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Americo de AlmeidaJose

DR. ADOLFO KONDER

COMITE� FLORES
DA CUNHA

Foi fundado em Mafra o "Co
mité Flores da Cunha" pró can

didatura Armando Sales, ficando
a sua diretoria, assim, constituida:
Dr. Chichôrro Netto-presidente;
Lauro Bley-secretário; Jovino
Lima-tesoureiro; para membros
Alfredo Furiatti, presidente da
Cooperativa dos Ferroviarios Ca
tarinenses; Antonio Baggio, ferro
viario; Lucio Marçal da Costa,
industrial e Abelardo Luís de Oli
veira, jornalista e diretor do "O
Trabalho" .
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O objetivo do chefe do P. R.
Coligação, para poder reorganizar
Conforme tivemos já ocasião

de noticiar, a Convenção do Par
tido Republicano Catarinense rea
Iizar-se-á no próximo sábado, 3
io corrente.

Para tanto, está sendo espera
do nesta capital, pelo avião de

depois de amanhã, o sr. dr. Adol
fo Konder, chefe do referido par
tido, que virá presidir aos traba
lhos.
Além dos membros que cons

tituem a comissão diretora, foram
convocados todos os maiorais

daquela agremiação partidária, en
tre êles os srs. Curt Bering, Car
los Renaux, Irineu Bornhausen,
Otto Fuerschuete e bem assim
todos os deputados estaduais do
Partido.
Em presença de acontecimento

de tão alta relevancia politica, a

nossa reportagem voltou a aus

cultar a situação, no que concér
ne á atitude que o Partido Republicano virá tomar. Assim, pode
mos reafirmar, o que, fomos os primeiros a noticiar: O sr. dr. A
dolfo Konder está radicalmente ao lado do sr. José Americo de Al
meida, disposto a apoiai-o com toda a força do seu prestigio.

Isso, que nós dissêmos ha mais de um mez, era hoje de
manhã, confirmado pelo ilustre coronel Aristiliano Ramos, prestigio- ,

80 chefe do Partido Republicano Liberal, o qual, abancado a uma

mêsa do café Rio Branco, dizia para os srs. Arão Rebelo e José
Filomeno:

-"Não ha mais dúvidas. As ultimas cartas vindas do Rio,
demonstram claramente que o Adolfo está radicalmente com o José
Américo".

O expôsto demonstra que "A Gazeta" estava com a verda
de e que não fôram interesses inconfessaveis nem com intuitos de
exploração politica, como por aí muita "gente bôa" assoalhou, que
nos levou a assegurar, por essa ocasião, as tendencias e preferencias
do chefe do P. R. C., relativamente ao candidato sucessorio.

Tambem, sem que nos movam tais intuitos, não andare
mos fúra da verdade, declarando não ser por uma questão de sim
patia pelo sr. José Americo, que o sr. Adolfo Konder irá, com o

seu partido, apoiar a candidatura das chamadas forças majoritarias.
A razão do seu gésto, tem o seu ponto de partida, no de-I

seio que o chefe do P. R. C. tem de reerguer o seu partido, eman-]
cipando-o dos outros a que se ligou. O sr. Adolfo Konder, que é,
um espirito arguto, chegou a conclusão de que o P.R.C. não passa
presentemente de um apendice da Coligação. Reconheceu que a

O sr. Olívio Januário de Amo

pujança eleitoral da sua agremiação partidaria, estava sendo sacri- rim, Prefeito da Capital, saneio

ficada em holocausto dos partidos chefiados pelos srs. coronel Aris- nou sábado a resolução do legis- Para o cargo de Secretario do

tiliano Ramos e Rupp Junior. lativo municipal que mandou res- Tribunal Eleitoral desde Estado,
A prova do acêrto das nossas considerações, está no sr.

tituir á Associação dos Adventís- foi nomeado o nosso distinto con

Ilupp Junior, o qual, chefiando um pártido de menor projeção, tas do Setimo Dia no Brasil, o terraneo dr. Manoel da Nobrega
em confronto com o P. R. C., conseguiu eleger-se deputado federal, imposto de transmissão de imóvel que ultimamente trabalhava na

ficando o sr. Adolfo Konder a vêr navios, do alto do Môrro da pago pela referida associação quan- imprensa do Rio e alí exercia as

Cruz. .. do adquiriu um prédio á rua funções de Inspetor Federal do

Pondo-se intransigentemente ao lado do sr. José Americo, Deodoro n. 38. Ensino.

reage, no fundo, com muita habilidade, o sr. Adolfo Konder, que
Muito relacionado em nossa

assim quebra as algemas que o sangram e os �ilhões que o acor- Reivindica�ões capital, onde fez o seu curso de

rentam aos dois partidos a que está coligado e que são como duas pl-oletarias preparatorios e onde exerceu, no

achas de lenha alimentadoras da pira que lhe vem, devorando o

I
governo Konder, a superior dire-

prestigio. S. PAULO, -- Com destino ao ção do Ensino Publico, volta no-

Depois, o sr. Adolfo Konder, sente, ainda, intimamente' I
Rio d_e Janeiro, se-ªuiu hoje, pela' vamente o dr. Maríoel da Nobre-

que com essa ligação era forçado a dar obediencia a elementos que I
manha, uma comissão de represe!l- ga ao seu Estado Natal e ao con-

, tes das classes trabalhitas de Sao .,

d
.

sempre foram seus soldados, e que, de um momento para o outro, I Paulo, portadora de um memorial,
VIVlO os seus numerosos amIgos. N d

- - -

Dum fantastico passe .de mágica, colocaram em si proprios galões e! contendo para �als de 2.300 assí-

PREfEITO DE BE
ovo lano canoca

dragonas de marechais. . .
naturas, que sera entregue aos srs;

__________________________________ Armando de Sales Qliveira e Jose
-

Americo, candidatos á futura pre- RIO, 29 (Argus)-Mais um dia-
sídencía d.a Republíca. LO HORIZONTE rio na imprensa carioca, trata-se
°

.

refendo docume�to _consubs- de «O Povo» matutino cujo pri-tancía algumas reívíndícações para .

"
.

os operaríos e empregados no co- meIr? numero �sta anuncIa�o pa-
mercío, que desejam figurem as BELO HORIZONTE, 29-Com ra dia lo. de Julho, como Jornal
mesmas no programa de governo o fim de reajustar a política, es- de idéias e de combate eis como

daqueles dois candidatos. pera-se amanhã a nomeação para se apresenta em seus avisos pre
prefeito desta capital, do sr. Ota-. vios a população.
cilio Negrão de Lima. ,
ELEGANCIA MASCULINA SO' Substituirão do CO-
COM CHAPEOS "CRESPI DE �

CASA ,,�U��RAIZO" nego Olimpio

DADIANI
embarcou

PARIS, 29 (Band) -- De pas
sagem por esta Capital, a bor
do do paquete brasileiro RAUL
SOARES, que segue para o Rio
de Janeire, João Henrique Da
diani, que se encontra envolvi
do no caso do desaparecimento
do escoteiro João Pedro Peroni,
inquirido pela reportagem reafir
mou a sua inocencia, deíenden
S� das acusações que lhe são
formuladas.

de
artistas

HOLLYWOOD 28 (Band) -

Realizou-se, ante-ôntem, o en

lace matrimonial dos artistas ci

nematograficos Mary Pickford e

Charles Rogers.
Compareceram ao ato ínume

Tas oelehridades da têla, seguin
do-se uma recepção oferecida

FeIo nubentes.
I-

Casamento
Dez mil arabes

LONDRES, 29-0 "Daily Te
legraf" publíca um telegrama do
seu correspondente, informando
terem desembarcado, ontem, em

Malaga varies contingentes árabes,
num total de dez mil homens,
destinados a engrossar as fileiras
nacionalistas.

C., é quebrar
o velho

o ligam
�

aalgemasas

partido
que

GA ET
A voz Sem quaisquer Iiga�ões politicasDO POVO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

29 de Junho de 1937 1 NUMERO 901ANO III1 Florianopol is, Terça-fei ra

o sr, Macedo Soares
Tentou assassinar
o pai

A Alemanha
nará pela

pug- Crime 'brutal
paz

��������������������'
opõe-se� terminalltemente� a interven�ão

galúcha
BERLIM, 29-0 general Goe-

I RIO, 29 -- ° "DiariQ da Noite" publicou uma nota que teve

I ring pronunciou ôntem um discur-
larga repercussão nos arraiais polítícos.

Em a nota em questão, afirma o "Diario da NOite", que ape- so, em que declarou se 'a paz �e
sar dos boatos correntes de que se procura um entendimento entre os pender - da Alemanha, podera o

srs, Getuli� Vargas e Flores �a Cunha, a verd�de é que, nos bastído- mundo ficar tranquilo sôbre a

res, se �ontmu8: tramando atívamente, no sentido de ser efetivada a i�- eventualidade de vir a registrar-
tervenção no RIO Grande do Sul, sendo presentemente o uníco Impecí- .

lho o sr. Macedo Soares, que se acha disposto a abandonar o governo, se qualquer confhto armado entre

no caso de se teimar na execução de tal medida. as nações.

RIO, 28-Verificou-se em Nilo
polis um crime brutal. O menor

Osvaldo, por causa de 35$000 ten
tou assassinar o seu proprio pai,
Manoel Moreira.

O referido menor disparou um

tiro de pistola no peito do pai,
prestando-o gravemente ferido.
Manoel Moreira foi recolhido

ao hospital e se encontra em es

tado grave.

Mobiliarios completos para o lar BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR-
CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL
CASA "O PARAIZO" Lira TenisFINOS TAPETES No

Três batalhões apri
sionados perto de

Santander

(A� PRAZO) A festa de
Pedro

São

A MODELARna Festejando o dia de São Pedro. o

querido clube da colina. proporcio
nará aos seus associados uma infe
ressantíssima festa. com o cunho
original que sempre imprime ás suas
reuniões elegantes.
A aristocracia e a jeunesse

dorée florianopolítana terão ho e

oportunidade de gozar horas de
verdadeiro prazer. tantos são 05
aíratívos que os organizadores da in
teressante festa. fizeram para de
leitar os que lá forem. Fogueiras,
o tradicional 1!leIado. aípím, etc.,

RIO, 28 (Argus)-A Ação De- tudo foi arranjado. O magnifico jazz
do 140. B. C·, abrilhantará a reumocratica Universitaria telegrafou

ao governador Jurací Magalhães
níão com ótimas musicas e não deixa
'íng ld t

'

tgovernador da Baía, concitando-o, n uem
_

CUI ar em ns ezas.

a confinuar na luta contra o in- Vae ses o suco.

tegralismo, e garantindo o apôio
DIA DO PAPAda mocidade paulista, e também

ao sr. Getulio Vargas, protestan-
do contra a ordem de reabertura
dos nucleos do sigma naquele
Estado do Norte.

15Trajano,Rua PARIS, 29-Noticias proceden
tes de Hendaia, dizem que as

forças do general Franco conti
nuam avançando rapidamente na

direção de Santander, tendo num

recontro aprisionado três bata
lhões bascos.

Restitui�ão de
imposto IDR. MANOEL

NOBREGA
DA

Incentivando a atitu
de do sr. Juraci

A Liga 5ão Pedro, associação
que tem sua séde na raledral
metropoliiana, resolveu festejC'r
hoje, sob a designação do DIA
DO PAPA, a sOlenidade ce
5ão Pedro, em homenagem a
Sua 5antic:lade o Popa !io XI.
A's 6,30 horas tLve lugar ra

ratedral, missa com a comu
nhão geral.
A' lluife no 5alão arquidiocesa

no. sob a prestôencto de sua
excln, revrnc, D. Joaquim Do"
mingues de Olfveira, ff rceb lep o
metropolitano, realiza-se interes"
sente festival.

Gréve da fome

horrivelA MEXICO, 29-Por motivo da
prisão de 300 dos seus compa
nheiros, resolveram fazer a gréve
da fome 100 professores.

situa�ão de
tander

San-

Os acontecimentos de
Bom Jesus

BOM JESUS, 29-Chegou a

esta cidade, vindo de Porto Ale
gre, o coronel Francisco Mendes,
que vem presidir ao inquerito so

bre os acontecimentos aqui ocor

ridos e de que resultou a morte

de Francelino Mendonça.

PARI5, 29 .0 Uma comunicação
de 5antanàer informa que aos

hospitais àaquela clõuôz se acham
-ccot.itõos per-c cima de 30 mil
feriàos.
Acrescenta a romunição existi0

rem tombem ali cêrcc àe 500 mil
refugiaàos, sendo que até esta àata
apenas 70 mil ronseguiram ser

evacuados.

RIO, 29 (Argus)-Está fixada
para o dia três de julho próximo
a data de substituição do inter
ventor Conego Olímpio de Melo
no Distrito Federal pelo sr. Hen
rique Dodsworth.

Em
_ propaganda

no Maranhão
S. LUI'S, 29-Acaba de che

gar a esta cidade, de avião, o de

putado federal dr. Paulo Martins,
que vem percorrer o Estado em

propaganda da candidatura Ar
mando de Sales Oliveira.

---------- ....,.\ .........-_

OS INTEGRALISTAS
querem usai- a

camisa

RIO, 28-A Ação Integralista
Brasileira consultou o Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral, so
bre se êra contrário ao voto se

creto o comparecimento de inte-,
gralistas, nas eleições de 3 de ja
neiro, vestindo camisa verde, e se
êra licito á Ação IntegralistaBra
sileira apresentar-se, de público.
em propaganda politica, ostentan
do a camisa verde. -�

Novo raide
automobilistico

Retirada da esqua
dra alemã

RIO, 28· Terá logar no proxímo
LO�DRE,5, 2g·- rorre conta mês, um novo raid automobtíts

certa insistencia a noticio, ôe nc- tíco entre Rio de Janeiro a Mon·
ver a Alemanha ordenOJo a reo tevidéu, á semelhança do que tcí
tirada àe parte àa sua:esquaõro' ultimamente vencido por Norber·
atualmente em aguas espanholas' t O Jung,

'""',
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, -

,- .
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Diversos menores, sem o minimo
temor, sem receio algum, consegui- CAMPOS, 27-Na residenj
ram arrombar uma da, portas da eia do deputado JOáO Guimluães,
séde do Tiro {'.Iaval, à rua Silv3. realizou-se, sob a presidencia des
Jardim, e, livres de qualquer vigi- te parlamentar, uma reunião de
lancia ou fiscalização, penetraram elementos dos partidos Radical e

no velho casarão e uma vez ali I Socialista. Ficou resolvida a fusão
foram ter ao lugar onde estão de-I dos dois partidos sob o nome de
positadas as armas do Tiro Naval. União Radical Socialista.Foi elei

Não demorou que n visinhença ta a comissão central, composta
fosse alarmada com os estampidos dos deputados federais João Gui
de varios e fortes tiros qu� par- marães, Cesar Tinoco e Nilo AI
riam do referido local, fato êsse varenga; deputados estaduais Bas.
que causou não pequeno alarme. tos Tavares e Antero Manhães,

Eram 05 referidos menores que, I e vereadores Pereira Amares.Fer
com a ação complelamente livre, reira Paes e Alceu Gomes, e srs.

tomaram posse,. de vlI.rios fuzIs, Nelson Rebel e Ernesto Lima de

I
conseguiram munição dos mesmos Ribeiro.
e, uma vez carregad�s as armas, O n?vo partido decidiu apoiar

I
começaram a faz\'!r dIsparos a tor- a candidatura do se. José Ameri-
to e a direito, sendo que um dos co.

terriveis menores quasi foi atingido Na reunião de hoje, foram VO"

por um dos tiros daquele modo tad8s moções de apoio ao presi
disparados. dente Getulio Vargas e ao gover�
O fato foi comunicado à poli- nador Heitor Collet.

cia, tendo varios guardls civIs

comparecido ao local, onde ainda
conseguiram deter dois daquelts
menores, pOIS que os outros fugi. Luxo, conforto e ele
ramo gancia encontrará V. 5
As armas foram apreendidas, servindo·se d2. limousine OL·

não conseguindo os autores da DSMOBILE n' 200, guiada por
audaci?sa proeza levar 110 locl!l perito volante.
armamento algum, muito embora Fone 1.600

.-C·Õ-Nu·FuECê6 TEa-F i -'i-À SPA R A
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mtrvamente na platafórma que
VOU começar a redigir.

Depois da formulação destas
genflalidades, poderei desdobra'
Ias no exame detalhado de to-

b
Conforme estava anunciado,

dos os prv lemas nacionais, exe- CINE IMPERIO, (Estreito).
curando assim a parte mais dirê- a's 4 6 30 e 8 30 horas-Bo-

realizou-se domingo último, num

", ambiente da mais distinta e ele-
ta da propaganda. Meus discur- nequinha de seda.
sos em Mina'! foram mais de gante cordialidade, o almoço oíe-

afirmação de moral publica, aílc- I r rad iaçã o da recido ao dr.Amilcar Barca Pelon

rando, cemo é do meu feito, de

I
A Iemanha pelos drs. Djalma Moellmann e

d I Arminio Tavares.
forma siutetica, algumas as 50 u-

ções essenciais do futuro do gran- A estação DJN e DJQ, de Atendendo ao gentil convite

de Estado de Minas." Berlim, irradiará amanhã o seguiu- que lhes [ôra dirigido, tomaram

te programa: parte no ágape os drs. Bulcão

A' s 12.00 hs.-14.00 hs. e Viana. Sizenando Teixeira, Aure·

às 22..50 hs.-4.45 hs.d€ Berlim, lio Rotolo, Augusto de Paula,

corresponde às 8.00 hs.-l0.00 Miguel Boabaid, Artur Pereira e

h 18 50 h O 45 h o doutorando Paulo Fontes.
S. e às . S.-. s. no

Rio de Janeiro. Durante todo o tempo decorri-

22.50 Anuncio DJN e DJQ do, travaram-se animadas e inte

(aI., esp.). Canção popular alemã. ressantes palestras sobre varies as-

22.55 Saudações aos nossos suntos, especialmeate em torno de

ouvintes. problemas médicos, que constituem

23.00 Hora infantil: Paul Eip- como é natural, o tema predileto
per conta historias de animais. de prohssienais da medicina.

23.1 5 Musica ligeira. Terminado o almoço, que se

23.45 Ultimas noticias Iem ale- realizou na .residencia de veraneio!Proeza de mell0reSmão). Noticias sobre a economia do dr. DJalma Moellmann, na ,

alemã. aprazível praia de Canasvieira,

24.00 A ásma do feno. Coi- regressaram os convivas, trazendo Arrombaram II depas·t
sas de junho. Arranjo de Werner a mais grata lembrança daquelas

I a

B�rgold. horas de bô� e f�anca camara�a- cJe armas e de posse das
00.30 Concerto recreativo. gem e magnifica Impressão da lin- f'

.

�>!.15 Ultimas noticias (em es-
da paisagem contemplada. UZIS, começaram a

panhol). Noticias sobre a econo- �o dr. Amilcar Pelon muito disparIJr tiros
mia alemã. cativaram as demonstrações de

S NT S
.

1 30 1-1 d J d H amizade e cortezia dos seus cole- A O�, 27-Exlstcm es- tambem tivessem manejada revel-
. ora a uventu e it- I Ih d d d

I. M d d zas, que, por sua vez,tiveram mais p.a a os por to os os cantos a veres, des quais se queriam apos-
enana: mica a juventu e. e- d d d d d
2.00 Canções de Hugo Wolf. uma oportunidade de admirar-lhe 'CI a e ez�nas e ezenas ; me- saro

E W a inteligencia e o cavalheirismo e notes, q.ue vivem totalmm,t:! a sol-
--------- _

Interpreta-as ma estenberger. d f d
2.15 Eco da Alemanha. de verificarem a sua perfeita iden- ta, pratican o ruas em ora to a Dr. Pedro da Moura Ferro

tiíicacêo com as idéas e elevados a so.rie de pro.ezas, al.gumas das Advogado2.30 Revista dos periodicos. � d d
Redator-chefe Haos Fritzsche, propositos da "Sociedade Catari- q.uals as mais au aciosas e pe- Rua Trajano�n. I

2 45 H f
..

.A Ih nense de Medicina". ngosas, como a que, por exemplo,
. ora emmma. mu er

�. um certo numero daqueles meno-

alemã no trabalho construtivo ale-I Outras homenagens serao ainda
I f

.

I
mão. pre�ta�as ao ilustre higienista,. por ��:. evaram a e Cito, em p eoo

3.00 Ultimas noticias (em ale- iniciativa dos drs. Bulcão Viana

mão). e Aurelio Rotolo, em dias que

3.15 Cosi fan tutte. Opera serão previamente designados.
comica de W. A. Mozart.

4.45 Saudações aos nossos ou- Nova parti-vintes. Despedida DJN e DJQ I

(aI., esp.). da balna

"Noite"
o sr. _José
Arrrerrc.o

Fala é CARTAZES
DO DIA

"Saciedade
C atarinense
deMedicin.a"

RIO, 27 - A «A Noíte»
I ublica o seguinte:

"Em um encontro casual, ti
vemos OpOI tunidade de ouvir

I;geiras declarações do sr, José
Arnerico de Almeida, sobre sua

I latafórma de candidato á pre
� idencia da Republica,
A êsse propósito, d .clarou

nos o ex-ministro da Viação:
«Alguns autagonistas, não ten

do outra cousa que dizer dos
meus udespretenciosos discur sos

proferidos em Belo Horironte,
disseram que êles não apresentam
a resistência de uma plataforma.

Nada mais engraçado, Eu
mesmo ocentuei em um" de
suas passagens, como urr a adver··
tência aos espi.itos menos pre
venidos'
rfj"NãO é a hora da rigidez dos
programas. �Ef.sa visita é de
cordialidade e de tradicão; não

c onstitue ainda a propaganda qu
desenvolverei, mais com o trate

dos grandes interêsses do que
com a sedução politica. Ainda
nõo direi o que vou fazer."

pf0seguindo, disse o sr , José
Americo:

«Venho divulgando, desde os

primeiros dias do lançamento da
mini-a candidatura, que não pro

pagarei as idéas gerais do meu

wwêrno antes de fixa�las defi-

CINE REX, ás 7,30 horas
Varieté.

CINE ROYAL ás 7 30 ho- Excu rsão á praia de
ras, no palco, a C�mpé\�hia Ri- Canasvieira--Almoço
beiro Cancella, levará á cêna- ao dr. A Imica r
O interventor, e finalizará com Barca Pelon
um áto de variedades.

Importaçãa
de produ·tas
RIO, 27 _. Fontes fidedig

nas informam que estão proseguin
do as negociações entre a em

baixada brasileira e os compe
tentes funcionarios do governo
italiano, no sentido de ser fa
cilitada a importação de produtos
brasileiros,

Soube-se que OH. Luís �. pA'
rano, da embaixada brasileira,
concluiu um acôrdo para importa
ção de carne concentrada, o que
é interpretado como uma nova

orientação da politica comercial
da ltalia. >t'{:&fc�:'

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1.782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc.

por preço de ocasião. A tra
tar com Quincio Silva. no

Estreito, esquina da Rua D.
Luiza n. 163.

RIO, 27 -O deputado sr.

J. J. Seabra recebeu telegrama da
Baía, comunicando a fundação da
União Democratica Comerciaria
com objetivo de apoiar a candi
datura do sr. Armando de Sales
Oliveira.

QUinta-feira
.--
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I PARA HEMORROIDAS

I-IOMENS

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSOES?
RF.GRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS �

O remedio indicado é:

"Minervina"
Vende-se nas bô:i.s Farmacias

E� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - ]oinville

2

.�:
,

�.

Quando a sua roupa está Cumpre limpal-os, tomando
os comprimidos de HEL

MITOL da Casa UBayer", o
suja, o Snr. manda-a ao tin

tureiro. Entretanto a roupa

é apenas "apparencia". Que
d ize r= se , então, do seu

melhor dos desinfectantes

dos rins. HELMITOL, to-

"habito interno" das varias mado com agua e assucae,

tem o sabor de uma ver

dadeira limonada.
"peças" do seu organismo?
bs rins por exemplo, e as

·'vias renaes facilmente se

sujam, devido ás impurezas

que nclles se accumujam.

'Uma vez sujos, prejudicam
todo o organismo, além de

não fu n cci o n a r em corn a

cI.::y!da regularidade.

Fundado novo

partido

RECEBEU UM LlNDlSSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAISMODRE NOS PEOS MELNORES PREÇOS
MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS .

OA.MISA DE ..JERSEV DE SEDA A 16S000

SO'MENTE C A S A O A U R A á RUA FELIPE
NA SCHMIDT N. 19

..;. .
..

.

,

,�,. .
...

,
..... _ .

\
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ij �����������:ii!Dl��� ��������������������� � Apolices Consolidadas do Estado de Minas ��I � «Divida FUlldada do Estado de S. Paulo
i>j

d' � � ijIas �. «Obras do Porto de Pernambuco. �H VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �i r�� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
�ij��

COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA" �fANO N. 16.
�
P;� �'B���r����'?C�� �

• ',,���.�••g. a
G •

: L.INHA O�E=
•

". '

g
� l;"D�inhãD e Omnibus GWi'

li•
S �• Leão da erra �)

o e
e Empreza de Transporte de Passa.
• geircs e Encorner/das , 5
e '.
e Entre Concordía e Marcelino Ramos O
O �
" EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �
• de ORTIGARA & GENERALLI �
� Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- �
e trubro em diante �
• DIARIA!V1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �
• da manhã, regressando ás 4 da tarde �
• Para Iucilitar a boa marcha da Empre'la, será colocada em G
� cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como G
• abaixo descriminamos: G
� Concórdia: -bcrÍtório Mosele •
� SuruvI-Casa Comercial Boscatto �
� Tamanduá-Casa Comorcial julio Schn ti

I q.j Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
G Barra do Veado-Caõa Comercial de Irmãos Poy �
� Bela Vista-Botequim Ro€se "
G Vila} Rica-rasa Comercial Mazuti e
.• Marcelino Ramos-Escritório Mosele •
e e

:: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 :
j� IDA E VOLTA 25$000 G
i� Empreza DALLA COSfA •:. .

110 N. B. Em caso de temporais ou de est.radas em máu •
" estado, as passagens terão o acrescim a de 2 O o G
1. G
1·�!G'.'DOeG!G�e'··"·I'!_

ay�C��
J'

f' '\
'�

BOON EKAMP �( \l. �
\�

\,. /1

�:�������,�JM�"�����

li Adolar Schwarz-
�, , ,_----

I' Endereço Te'regr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
I S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'-:A

AGENCIA DA

� Sociedade de Navegação Parana=Santa Catarina
�! Lirnitada.ç+Rio
�I Companhia Salinas Peryr.as-Rio.
�,'. ii Pring Torres & Cia. Limitada -RIo

� Vandenbrand & Cia.-Santos
fi�! Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
� i,1 tões Paraná e Santa Catarina, nl'lvios·motor Buarque
�, de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa�.i

ra SANTOS: hiates-motor 'PiratiFlinga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
-

Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIOO

.6 iiwetr -=t.
�I
�I Dr. Osvaldo Silva Saback
�� A o V o G A o o

��II' Cons. Mafra, 33
I Fone-1.191

..(.1

�:�!&��������?;����t����.*.��••O
�t A Companhia Editora Nacional :\rí;,�

LAN-ÇARA' NUM VOLUME DA �G'.':fl� �

f�,�.� Serie Brasiliana
•
G
���� � �

�! A Conquista - A Cotcnlsação :; A Evolução •�J� TODA A;; [HISTORIA DE iSANTA CATARINA O�

.�i� Um livro de Osvaldo R. Cabral e

� POR ESTES DIAS] Em todas as Lívrarlas =
�)GO••O.G••••�••••;jJ••••••

Santa Catarilll.

Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 7.30 horas

t.. 2a.·feiras 12,50 horas 2a. -íeiras I I »

� 4a.-feiras S.50 horas 4a.-feiras 7,30 »

" 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

i A mala postal para a Europa íecha :

� na Agencia 5a. feira ás 9 horas
� no Correio 5a. feira ás 10 horas
�

BAHIA �

rCUYAM 1
o 1.
v.---"''Ü,CORlJf'\DÁ RiO /1�_. DE ,'A�Emr'l/;;:i1c. GRA."H)E

� -��"0 ��o. P,I\I)LO r-<�'P'

"
PORTO ALEGR!>A!._c)',TOS

-1P"

I . �";'�::�����L�;!���

11)1'
I SANTIAGO ,,1

I: �;��{!ji�
:

\'1
� ....--- MONTEV. IDEOO,(J :-

..
' ;·,�T."�:J,'':%.\}''J0'" -------.__..",.-." 'c;· /,: .; �.� -. ,t<,��,�:';;'1

BUENO? AIRES�1l'jj}' ",,'i:.';,i'� "!iCI/J
..,1/) � .:! '\I'f

,,�I.�.�,��:;:���#�§i:'::���ifu.�,...�;f;.� ..

"�-h'�:!"�'i,_�
.....

�\t�L�'.J�������������E:�iE�E��iE"".iIiiiii·�� iiiiiIiiiiãIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VENDE
-.

Banco de Crédito

-�I Popu lar. e Agri- uma farmacia bem afre-

Araujo quezada, n'um bom pontocola de Santa da linha férrea São fran-
Catarina cisco.

Para mais informações
(Soe. Coop. Resp. Ltda.) nesta redação.

Rua Trajano n. 16 ALUGA.-SE. 'o conforta-
(Ediíicio proprio) vel prédio de residencia

á Rua Spivack, no dis
�rito de «João Pessôa».
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capital.

� SERVICO lEIEO CONDOR

o-. Alfredo P. de
MEDIC;O

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

Tratamento do empaludismo e das molestías da pe
le e nervosas pela \flutohemotherapia

I Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 1 �

I Telefone, 1.584 I; Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
__;----

Dr. Ivo d'Aqu,ino
Adovgado

Florianopol is
,

Por estes

será inaugurado em JOI NVILLE

moderno, cor.fortavel e

higienico Hotel�Florida
�

caSINHA DE 1a. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL D�CIDADt.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSL\MENTE
ESPERADA

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.· feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-feiras 8'50» 4a.·feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « õa-Ielras 20 »

6a feiras S,40 » 5a.-feiras 20 »

\
<, ./
""'""J

�.��7
"I

O MEU-fOR .�
APERITIVO 'I
TONICO l

ESTOMACAL,
< ...,.•.• - ,,;.,,:,_;,{� , �..,;.' ·,_·ldL ,;t,.·.·:a· .'

,I'ESTA

I
I

linda casa pó-
de ser sua pa-

Para mais informações procurem os Agentes.

Carlos Hoepcke S.IA.
Secção de maquinas

Capital
Reserva

136:700$OQO
56:424$498

gando apenas
5$000 .. 10$000 ou 20$000

........

por;\:mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'(. apa
CIC. AvisoPrevio6·(. ala
Prazo Fixo S·(. ala

ALUGA-SE
quartos para easal.

informações pelo fJne n.

Os melhores precos
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lncio

RUA FELiPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:'1Mertrtz: L
F'I· EBJ·urnenau - JoinviUe São F"rancisso La,g'\,I1')9 - a�eil �I laee em: Mostruari0 p>errnanern.te em Cruzeira GlG> Sul

-, ::

'�
Seoção de Se.ção de Secçiio de .'!�fAZENDAS:

Fazendas naclenaes e extrange'ras tiara temo. I f'ERRAQENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de be,o:eticiar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geia! para CGmMrucções: Machinas para offi'cltÍ'as mechanícas �
Tapetes e trilhos Clment()-ferro em barra6,�agens para pertas .

Maehi'nas para la(�eÍl�3

�'Roupas feitas e janeU'as, tlntQ !Machinarios em geral para a lavoura: � ades, '

.

Sêdas Çaus galvanizadf)s e pertences grades, cultivadores, moinho etc. •

'

Lnha para coser e serglr FQv-ões e Camas J ocomeveís, Motores de esplosão, Motm�s �LI em novelíos e meadas Louça esmaltada - apparelbos de jantar italhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para tr�smis3õ,.!S� Lo' I

.\kolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C'.ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos M Mns Automevels e. Caminhões PORO Peças, acces-

$apatos, chineUos, meias Prodactos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanice
� De'pt>sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar G\)OüYER �

I Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrlco em geral �
EN' , de I'-Js ego: êo "H k p, "Car! Hoeecke" "Anoa" e Max" �� mpreza aCiona . v 'r,aç oepo .e --vapores �

� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.fiJU�VAVAVIÂ��-� ����A�VAV.AV'A���

��lnZ'�g=�'=���_��_��.�-����II�i\Il� ����� �[��:;r�r�l:�� e,� =

.,��t.a �-'" �
E s p e I h o 8 � A Favorita �
S6 os fabricados em [oínville pela única fabrica �� . �

do E S T A D O � �PEÇAM PREÇOS-C A S A PI EPER �'t4 • r.t�
Rua 15 do Nov8mbro n.366 JOIRVILLE � Em loteria a sua favonta �� -

�"""�·6"�(j&�,�,I

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlcêl rnédlca da erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorío: Rua [oão
Pinto n: 13

FONE-1595

R�!'iJência: R lia Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. M i gl"H9 I
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R, João Pinto, '3
1 eldone, i 595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consultas das t 3 ás J 6 hrs.

I
- ._---------�_.__ .._--- ._

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de; crianças
Diretor da Maternidade
Medloo do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuuorioi
ANITA GARIBALDI, 4Q

o

Indica:

/ijDr. Arminío
ii] Tavares
L MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das t 6 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto. 7 .. -- Tel. 1456

Ex -chsle da clinicá do Hospi
tal de Nümberg, (Pscressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em

r

clrurBla
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças O:.lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 8- das 1 O ás 1 2 e

das I 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
LI

ves Junior N. 26

ITELEF. 1\.131

Advogados
I Dr. "edro d. Moura Ferro I

o c

.",,-, ..
, .. /'

Advogado

I (ua Trajano, rr 1 sobraão

1__Telephone n' 154_8_1
Ora. Josefí"a Flaks Schweidson

MEDICA

Ex-asljistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:
da Gamb8a, Fendslj-ão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E Cl«A�ÇAS
Consultorio: Rua Trajano fi" 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

�.-. '�""""""'--�:'-"'''''''-''''''''T''' "�".

I
FL..ORIANOPOL.I

Cirurgião
dentista

.

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULTORJO:

�ua Trajano n: I r
(sobrado)

Tdetone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Res, Rua Bocayuva, 114

ITeI. 1317

__ I
I D. r'". Ricard.o I '-\--------'--1Got·tsrnann Accacio Mo ..

n. 70. - Phone: 1277.-

I Caix I
-

-- ••••���•••�
�l Postal, 110.

. O t;,;�l

"Cc�mpanhía "Alllança da ,�
I VE.NDE.SE uma casa no di�. I Bah ia" I'

tnto «J()âO Pessôa», Estrel".
.

tl
co, á rua do Nestor no. <4,2 • 8 SE'DE B 1\HIA m

com 2 quartos, salas de visitae" FUNvADA EM 1 70 h

$
jantar e cozinha. s.& M iti �
Otimas instalações. No aprasil ii t eguros Terrestres e an Imos t��

vel recanto da Ponta do Lea- • O
Preço especial. Tratar com [ooã � CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �.Ó\
Alves, no Canto do Estreito. :: RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �iiV BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLlDAOES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421:545$220 e.
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660 ....

A�entel! SubuAgentes. Reguladore. da Avarias
em todOI 08 Eitado. �i) Brasil, no Uruguai e nl8

prlnclpail praças IItrangeiraa.

• Agentes em Florianopolis: f:li

G G

I Campos Lobo & Cía. :
• Rua Conse�hiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa PC:Gta� 19. ..
• •
.. TELEFONE N. 1.083

!."'.'.. END. TELEGRAFIto ALLJAlvÇA
.a

• Escritoríos em Laguna e itajahí •! SUB-AGENTE� EM BLUMENAU E L{:t,GES •

li U
...�•••_- •••,•••G••.

"
�.

.

I Dr Aderbal R.
da Silva

:'-:/\dvogado
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

Fones 1631 � 1290

o cutis limpa e sadia?
Usae n afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U 1J O L Nr. 1

II

•

rei ra tem seu escríp-

tõr io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Advogados
Desembargador
Salvjo Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 29

--------,

Rua Fellp Schmitde n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

•

QUEREISII

que limpa) conserva e rejuvenesce a cutis. e que tira
as sardas, espinhas. cravos, rugas e demais

impurezas da péle
A' venda nesta praça

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I M a c h a d o & Cia EIft São Paulo, para o I
� Representantes· Brasil, a maior iorgan-! �
� Telg. PRIMUS zaçãD, na gênero da �
� Ca'xa Postal, 37 �
�:
I Rua Cons. M'afra, 3! - FPOLIS.

�
�
�

AMERICA DO SUL

Algumas informações importantes:
Os grandes estudios da l::OMPANHIA AMERIl::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 corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica

dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIFÃO PRETO (São Paulo).
Léo Marten, -rnetter-en-scénet, colocado entre os dez melhores do mundo. e um dos consagra

dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado nETERNA ESPERANÇA", 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 contratos referentes á industría cinematografica, foi autorizada a sua elevação para

De2: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZETOS MIL RE'IS (2DaSooD)

�
�

Para tomada de ações e negocLos da Companhia n o Estado�de I
r

de Santa Cfatarina

I

I
MACHADO & CI,A. �
Representantes autorízad'os e exclrusiv09 �.

. RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31 F"loriano�olis �
:r·� r·�
: �����.------._

..

-=-------_•.���-=��,�--��·�-�-�--�-�
........1�::::::::=::::��� ;

.��. .. �

...... _00.,

��� M'����

Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME - �
RICANA S» A.o para produção e comércio de filmes, cem séde em São [Paulo. fazêrno-lo .�
prazeirosamente, não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO
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 "e a

par dos resultados financeiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear

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

',.
ii
�

I
�

I
Membros suplentes �

Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e da Bolsa de Mercadorias e �
lavrador. �

Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial. �
� Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafico. �
���fG+!;a -------��������

"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 °10 de bonifi
cação na participação dos lucros."

Companhia Americana SDciedade AnDnima
Para orodução e comércio de filmes

C A P ! T A L RS, 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 SÃO PAU L O

A maior organização, no gênero, da America do Sul

Diretoria
Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy - Guassu.
Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretur do Departamento de Assísten-

.

cia do Coperativismo, 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.

Conselho Fiscal
Membros efetivos

Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.
Deputado Dr. Frederico Marques, advogado,
Sr. Luis dei Nero, banqueiro e comíssarío,

.

- .,."_
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PEDRO GARCIA
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Florianopolis,. 29 de Junho de 1937==A GAZETA

.Retiradas da fronteira gaucha
TROPAS 00 EXE'RCITO

Somos seguramente informados que as for
ças que constituem o destacamento que vinha sen
de cemandade pelo general Daltro Filho, receberam

ordem de se delocar para a retaguarda.
Assim, o 2·. Grupo de Artilharia de Dorso,

sob o comando do tenente-coronel Ciro Vidal, virá

acantonar nesta capital; o 5·. Regimento de Cava
laria Divisíonaria, em Joinvile; e o Regimento An
drade Neves, em Lages.

U&!i't_

João M. Barbosa do governador pernambucano
INOSSA VIDA

integralistas ANIVERSARIOS

SRA. AUGUSTO DE PAULA

Faz anos hoje a exma. sra,

d. Olga Ramos de Paula, consor
te do sr. dr. Augusto de Paula,
distinto médico residente nesta
capital. Pela auspiciosa data a

sociedade florianopolitana presta
rá á virtuosa dama as homena
gens que se faz merecedora pe
las suas invulgares virtudes cri
tãs e pelo seu grande coração.
A GAZETA apresenta cumpri
mentos.

DE ARTE SUMARIO DE CULPA Protestos da
•

Imprensa
ás violencias

A arte nacional tem tido, nos RIO, 29 - Realizar-se-a, hoje, o inicio de l
últimos anos, u� incremento �n-. sumario de culpa no Tribunal de Segurança Na-vulgar, graças a campanha nacio- o

I d lO
'

o

nalista empreendida pelo sr. Pre- Clona, o sr. una Cavalcanta, governador de Per-
sidente da Republica. Aliás, quan- nambuco,
do governo do Estado do Rio Serão ouvidas as testemunhas que ôntem
l,rande do Sul, S. Excia. já se chegaram de Recife, expressamente para esse fim.
empenhava pela nossa arte, dan- -.-------------------------
do assistencia ao artista brasilei-
ro. Não ficou, porém, apenas nos

limites do País, foi ao extrangeiro.
Ha pouco, a culta Alemanha

convida o maestro brasileiro Fran
cisco Mignone para reger um con
certo da Philarmonica de Berlim.

O successo do musico patricio
foi integral, assim o dizem os me

lhores e maiores criticos da im
prensa alemã. E, diga-se de pas-Isagem, a critica germanica é tão
exigente e tão imparcial e criterio-I
sa, que não admite aproximação Ialguma do critico com o artista.
Lá não se diz por favor ou sim
patia.
Bidú Sayão no Metropolitan

1 louse mostrou a America do
Norte o que é a arte do bel can
lo no Brasil. E assim, num cres

cendo significativo vae a nossa

Pátria alinhando-se com os de
r-iais centros artísticos mundiais.
A arte cinematografica também
já está preocupando a nossa gen
t". Testemunho dessa asserção é
k constituição em São Paulo, da
I rande Companhia Americana S.A.
que já explora a industria do fil
me no Brasil, e que está cons

truindo em São Paulo studios
que obedecem todos os requisitos
técnicos. A arte brasileira já é
um Iáto,

RIO, 28 (Argus)-A imprensa I porta, e onde se noticiava o apa
carioca, por seus orgãos"O Globo", recimento de uma Frente Popular
"Gazeta de Noticias", "Radicar', com o fito de combater a organi
"Vanguarda", "A Rua", "Correio zação do sigma. O acontecimento
da Manhã", "A Nação" e outros, provocou escandalo, por se dar em
alem da Associação Brasileira de plena Avenida Rio Branco ás duas
Imprensa, verberam o procedi- horas da tarde, sendo necessaria
mento de um grupo de integralis- a intervenção da policia para apa
tas que ha dias tentaram assaltar ziguar o conflito entre os camisas
a redação do "Imparcial", por verdes e os empregados da reda
não estarem de acordo com os ção daquele orgão de imprensa.
dizeres de um cartás afixado á

Rua Trajano, 15

ASSISTENCIA
financeira dos Estados Unidos

I WASHINGTON. 28 (Band) - Con-

I quanto
não tenham sido ainda inici

adas as conversações entre a mis
são econotníca brasileira e os repre

, sentantes do govêrno dos Estados
Unidos. acôrca de uma possível as
sístêncta financeira àquele paiz para cessões comerciais,
a reorganização do seu sistema ban
cário. admite-se que o Brasít tem
melhores possibilidades de obter cre

ditos em Nova York, sob auspicios
particulares. do que por íutermedio
de qualquer agente oficíal nesta ca

pital. pors, em investigações realí-

Casacos de pelle
Finissimos RENARDS

TALLIEURS -- MANTEAUX DE LÃ

Estud'!utes nineiros ii Pela rad1·0reafIrmalU o seu x,

apoio á candidatura·
.

nacional {) discurso do sr.
.

João Carlos Machado

"Tupi"

Iavoraveís as perspectivas da grande
zadas pelos entendidos. não seriam
nação sul-americana. naquele senti
do, uma vez que os Estados não
estariam dispostos a negociar auxi
lios financeiros em troca de con-

Aniversaria-se hoje o nosso es
timado conterraneo sr. Pedro
Garcia, Inspetor de Fazenda no
sul do Estado.

CAPAS--SOBRETUDOS

VIUVA MATILDE SCHLEMMna A MODELAR

BELO HORIZONTE, 29-
Uma comissão de alunos da Fa- RIO, 27 -- Q sr, João Carlos Ma-
culdade de Direito visitou o sr. chado proferiu, ontem, um díscur-:

Dario deAlmeida Magalhães, rea-
so, pelo microfone da Radio Tupi,
em propaganda da candidatura do

firmando o seu apoio á Aliança sr. Armando de Sales Oliveira. O
Democratica e á candidatura do lider da União Democratica Nado
sr. Armando de Sales Oliveira. I nal �erminou a sua oração com as

seguíntes palavras.
VAI SE .....I�TDIR I "Unamo-nos em torno de Arman-

� .J....
... do de Sales Oliveira, e�P!essão hu-

O sItuacIonISmO, mana e viva de uma ídêa pela de-

no Ceará mocracia, regíme n_nico para � in-
. . dole e as aspxraçoes nacíonats, e

FORTALEZA, 29-0 situacio- desenvolvamos as mais devotadas
nismo cearense está na iminencia atividades de proselitismo e conta

de cindir-se por interferencia do 8io ideolos�co, de �atechese cívíca e
. . _ de exaltação brasíleíra, para que oalto, em VIrtude da composIç�O dia 3' de janeiro vindouro não sejada chapa de deputados federais,

I apenas a obdiencia fria ao Codigo
O sr. Figueiredo Rodrigues rom- Eleitoral, mas. o e;xercicio desassom

peu com a Liga Católica e se re- brado e entusíastíco da mais alta
. . garantia do regime democratico --o

cusou a participar da chapa des- voto secreto.
sa agremiação. E, depois desse dia, confiemos

O sr. José Americo agora pro- tranquilamente que a vitoria vísí
cura obter um lugar para o sr. tará as nossas hostes, porque a can

didatura Armando de Sales é aFigueiredo na chapa governista. vitoria imperiosa do Brasil e a ma-
A comissão executiva, porém, gistratura eleitoral é a segurança de

rejeitou a pretensão do candidato que a vontade nacional [âmals se

á burlada"

Transcorre, hoje, a data ani
versaria da ilustre senhora d.
Matilde Schlemm, residente em

Joinvile, mãe do sr. Rodolfo
Schlemm e sogra do deputado
estadual sr. Placido Olimpio de
Oliveira.
A GAZETA felicita-a.

OS AFAMADOS CHAPEUS
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

FAZEM ANOS HOJE:l

o sr. Pedro Zomer;
o sr. maestro Alvaro Coco

r roca de Souza, festejado musí-

I cista;o s�. Pedro Paulo Sanford;
o Jovem Pedro Caneio de

Souza;
o jovem Hercilio Pedro da

Luz Filho;

BOM PARA

CD TODOS
Q:/��

Circo 9 Irmãos

A "'Rainha das Lote
rias�� pagou a sorte

grande de quinta ..fei-
ra 17 do corrente

Suicidio de

Diversos os contemplados
um corollel CHEGAM UNS

ANTONIO FERREIRA

dos governadores.
O delegado do sr. José Améri

co não se conformou com essaRIO, 29 --Desapar!2'c:eu õo Tr lbu-
nol Eleitoral, o requerimento 12m decisão.
que a ArA0 IHTE6RALISTA Daí se anuncia que o governa
bRA51(.f IRF-l peõtc o registra dor, ou se curva ás exigencias ou
co nome ae Plinio Salga'lo, ramo as forças situacionistas sé cindiccnôlõuto á prealõenc!n õu Re-
p Uclico.

. rão.

RIO, 29-Suicid ou-se o coronel
intendente do Exercito Nacional

No sorteio realizado quinta-feira Paulo Martins sendo por em-17 do corrente pela popular Loteria ".
do Estado de Santa Catarina coube quanto, desconhecidos os motivos
a sorte grande ao numero 1455. Os que determinaram o seu gesto.
concessionarios da referida Loteria,
justamente cognomínada "RAINHA Grevistas
DAS LOTERIAS", srs. Angelo La condenadosPorta 6: Cia. pagaram na cidade do
Rio de Janeiro o premio de 50 con
tos que coube âquele bilhete ás se

guintes pessoas: 25 contos ao velho
barbeiro e quitandeiro na Estação
de Anchieta, Joaquim Miguel, da
rua São Bernardo, 68, naquele su

burbio; 15 contos ao chauter Fran
cisco Roberto de Almeida, represen
tante da "União Beneficiente dos
Chauferes" e residente á Avenida
Mirandela, 185, em Nilopolis; e 10
contos ao sr. Antonio Pereira de
Barros e Silva, estabelecido com ne

gocio de sêcos e molhados á rua
João Pessoa, 239, tambem em Ni
lopolis. Assim, foram diversos os
felisardos contemplados na extra
ção de 17 corrente pela popular
"RAINHA DAS LOTERIAS".

Procedente de Brusque, onde
foi a passeio regressou a esta
capital o nosso conterraneo An
ton.o Ferreira, funcionario fede

- ral na Capital da Republica.

I'orn repetiàas enchentes, conti
nua a atrair a atenção ao publ!
D flnrtanopolitano o r1HTO 9
H"\mÃ05, instalado á Praça e-
11 crcl Osorio
A função

ô

estc no te, ós 20
horcs. clcunçct-ó novo exlto õcõos
05 trabalhos que serão opreeen
tuàoe, I)entre os qucca sabresái
o ao elefante cmeetruõo.

CLUBE 12 DE

Desembargaram pelo paquete,
"Itassucê" da Cia. Nac. de Nav,

LOND RES, 29 - O Tribunal Costeira, chegado hoje neste;
julgou ontem os operários da porto, do Sul do país, os seguiu
greve de abril ultimo, os quais I tes passageiros: Antonio Dias
foram condenados entre :

um a Lopes Santos, Manoel Alves da
tres anos de prisão ! Silva, Eugenio Joaquim de Frei-
------------- : tas, Mario Caron e Loni Keack.Chegou ao Rio o sr. I
Lindolfo Color I OUTROS PARTF�i

RIO,� 28 - Chegou aqui, procedeu- E .

te do Rio Grande do Sul, o sr. seguiram pelo mesmo pa-
Lindolfo Color. quete, os seguintes passageiros
Abordado pelos Iornaltstas, decla- para o norte: Manoel Barbosa

rou que o seu Estado vive em per- Leiria, dr. José Antonio de Caeita calma, inspirando-se todo o
margo, Maria das Dores dseu povo no desejo exclusivo de e

ttrabalrha. Camargo, Roselmira Afonso da-.
Costa, Alexandra Antoniades'

AGOSTO
Franz Kumlin, Antonio de B�
ros Lemos, Ada Maciel Lemos
Mario Soares de Oliveira, Ma�
noel José Ferreira, Camilio Ri-
beiro Abas, João Alves da Cruz
Pedro Henrique e Abrão do;
Santos Barcelos.

DR. ARÃO REBELO

Desapareceu o

wequerimento do sr.

PUnio Salgado
Duzentos logares de

mensageiros
RIO, 28 - No Departamento dos

Correios e Telegrafos, o ministro da
Viação comunicou terem sido cre

ados duzentos togares de mensa

geiros.

Casino Imperíal

Secretário

Regressou, hoje, a Blumenau,
o nosso distinto conterraneo e

provecto advogado no fôro da
quela comarca, sr. dr. Arão Re
belo, ex-deputado federal na

Constituinte.

----------------------------------------------------------------- CONVITE
no majestoso prédio do Clube Martineili

Danças -- Serviço

Otirne orquestra -

ir. eoreensivel de bar e restaurante

De ordem do sr. Presidente tenho a houra de convidar aos

srs. socios e suas exmas, familias para a Festa Caipira que este

Clube, atendendo a numerosos pedidos, faz realizar em a noite de
3 de julho proximo.

Servirá de ingresso, devendo ser obrigatoriamente apresen
tado aos porteiros, o talão da mensalidade relativa ao corrente mês
de junho.

Ingressos avulsos só serão fornecidos até a vespera, a pedi
do exclusivo de socios.

Florianopolis, 28 de junho de 1937.
• RUBENS RAMOS

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

ExmfçÃo, TODAS AS NOITES, DE FESTEjf\DAS. ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Bom Cebaretier CASEM IRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

FORMICAVEL. ? ,
• FANTASTICA ? ,

D

,

i

I

n
!

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

a liquidação de artigos de in_itr-na. Elegantes, bélos e

gem, estão sendo vendidos, par preços módicos, pela
de linda padrana
preferida

10 PARAIZO
casa

RUA FELIPE
SCHMIOT, 21

FLORI ANOPOLIS
I'
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