elsa Divl\.
Dedicada a Mr. Hawkins.

E!slt-Berta x Estela-Nenê.
Dedicada ao sr. 1\ Íelquedes.

Acioli -Bmta x Nonô-Elsa.
Dedicada ao sr. Morais.

Nazi-Morais x D. Elsa Neves.
Dedicada ao sr. Arnaldo Maranhão.

Vivi-Amandio x Diva - A. Salum.
Dedi :ada ao sr. Presidente do Lira Tenis Clube.

,

PARE! r

,

� OUED� DE SEUS CRBELOS
USÇlNOO

c
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� M a c h ad o & Cia. Em São Paulo, para o �
� I�'
'Representantes Brasil, a maior �organl. rJl�

,� Telg. PRIMUS -

gênero da �
r�

zaçaD, na �l� Ca'xa Postal, 37 ��

�'
�
�1
�
�
�

Rua Cons. Mafra, 31 - FPOLIS. AMERICA DO SUL

�������� �',����
� Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME - �
� FI JCANA S» A .' para produção e comércio de filmes, cem séde em São iPaulo. tazêrno-lo ,�
��i prazeirosamente, não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇ'KO, NO GENERO, DA AMERICA DO
t:1J SUL, senão tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional.

� «No Brasil a industria cinematografica constituirá uma das melhores aplicações de capital Re a

� par dos resultados financeiros dessa iniciativa a C::;OMPANUIA AMERIC::;ANA S. A. se propõe crear

em São Paulo, para o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa
social.»

Conselho Físcal
Membros efetivos

Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial. •.

Deputado Dr. Frederico Marques, advogado. :

� �
Sr. Luis dei Nero,

ba:e:�c:;:r:. suplentes ;� �
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e da Bolsa de Mercadorias e �

�
lavrador. ��, Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial. �

I � Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafico. ��

m ����----------------------- �
�

Para tornada de aç��s�a��:C��:r?naaCompanhia no Estado!de

I,
� MACHADO & CliA. �'

.1.. RU��;N�����I��t::F����rízadOS e exolusivos

F'lorianopolis H�I(••
·

! • • •

•�_:�m!������'������='���
.....

�����'-���[,�.�.==-�==-===-�===-:_.---_-_--.-.:._-=---_-----.--\'I����-,-�-.-_Ki!-,,�----:::::::=::=-�. I
•

m

"..
••••• ...••�

.i Algumas informações importantes:
Os grandes estudios da C::;OMPANUlA AMERIC::;ANA S. A. estão situados entre São Paulo

e Santo Amaro, em terrenos de sua propriedade.
Só acamara insonora mede 50 metros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM

COLUNAS.
-

A corr-ente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEll?AO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -metter-en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo, e um, dos consagra
dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado nETERNA ESPERANÇAR, o filme

que em breve todo o Brasil aplaudirá.

Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Compa
nhia, em virtude de contràtos referentes á índustría cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

Dez: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZETOS MIL RE'IS (20DSODD)
nDe acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 010 de bonifi..

cação na particípação dos íucros.r

Companhia Americana Saciedade Allonima
Para orodução e oort"\ércio de filrt"\es

C A P ! T A L R S 10.000:000$000
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9.' A N O A R S A O PAU L O

A maior organização, no gênero, da Ameríca do Sul

Diretoria
Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Více-Presldente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy • Guassu.

Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Assisten-
cia do Coperatívlsmo.:e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite".

Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy.
Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario.

�
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

�...:�t.,..,...",_
_ .� ·f

.

.,
•

1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,
•

--------,--�----------

A Empreza Lage, criminosa e

sindicalização de seus operarios, desrespeitando,
dos direitos do trabalhador brasileiro.
lDr. Adolfo

Konder Com uma casa á cunha fez ôn
tem a sua reentre a Cia.Ribeiro
Cancéla, demonstrando o nosso

[OVO o quanto quer e admira o

velho atôr. Foi encenado o sainete
"Mulheres á bessa" que é um ro

sario intermino de dichotes porno
graficos, ainda grifados insistente
mente pela atriz Rosa Moreno.
Estranhamos muito que haja quem
ainda julgue necessaria a porno
grafia das velhas revistas como

garantia de sucesso. O teatro na

cional-hoje enriquecido com tanta
coisa fina, pelos admiraveis tea

trologos brasileiros Viriato Corrêa,
Abadie Faria da Rosa, Oduvaldo
Viana, Juracy Camargo, Claudio
de Souza e tantos outros-com
tais arranjos como "Mulheres á

1
bessa", sofre uma descaída grande
e descamba da sua finalidade. O
teatro não é uma escola de ban-

Acha-se em festas o lar do dalheira: e, estamos certos,tambem
professor Milton Eduardo Sulli- pensa assim o atôr Ribeiro Can-
van e sua exma. esposa d. Olga céla. Daí a nossa estranhêsa da
Kirchner Sullivam, com o nas- Chegará a esta Capital apresentação de ôntem.
cimento do seu promogeníto, que I t dl 1" Hoje a Cia. Cancéla apresenta
tomou 0 nome de Artur Rodolfo .. pro�ave mo� �, no la •

a Iarça "Casa Assombrada" e a
de Julho proxtrne o pres- revista "Brasil Glorioso".
tigioso pelltlcc dr. Adol
fo Konder, chefe do P.
R. C., que vem presidir

Está em Florianopolis o nos- a convenção do seu par
E;O distinto rc�estadoan� sr. Au-: tido a realizar-se no dia
gusto Cruz Lima, dedicado de-

3legado de policia de Joinvile. • I RIO, 24 :Aq!llS'-- "O Globo" des
l-A' entrada, Hino de Santa racnte o boato de que o sr. Filinto

Catarina. Muller, chefe de Policia do Distrito LONDRES, 26-0 almirantado
2-Trovatore Côro-Verdi+-or- Federal, esteja para deixar o seu recebeu comunicação oficial de

Amanhã, no estadio da L.F.F., uestra' cargo. Diz aquele díarío que aque- que sete navios de guerra alemães
,

B" h' q.. la autoridade contínua merecendo at Ea rua ocaruva, avera sensacio- 3-0 Brasil ao Papa e o Papa a confiança do Presidente da Repu-
ravessaram o , streito de Gi-

nal lide de futeból. ao Brasil, dialogo, por,
Dilma f blica, reafirmada ainda ha um mês, braltar, entrando no medíterraneo.

Serão os pelejadores nesse en- Borges Alice M. Faria. quando o sr, Filinto Muller mos- O almiranlado está ainda positi-
contra, as esquadras representati- 4 S' d

�

S S tid d
trou desejos de pedir demissão. Nn vament.e informado, de que qua--

�u açao a . ,an I a e o

I momento a sua presença é índís-vas do Atlético X Tamandaré. Papa PIO XI, por Neil Carvalho. I pensavel á testa da Policia, que vai
tro qumtos da esquadra alemã

Dará inicio á tarde desportiva S-Lucia de Lammermour sex- passar por uma reforma radical, de já se encontram em aguas espanho-
Encontra-se nesta capital, o

Morreu
promovida pela L.F.F., o encon- tetto, Donizetti-orquestra. maneira a corresponder ás necessí- las.

sr. dr. Acacio Manoel de Cam- tro das equipes secundarias. dades da ordem e sejurança pu- Os circulos diplomaticos mos-blica.
pos França, auxiliar-técnico da

MARTINS FONTES HOSPITAL 2a. PARTE tr�II:--se impressionados, com tais.
Superintendencia do Ensino In- Desastre iD!l.i�u!Htl.te atividades àe carater bélico.
dustrial e que veiu ao nosso I

EM f:;AÇADOR 6-!,- árvore e a Cruz, poesia, I Demonstl·aeão deEstado, em comissão do Govêr-,
S. PAULO, 26-Faleceu ôntem por Zilma C�bral. . 'I RIO,26'-'Nas p oxtrnlócôze 00 f� d •

no F�deral, par� �isi�ar as ins- o. co�sagrado poeta patricio Mar- Foi instalado solenemente ante- 7-Inocencla, poesia, Ilma Vale

I
!ocal ouôz s c I] rificuJ o p c-

Ol"ea a mal-Iuha
tituiçoes de assIs::encIa sUbven-,

tms Fontes. ontem, na prospera vila de Caça- Pereira. voroso àesastre o rcr r-l
ô

o (lniz-on' aleulã
cionadas pela União, - dor, o Hospital "São Francisco" 8-Mãi de Jesus, por Maria !en na r.ENTRA::' oq dRfFilL. BERLIM, 25 (Band)-Os cir-

.
'

'
.. ,

lo'se rl"glstraflào, nOle nova!;: I
P d L V·

. de propriedade dos competentes I Elena Gri jó. lornentuv al ocorrendo 'e.TI tuào
cu os governamentais mostram-se

Vin�o de Joinvile, .acha-s� en-I
e ro opes .IeIra e ,exma. es- clinicos drs. João Bonifacio Cabral 9-0s três garôtos, poesia,Véra iàentica a ào Oerbi rlube. descontente,; com a recusa da In-

tre nos, o sr. Algemiro Gmma-,' P_osb e, ddo nOlv� � �I. ��. Ma- e Antonio Campelo de Araujo. Wendhausen de Brito. Oevn3e ao s:ln�ue-f!o e ro glaterra e da França de tomarem
rães Inspetor da Fazenda. no ue es e sen orm a morah � lO-Brasileiro, onde está tua ragel!l ào mcqu.ntstn, que cori- parle na demonstração naval CCb-, Guédes. IParlamentares ,.. A F Isegulu parar o trem a ma �i5

II Li
O_jTR:J3 p;l�TEm Ao jovem par A GAZETA., "armandl-stas��

pátria, p�esla, urea ontoura. tõnci_9 àe cem metros à:J ::stação, �nlva contra ogoverno de Valen-
faz os melhores votos de feli-'

ll-WIld Flower, F. H. Losey o nao haver hoje a registra, Cla.

cidades. -orquestra. nov� iragéàia. I Acredila-se que, nessas condi-
RIO, 26-Aderiram á candida- ções, o Reich, :;2mpre coerente

tura do dr. Armando de Sales 3a. PARTE com o convenio de 11 de Junh�
Oliveira, o senador Abel Chermont , corrente, retomará a sua liberda-

Faleceu, ante-ôntem. ás 7 ho- e os deputados Domingos Velasco, 12-No vestibulo do Céu-cêna AgtCaeiado O ]!u-esi- de de ação e adotará medidas
ras, em sua residencia á rua João Mangabeíra e Abiguar Bas- alegórica. Personagens: S. Pedro, dente Terra que julgar necessarias para sancio-·
Curitibanos, a veneranda sra. tos. i S. Catarina, Anjos" 4 peregrinos nar o ataque conlra o encouraça-
d. Maria Rufina Coelho Pinto, 'I e Filhas de Maria, pelas alunas MONTEVIDE'O, 26--0 presi- do «Leipzig».
viuva do sr. Olímpio Coelho do Colegio "S. Coração". dente Terra, acaba de ser agra- Admite-se, em última instancia,
Pint�. Desastre 13-Sparklets Moses Tobani- ciado pelo governo da Tschecolo- ll�a demonstração de forças na-

O sepultamento efetuou-se no orquestra. vaquia, com a comenda do {( Leão 'vaIS da Alemanha no Mediterra-
mesmo dia, ás 16 horas, no ce-

f
.. 14-Conferencia,sôbre o Pon- Br!1nco». ueo, ignorando-se, porém, a na-

miterio das Três Pontes. errOVlarlO tificado, por S. Excia. Revma. E' o primeiro, chefe de EsLado tureza dessa demonstração.
A' familia enlutada, A GA- IS-Credo, da Missa da

DiV'1 Americano, agraciado pela Tsche-
ZETA apresenta pezames. Prov., por Frei Pedro Sinzig- colovaquía, com Lão alta clistin- Deixara"" a- .-n-,-Faleceu, ôntem, em sua re- RIO, 26-- Noticias proceàentes Côr,o com orquestra.

I
ção.

,ào Estaào àa Espirita 5anto in· _

sidencia, no distrito do Saco dos formam, ter ororriào um grave, terventor·Limões, a senhorinha Maria àesastre ferroviória no ramal c)e T· Ia.
Silva. Vitària, ào que resultou a mor- I eW}JOI"Bi§ üa fi'�nte

me;:,ciario. O sepultamento do seu cada- ��:s�;�;��i����i���:��� O�a(���:Seguiu para Itatiaia de Madt·id RIO, 26 (Band) - Afirma"'se
Servirão de padrinhos por ver será realizado hoje, ás 15 colhiào ao hospital, onàe se en-

I LISBOA "26 D 'd
que aIl1a1_l�ã o, cone!50_Olir..llpio de

Parte da noiva, o sr. c�ronel, horas, no cemiterio da Trindade. contra ás portas àa morte ,
- eVl o aos for- Melo �ohcltara demIssao 'da inter-g�������������������;������������������������� RIO,�-Emtr2m �peclal, ás ��mpill�,� �n�cirus � �n��&D����dm�.

1- 8,45 horas, seguiu para Itatiaia, frente de Madrid, encontram-se Assumirá o cargo, o sr. Henri-
.

I
'

I
o sr. 6dulio V.a_rga5, arompa.nha- completamente inundadas impos- que Dodsworth, seg'uI'ndo o conA-,

raS I,nO ,mPe r Ia
�eo g� 5��P�obrn�t�v�re�iài��1Z5�7ien� sibilitando assim o des�nvolvi- g_o Olimpio de Melo para a It;-,
Inauguração ào Parque Nacional. mento natural da luta. ha.

rantldoras
NOSSA VIDA
r NIVER5ARI05

Laercio Caldeira

Passa hoje a data natahcia
do sr. Laercio Caldeira de An
drade, festejado beletrista e Iun
cionario dos Correios e Telegra
fos
A GAZETA cumprimenta-o.

fAZEm RN05 HOJe:

a exma. sra. d. Jerusa Ca
bral Biangolino, esposa do

sr.1toe. Humberto Biangolino:
a exma. sra. d. Edite Cami

tão d'Avila;
a senhorinha Dulce Soares de

Ú iveira:
o sr. Osvaldo Leon Sales;

5�NTE NOVA

Augusto Cruz Lima

Cap. Mario Gomes

Acha-se nesta capital o brio
so militar e distinto patrício sr.

capitão Mario Gomes

Dr. Campos França

Casaio Fonseca

Retornou, ante-ôntem, via aé

rea, a Capital da Republica o

lalentoso jornalista conterraneo

sr. Cassio Fonseca, que aqui
esleve alguns dias, como envia

do especial de jornais paulistas,
para assistir a convenção dos

partidos politicas, que apoiam a

candidatura Armando Sales.

E:NLArE

Healiza-se hoje, ás 17 horas,
á rua Fernamlo Machado n. 43,
o casamento da graciosa senho
rinha Lucl filha do capitão re

formado Manoel Guedes, com o

sr. Bernaclino Klas Junior, co-

malevolamente, opõe
-

assun, as

reslstencla á
leis 'do pais ga-

tenaz

16-Coleta em beneficio dos
interesses arquidiocesanos-In ler
mezzo, Th. Franke+orquestra.
17-Apoteose.
18-Hino Nacional, orquestra.
Na Catedral Metropolitana,ha-

verá ás 6,30 horas missa com

comunhão geral, para os associa
dos da Liga S. Pedro e demais
associações religiosas,

Nã@ podem casar
com etiopes

ROMA, 26-Foi hoje publica
do o decrelo governamental, im
pondo a pena de um ano de pri
sao, a todo o cidadão italiano que
contrair nupcias com nativos
etíopes.

(ia. Ribeiro (ancéla

(A� PRAZO)

Mobilairios ,conlpletos para o lar

FINOS TAPETES

ARMAS AO MAR
SANTOS, 25 (Band) -- o delegado

de Armas e Munições procedeu na
manhã de hoje ao despejo em alto
mal' de grande copia de armas
apreendidas pela polícía em todo o
Estado.
Foram varíos pesados caixotes que,

em lancha da polícia martttma, con
duzídos para tôra da barra, o dele
g�;_do faz desaparecer nas aguas,
E' a segunda vez que este servi-

ço �e faz entre nós, sendo da prí-

R T!III 1 f:
meira vez, sob a direção da mesma

ua raJano, ,;) autor:ida.de, inutilizadas por proces-
so ídentíco, 11 mil e tantas armas.
e desta vez, 5.944, das quais 818-

D I A D O p, f:l DA', . rev?lveres, 120 espingardas fogo-cen
.t� r --_ traís, 364 espingardas "pica-paus"

�������������������..__�����-�-�-�-. 1.024 garruchas, 3_108 facas, 285 na�
= , valhas, 132 canivetes e 108 socos in-

Slêses.

A MODELAI�na

A LIGA DE S. PEDRO, es

forçada associação religiosa com

séde na Catedral, resolveu Ieste
jar, sob a designação do DIA DO
PAPA, a solenidade de S. Pedro,
em homenagem a S. Santidade o

Papa Pio XI, gloriosamente rei
nante, na próxima terça-feira, 29
ds eorredte, no salão Arquidioce
sano, gentilmente cedido, ás 20
horas, e obedecendo ao seguinte
programa, sob a presidencia de
S. Excia. Rev. o sr. Arcebispo
Metropolitano. _

4a. PARTE
Üividas lu,�asneiI-as

NOVA YORK, 26 - Tiveram
inicio as comemorações relativos
ás dividas do Brasil.

'

Não será
demitido

B.
Programa
la. PARTE

-

A floota alemã em
evollI�ões

As lides
de amanhãConfirmamos nossas

notas anteriores de que
êsse politico oposicionista
pleiteará o apoio do seu

pa rtido á candidatura
José Americo.

fA(.ErImENi05

,

,
•no majestoso prédio do Clube Martineili

ExIBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Otl·�·� or-questra ..

.. I i � c;;...

Danças -- Serviço de bar e restaurante

31.702· joo contos da Loteria Federal
Vend.ido--pela-A-&Va-Ageflc-i-a da FavGrita

á Rua Fellipe SChtr1ldt n' 7 A

HABILITEM ..SE qUinta-,Teif-é::l 50 contos
d9 Rainha (jas Loterias

ir. epreensivel

Bom Cabaretier
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