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Aàolfoõcsrnente
U;11 diz, que seus

pessoal; outro afirma,
assumidosj,pelo

Em seu discurso� publicano faz um apêlo aos seus correli
ôntem publicado na gionarios� para que cerrem fileiras em

integl"a� pelo jornal torno do sr. Adolfo Konder� porque este�
'·0 Estado" � o SI". A- assumíra� em nome do Partido, compromis
dolfo Konder decla- sos que se tornam imperioso prestigiar e

i"OU na Conveneão do honrar.
P. R. C.� que os seus Qual dos dois falará a linguagem pu-
entendimentos com o

mundo politico� foram
sempre de caráter pes
soal.
O desmentido for

maidesta declaraeão�
é dado pelo proprio'I�'������������������_� �������������������
··OEstado".,publican- A V O Z D O P O V O

•
do um tel�egrama do! Sem quaisquer Iigaeões

o dr. Edmundo da Luz Pinto dro Edmbndo da Luz

Pinto� em o qual aquele ilustre procer re-
�.

o ANO

O jornalista Segadas Viana fala á
e t-;� .'

"

A Gazeta" I Novas forças virão
· para Santa CatarinaPlres,coPloso MATERIAL BELICO TEM SIDO

Encontra-se nesta capital, des- que trabalho, entretanto, minhas
----�----------- ENVIADO PARA O NOSSO ESTADO

de alguos dias, o nesse b�ilhante observações so�re o
.

desenrolar da RIO, 5 (Band)-Está sendo foi até incumbido de reorganisar NESTES UETIMOS DIAS
'te e talentoso colega da impren- campanha presidencial e� Santa muito comentada, nesta Capital, o diretorio do Partido Nacional
sa carioca Segadas Viana, secre-, Catarina, terra_onde.a liherdade ] a atitude do sr. Washington Pi- Mineiro, em Formiga, para onde RIO, 5 _. "A Nação" volta a noticiar que uma nova conferen-
1 a.rio do �'D�ario da �oite", do

I
de marnfestação �xlste, onde � i res, ex-ministro da Educação, seguiu ôntem, deixando compl�ta- da se realizou no Minhterio da Guerra, entre e respectívo titular e o

RIO �.e Jan�lro, que veio a Santa: democracia se pratica �em espa
: que rompeu com o governo de mente de parte do sr. Washing- comandante da policia militar do Distdto Federal, tendo-se assentado no

Catarina afim de auscultar � .sua lhaíato, se� preocupaçoes de for-
i Minas.

I

ton Pires. envio de tropas desta unidade e de outras aqui sediadas. para reforça-
(' situação quer no telTe�o .poht�co, çar po�ulandade, onde s� traba-I, Esta noticia adeanta que a de- Tendo surgido, agora um desa- rem o destacamento de cobertura do general Daltro Filho.

que no cultural e admlI�lstrat�vo. lha de,dlcadamente p.el� progresso ci�ão do referido procer mineiro co.r�o relativ�ll_lente á polít�a .

Diz aípd.a "A �ação"� que para Santa Catarina, tem sido re-
Num enco�lro fortUIto,. tive- do pais, ?om hones�I�a�e e com

I
fOI tomada em

.face
dos constan- oficial, o ex-ministro da Educaçao metido nestes últimoa dias copioso material de guerra. especialmente de

mos oportumd�d: de OUVIr suas esforço dIgno de ser ImItado. � tes aborrecimentos que vinha ten- sentiu que deveria tomar

uma!
artilharia.

impressões da visita que vem de: do ultimamente com o tratamen- a titude decisiva, resolvendo, en-
-----------------

fazer-nos.
. c. . i O e s a r mame n t o i to que o governador Benedito

i tio, romper com o situacionismo. ASSASSINATO DUM
Imperou o ",·nte--Santa.CatilYlll� fOI, paramim, I Valadares lhe dispensava. Nas rodas políticas desta Ca- CHEFE POLITICO

uma revelação,-dI�se-nos Segadas I
a e-' r e o Por uma questão de simpatia, pital, comentava-se, ôntem, o

Viana. Não pensei em ené�ntrar naturalmente, o chefe do executi- provavel apoio do sr. Washington
I

RIO, 5-Noticias procedentes resse economico"neste Estado uma verdadeira Ie-
I vo míneiro vem prestando grande Pires á candidatura Armando Jo Rio Grande do Norte, dizem

b!e de trabalho, uma, pre1cupa- NOVA YORK, 5 (Band) _ ° I apoio
ao sr. Olinto Fonseca, que Sales. que � prest�gioso chefe politico

Ao fazermos o relato do que
çao co?stante das all't?ndades governo de Washington, segun-

- de Calco, fOI barbara e cobarde- ocorrêra na Convenção do P. R.
no intuito de bem cumprir seus

do noticias aqui pl�blicadas es- Casacos de pelle mente assassinado, quando fazia C'.', causou viva impressão a de-
mandatos.

.

tuda um plano de desarmamen- uma excursão politica. claração feita pelo sr. Freitas
C b rvador absolutamen FI·nl·SSI·mos RENARDS Melro, da necessidade que o Par-

.

orno � se
. .. .- io aéreo, firmando essa iniciativa

te Impar.CIal, como .Jorr:ahsta VI-
em consequencia do bombardea-

tido tinha em acompanhar o sr.

sitei varias das re:hzaçoes do go- mente de Madrid e Guernica. TALLIEURS __ MANTEAUX DE LA-
José Americo, porque a isso o

vêmo.do sr. Ner:u Ra.,mos. A
E' guardado absoluto segredo impunha o "interesse economico".

Coloma de Morfeticos Santa Te-
sobre o plano em questão sa-I

CAPAS -- SOBRETUDOS Bidú Sayão Essa impressão mais se avivou

Te.za, a Penite_nciaria da Pedr� bendo-se apenas que o meB�o, é A MODI=LAR
em face do telegrama transmitido

Grande, o Abrigo de Menores, so
inspirado num que já foi apre- I na L ao sr. José Americo, pelos premo-

is!;o é brab�lho b:stante para que, sentado em Genebra proíbindo I
Realiza-se amanhã o segundo e tores da Convenção, publicado,

uma adm�n}�traçao mereça os

a-I ataques ás zonas sem �teresse mi-
R T. 15

ultimo .concerto do insigne sopra- ontem, no jornal ° ESTADO,
plausos públicos. •

litar ua raJ�no
no Bidú Sayão, que tanto agra- orgão oficial da candIdatura do

Santa Catarina, onde encontrei .

_I
U , dou na estréia, quando recebeu ex�ministro da Viação e de pro-

lt
-

"'0" gente moça do-

C
· -'

Academi
uma verdadeira sagração. priedade de outro ex-ministro da

o "��Jaad�se�;�it� constr�tor' que omite ca emlco Manifesto pró Ar- Dr. Joaquim Neves Para o recital de amanhã, a mesma pasta, onde se patenteia
caratenza as novas geraçoes, mar- -'

A d d
Empreza querendo que todos as- insofismavelmente, ter sido o "in�

G cha para uma situação de des- pro rman o e mando' Sales Para exercer as funçõ�s ôe ou- sistam e ouçam uma gloria nacio- teresse economico", a grande e

taque no concerto nacional. xiliar técnico õo Depar-tamento c'e nal, resolveu estabelecer o preço imperiosa razão da atitude torna-
" -Eoo que nos diz de suas im- S I

5auô� Publica (lo Eslaôo, foi no· de 10$000 para os balcões, con- do pelo sr. Adolfo Konder e par-a es rnenôo, em (lata õe ontem, o nos- d
.

d
.

Pressões sobre o problema presi- ) so õtsttnto conterôneo õr, 100- tinuan o., o preço d.as poltronas o ti anos que acompanharam, céga-RIO, 5 (Band -Os srs. Raul b I ddencial e guâ repercussão nas po- qutrn maà�ira H�urzs. mesmo Ja esta e eCI o. mente, o seu ponto-de-vista.
" Fernandes e Fabio Sodré, depu- ° IPulações das zonas visitadas � -

S. PAULO, 5 (Band) _ ° Co- d fi· I I te egrama, que como acimata os ummenses. ançaram o D -I t I FI
A d· bperguntamo'B. o

mité Academico Pró-Armando manifesto de adoção da can- O I US re genera ores I Izemos,v.em pu li.cado em ° ES-
--'-'Visitei-as como repor ter. Pe- TADO, dIZ o segumte:de Sales Oliveira prestou, signi- didatura Armando Sales é. futu- Edi a opiniã"o"de quasi todos que d C h

A

b I
« �xmo. sr. dr. José Americo de

o ficativa homenagem ás delega- ra presidenc�a da .R.epublica, da- a un a rece eu o ce AI·d R' Nencontrava, . desde I\) trabalhador _ .

t· h do, agora, a' publICIdade. . , • mel a.- 10.-' o instante mes-
çoes umversa anas gauc a, pa-

braçal aos intewtuais, sobre os b'
mo em que a Con venção do Par-

ranaense, carioca e pernam uca- A
-

t-I- R t I d RnElmes dos can�id�tos á. presi- na promovendo uma sessão so- NOVO D-=SASTRI= ris I lano amos o e e- t�? epublican? Catarinense,pre-
dencia da. Repubhc�. VI com le�e que se efetuou no posto L L I

sIdlda pelo emmente chefe dr.
sa1:},sfaçãoque osc�ta�I�ensesma�-1 cent�al de alistamento do Par- AVIATORIO EM grama que segue-

Adolfo �onder,. resolveu sufragar,
o tem de de suas',lradI�oes de aÍl-

tido Constitucionalista, sob a JOINVILE
- no prOXlmo plmto, o nome de v.

nidade cultural. e sentImental com
presidencia do sr. Henrique

excia. á presidencia da Republica,
São Pauh e RIO Grande. ° no-

B Porto' Alegre. :; _

voltamos os nossos espiritos para
me "do sr. Armando de Sales é ayma. Noticias procedentes de Join-" a grande Patria Brasi�eira, convi-
olhadi com admiraçãO' e apoiado NN b vile informam, que um avião Agradecendo sua co- ctos de que v. excia., pela sua

com entusiasmo. Admirei-me de ao quer sa erlda Base Naval desta capital, municaeão lamento cultura, sem desintElIesse e

como até homens. do campo a-I • • 1 quando tenta�a decolar do ca�- atitude alguns proce- �eu ci�ismo, saberá corresponder
o companham com m�ere.s�e a luta' da politica po daquela CIdade, capotou, nao res Partido Republi- as maIS puras, altas e reais aspi-

Dolitica e sabem JustIÍlcar seu havendo, entretanto, desastres C' • rações dela».

# o �onto-de-vista, citando) atitudes RIO, 5 (I?�nd) - Tendo circu- pessôais a lamentar.
cano .....,atarlnense por ---------

e realizações do sr. Atmando de lado a notICIa de que o gene- haverem faltado á A VIAGEM DO MINIS-
Sales quando governador de São ral Cri�tovaJ?1. Barcelos, . I?retente Sucursal da f·lrma candidatura nacio- TRO DA GUERRA
Paulo, Tenho a impressão de que, v�ltar as atIVlda�es pol�t�cas flu-I nal.Fio pôrémem que RIO, 5---0 general Eurico Du-
em Santa Catarina, o candidato mmenses, o refendo mIlIta� de-

"K " R· gésto digno dr. Ful- tra, ministro da Guerra adiou

n�cio�al, o qu� �epresenta as as- c�arou ser c�mple�ament� lllve- I

rupp no 10 vio Adu c c i e seu s su.a. viagem de inspeção ás' regiões
puaçoes braSIleIras de um go- ndlCa essa a!IrmatIva, pOli .abso- mlht.ares do sul do país, para a

vemo fecundo, profundamente d�- lutam:nte nao pr�tende deIxar o companheiros arras- prOXlma sexta-feira.
mocratico, receberá o sufragiO ExercIto para remgressar-se na RIO. 4-A firma Krupp, ao que tará urnas elevado ---

de grande maioria do eleitorado. politica. se noticia, penSít instalar uma su-
numero eleitores a- FERIDO O JUIZ

d D·· Dl'
. . d' t da cursaI na Baixáda Fluminense. RIO 5 Q dE o nosso colega os IarlOS ec ara maIS ser a ep o Ruela agremia...a-o em '

- uan o verificava o
l·d t J' A· q e A referida sucursal será dirigida ... v f· dAssociados concluiu: cam I aura ose menco, o u

(avôr candidato de- Gel. Flores da Cunha uncI�namento o revolver de sua
-Lamento que minha viagem porém não implica no seu afas- pelo sr. Estacio Coimbra. devendo p�opnedade, o juiz Toscano Es-

tenha sido tão rápida, que não tamento do serviço militar, onde empregar cêca de 450 eugenheíros mocratieo. Sauda�ões Cordiaes. pmdola, a arma disparou ind
me seja dado visitar todo o.Esta- se

. se�te perfeitamente bem e nacionais e para. mais de seis mil
CUNHA

projetil aloj�r-se no pé' dirZit�
do. Levarei para os jornaIS em satIsfeIto. operalias. FLORES DA

, daquele m�gtstrl;l.do.
,.

o ar,

entendimentos
•

necessartoser

Partido
ra da verdade?

Qual dos dois se

estará cobrindo com

o manto diáfano da
fantasia?

O povo que Jul
gue?

,G ZE
I)oliticas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

III/ Florianopolis, Terça-feira� 6 de Julho de 1937 / NUMERO 907

o rompimento
do sr. Washington

'�SANTÂ CATARIN"� MARCHA PARA UMA SITUA

çÃO DE DESTAQUE NO CONCERTO NACIONAL"
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I':_-

/\ GAZETA -FLGdaflopolis, 6-7 -1937 2

As melhores marcas de fazInhas de trigos,que são as preferídas devido a'sua
exceiencía são as afamadas

UOA-NACIONAL. E NACIONAL.�00
OINI-IO INGL.ÊS

-

Conselheiro Mafra, 70 --
II
Ij__ c:�)_epositáriO ..-IRE: S. ULVSSE'A -_ Rua Fone-1439

hl.", "Sociedade
,

Catarinense

,:11 Casino Imperíal d:Sid�:�i:j�i�:�
Moellmann e secretariada pelos
drs. Arrninio Tavares e Artur Com a presença da Campa
Pereira de Oliveira. realizou-se nhia que deverá dar o pnmeiro
sexta ,feira última, mais uma reu- espetaculo nesta capital na pro
nião ordinaria da nossa "Socie- xima sexta feira dia lOdo cor

dade de MedicinaD• rente, terá o publico de Flo-
Estiveram presentes os seguiu- rianopohs oportunidade de ver

tes medicas-Amilcar Barca Pe- a apresentação de uma troupe
lon, Osvaldo Cabral. Aurelio de autenticos índios bolíviamos,
Rotolo, Sizenando Teixeira, Ar- eximias no jôge do laço e do PARIS, 5-Deixard amanhãtur Pereira, Tolentino de Car- h' 't' t Irc ICO e assim como a roupe

-

a prisão de La Santé, o vibrantevalho, Vitor M�ndes, Joaquim mãos Cmotre t d d� I'J' • :ompos, a e l jorna ista Charles Mourat, acusadoNeves, Fernando Wendhausen, b t t bacto a as uruguaios, cUJOS ra a- de cohiveàte no assassinato doArrninio Tavares, Djalma Nioell- lhos têm lido deliranterr ente I pr�sidente Leon BluDl
mann e o doutorando Pdulo Fon a ilaudidos em todas as gran-

.

teso des cidades sul americanas, onde P reço daAberta a sessão foi aprovada se têm exibido.
a áta da sessão anterior e dado Como se isto não bastasse pa-
começo aos trabalhos do dia: ra atrair a curíosidade e a alen-
1.-0 dr. Djalma Moellmano, ção do publico, fazem ainda par

presidente, com a palavra con- te do elenco da da grande com

gratulou-se com os seus colegas panhia, além de trez dornvdores,
associados, pelo brilho das 'homeo dentre os quais se destaca juli
nagens prestadas aos drs. Barros 'lho, cuja coragem é realçada
Barreto e 3arca Pelon e dos pela entrada na jaula, onde se

discursos pronunciados pelos drs. encontram juntas várias [éras, co- r:; ,;� RT ��ZES
Carlos Corrêià e Osvaldo Cabral.

I
mo tigres, pantéras, hiênas e no D IA

A seguir p�opoz que a «??cie- ursos, muitas outras notabtlidae�s CINE R�X, ás 7 !�9 horas-
?ade, Catarinense ,de ,Medl,cma» I

artisticas como os "aramiitas Trzo Uma cançao, um beijo e uma
incluisse na sua diretoria mais um Cesar, constituído por duas pequena.
orador e lembrava o nome do

I moças e um rapaz de naciooali-I CINE �O�AL, !S A
7,30 ho-

dr. Osvaldo Cabral p��a sec�n'l
dade portu,gueza e o japonês I ri4.s-0 primeiro be?e.dar o dr. Carlos Correia. A m- Ocano, cUJos trabalhos de con- CI!\.lE ODEON, as 7,30 ho-

dicação foi aceita por unanimi- torcionismo sã" de molde a ím- ra-Mulner de gangster.
dade. I

presionar vivamente a assistência. CINE IMPERIQ,' (Estreito),
2.-dada a palavra ao dr. Ubirajara, tambem conhecido às 7,15 horas-cneliciosa vin-

Amilcar Barca Pelon, exhibio o pelo $4c.enino de Ouro. ec;uili-, garzça.
inteligente e operoso técnico sa- brista de renome rrundiai, é -4--,-----------

, ,

I d qULIS, com seus ditos JOCOSOS,mtansta a suntuosa p anta o pre- um dos numeros mais enpolgan- c

-

conseguem conservar o publicodio a ser construido na tua Fe tes do fanlastico conjunto. Pela
I S h d d

.

I d em permanente gargalhada.ipe oc mi t, on e será Insta a o natureza do seu trabalho, é Ubi-
D d S d CO'110 dissêrnos, ontem, trata-seo epartamento e au e rajara o arrista mais caro do cir-

não de um circo, como muitosPublica do Estado. O prédio co, pois ganha mensalmente. na-

d b I outros que uos têm visitado emserá de uma gran e e eza e te- da menos do que cinco contos de
rá todos os requesitos para o fim reis.

tournée. mas de uma grande
a que se destina. Em seguida o São oito os clows, qual de- companhia, cuja passagem pela
dr. Barca Pelon transmiti u a' So nossa terra representará um acon-Íes o mais engraçado, destacan- ,

_I

ciedade Catarinense de Medicina do-se o Anão, COIT um metro e
tecimento, que per<:,;urará; por

d longo tempo, na.- memóri" de
os agra ecimentos e as ótimas seiS centimetos (1 m,6), di:: altura

d d B B qu"ntos tiverem ensejO r). de aSSlS-impressões o r. arros arreto Ih 'I' 'Bebe se o pa aço mi IOnano ., o
tir aos seus f'sp�tacl'k s .pelas homenagens que lhe foram

������_��I�����������������Iprestadas pela Sociedade, quan- 1do da sua passagem pela nossa PA F�A
Capital.
3.-0 �esto do tempo foi to

do preenchido com assuntos de
interesse t'conomico da Sociedade
e rewluções de c,;[ater privado
foram tomadas.

no majestoso prédio do Clube Martineili

EXIBfçÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -- Serviço ir. eereenstvel de bar e restaurante

O·time orquestrPl - Bom Cabaretier

�s Opei"'ai"tOjOS ce.r.enses O estado do
QJ;om ri sr. Armando Sales ��E�Tgf�6°

S. PAULO, 5-0 dr. AI
Fortaleza, 4 - A Campanha Ceará", o vereador Paulino berto Americano continua em

:"'egionaria, organização que Moraes, representante da- estado grave, não permitindo o

reune todos os operários, do quele partido na Camara Mu
St'U medico assistente que rece

Ceará,' sob a direção supre- nicipal, que vem atualmente ba visitas.
'na do capitão Severino SOiTI chefiando todo li movimento Esperam entretanto os íacul
bra, lançará) em sua reunião da campanha legionaria nes- tativos que dentro de alguns dias,
de hoje um manifesto reco- ta capital, declarou que a es-

o estado de saude xío enfermo.
mendando ás classes traba- colha do candidato nacional permita que possa ser ouvido
lnadoras a candidatura Ar- foi uma resolução tomada pelas autoridades encarregadas do
I ando de Sales. unanimemente por t(id?f> _os inquérito.
F2.1ando ao "Correio 10 proceres daquela aglemlaçao. ------------

mi f r' . I Exposição
uid@verae:...eSCorn114anosdep·' ..

envenena.
'arlS

CACHOEIRA, 5-Com a

dos bonita idade de 114 anos.laleceu I PARIS, 5-Até hoje visit�,
FORTALEZA, 5-No con-I no lugar denominad? Formiguei-j ra� a exposiçãO. intern�cional 3

d C h' h .J t
' ro, a senhora d. Mana Rosa Luz. milhões e 574 mil pessoas.vento os ,apuc 10 os nes a CI"

_

dade, nove frades, depois do al-
moço sentiram-se grandemente
incomodados, pelo que chama
ram o medico, constatando este

encontrarem' se os frades envene

nados.
Viu-se depois que o cosinhei

ro em vez de Iarinhe de trigo
se havia servido de asernco.

O estado dos frades é ba�-I
tante gra ve.

FECCOES
�

hijOMENS ACASA
R;EC tEBEU UM LlNDlSSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPO.') MAISMODRE NOS PEOS MELNORES PREÇOS
MAIS DE 50 TIPOSc:?A.�?st'AM�EA�ERSEV ORE AD�R� J��rOO �.• '.SO'MENTE NA C A S A O A U. SCHMIDT N.19 I

Vende-se uma casa com o

terreno, numa area dp
1.782 metros quadrado,

illstalação de luz e agua etc.
ror preço de ocasião. A tra
tar com Quincio Sil'va, no

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

r;:�.� P;·MC.tm. iMt'II � � i <ftl...... Il(f�� , ..... Ii � !lar;:. .;;:.. �t" ..

dos rewalu
. '"

ClOnariaS
mortes

RIO, 5-FOI I Lu.da r",

gre,'ja da Candel uia mi,sa por é: lma
dos mOltos das revoluções de 22
e 24, tendo comparecido grande
numero de oficiais do Exercito
e da Malinha,
A solenidade tEve a presença

da Banda dos Fuzileiros Navais.

. ...:..::.

....

o Snr. tem sempre o cui
dado de trazer limpas as

suas mãos. É justo. As mão.
sujas, além de desagrada
veis, são perigosa$ á saúde.
Mas reflicta que Rio alo
apenas as suas mãos que se

_';:lm; estas o Snr. as vê;
lO in terior do seu corpo
ha tambem orgãos que se su

jam; estes o Snr. não "vê",
mas "sente" que estão
sujos.
O seu apparelho renal, por
"':0mplo, accumula impure
..as que prejudicam seria
mente a sua saúde.
Fazendo uso de HELMlTOL
da Casa "Bayer", COZDe-

gueose trazer oa rins e todo
o apparelho nual limpos.
desinfectadoe, eTitando-set
assim. rnale. preaentés e fu
tQJ"08.

HELMITOL toma-se facil.
mente, como uma limonada.
dissoh'endo 0Ii comprimido.
em agua com assucar.

ffELMITOU
1299\49 nE+'**p Utf-"� *,�+Qf

(
\,

'Circ'o As eleições
Nort� Ameri- irlandêsas

cano LONDRES, 5-Até este mo

mento o resultado das eleições ir
landêsas é o seguinte:

De Valera 70, Trabalhistas
1 I, Independentes 8.

.Jornalista e,,,
liberdade

"".
'"
I

carne

PORTO ALEGRE, 5-0s
marchantes desta capjtal enviaram
um requerimento ao Prefeito Mu
nicipal, pe,lindo autorização para
aumentarem o preço da carne pa·
ra 1 $800 o quilo.

HEMORROIDAS
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
R[GRASIRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER I-fEIY10RRAGIAS �IAdvOgadO

I assassino O remedio indic�do é:

"Mínervina"LAGEADO, 5-Apresentou�
se á prisão o advogado dr. Vol
taire, que assassinou o capitão
Homero Cunha.
O dr. Voltaire foi recolhido á

Vende-se nas bÔ:ls Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" o Joinvll1e
sala livre.

• d. -

FI,NAS PARA

OAURA

2 .. m§C'MeUttN* a- -.i,t4J!Qitf·i,teWUbS
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. Bik..unenau·" .JOinVill! São Francisco . Leguna - _a'J;'B1!t jMostruarie llJermanerate erra Cruzeiro cds Sul .�
Seoção de Seoção de Seoç.o de {i

. PAZEND AS: RFazendas naclonaes e extrange'ras �ara tem. FERRAGENS: MACH}NAS : \'
M�rins e Algedões Machi,nas de benerícíar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machtnas para offici:nas rnechanícas �
Tapetes e trilhos Cimenta-feno em barras, rerragens para pertas Machinas para Iaoeíres �.�Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas CarullS galvanizaoo.s e pertences grades, cultivadores, moinho etc. '

Lnha para coser e sergir FGf?'ões e Camas J ocomoveís, Motores de espiosão, ,'Aotc.l'r.s MLI em novetlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de janiar -:talhew electrícos
, '3abonetes e Perfumarías res Material em geral para rransmíss ";,!'S' Lo

. \t�9lchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - téías . para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOnO F -ças, "",_...:cs-
Sapatos, chlnellos, meias Productos chimieos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechaníco

t� Depositarias dos afamados Conservas nacíonal e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC{J3YER �

� Charutos cDANNEMANN-
_.

Bebidas nacionaes e extraggeiras Matertaí electrico em geral �� Ernpreza Nacional de l'Jave�a9âo "Hoepc�<e""'-vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
i Fa�rica de Pontas "Rite fVlaria' - Fabrica de Gelo .5r�it.a M.s1rr.a" - Esta.!EHro 'Arataca" Ii}A:PAVAVÂ.V.D'.â�_���i.������®����.AV'.A..V.&l.a:�.

,�

'-�=s--pe�rh 0-;;
-

�,,���� ���

��
� �
� Em loteria a sua favorita ��
� ��

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

..

Fifiaes

•

•

o r, í\rtu r Perei ra

.
e Ot.ve.ra

CUn�cl:;! má:;9i1�� do erlàn
çss e eclul'Í!:Dil

L�,BOR.AT0f{10 uE
�NAuSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 & 6 horas

Consultorio. Rua [cão
Pinto n'<> 13

o

FDNE-l 59S'

R<!'idênci,,: Rua Vtsamde
de Ouro Piao II' 57

-----_._--

I' D r'
P\. #.l 1 ti,;;n ""'� I• R V § 6 �-L;;'" Ó(1M4 ....... ,,#

i Boatla�d

! CUNICA GERAL

I Vias Urinarias

I· Tratamento modema das
notestias do Pulmão

Consult.-H.. João Pmr::.-, 13
1 eleícne. 1595

.Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa
. .

• Partos - Moléstias de
.

'

Senhoras e

fvlo1esdas de crianças
mretor da Mat(lrnidade
McdlcG do ;.tospitai

(Curso de especíalizaçlo em
• molestias de senhoras)

A.tend-= na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á !arêe - Ci)nsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I\/latriz:
em:

"

Indica:

I Dr. AHninio

I
Tavares

MED1CO-ESPECI:'\L1STA

Consultas das 10 ás 12-
I

das J 6 ás 18

Ouvido - Nariz -- Cor
gania - Pescoço

Consultório: Rua João
I Pinto, 7-·-- Tel. 1456

II Res. Rua Bocayuva, 114

_

Te!. 1317

I D.... Rir-..,;;:'>o rdo II '''.
I �.' (t�� ,

IG()t�t.smann
I
Ex ··chde da c1inicli do Hospi
tal de Nürnberg, (P),,)reSSOli
Inc1órg Burkhardt e Professor'

Erwin Kreuter)
Especlalls�a em � arrurgls

gerfil
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças d�s senhoras) e partes,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. Ie, das 10 ás 12 e

das I 5 às ] 6 1 12 horas.

TELEF. 1.285 !
RESIDENClt;\- �ua Este-l

Lve�_!U�lOr
Nó, 26

Il[LEF. 1.131

l.\dVt'dgados
Dr. fiedro de M"ura ferro \

Advogado

I HUd Trajano, n' I sobrajo

I Telephone n' 1548 I•

�I I'·1'1 Jockey Club Florianopolís

I.
O mais elag-a-nt-e-c-e-nt-ro-de diversões famí-

II
lIares.

�uxo, s�riedade! conforto e distinção.
. .

F splendldo servIço de bar com bebirlas na-
CIOnaIS e estranjeiras.

.
Feericamente iluminado com instalações modermssimas. que limpa, conserva e rejuvenesce a cuUs. e que tira

as sardas, espinhas. cravos, rugas e demais
RUA TRAj/\NO •

O I
impurezas da péleI • I --sobrado-nos altos da

_.�� s�._o�r_v�e���r�ia�G�lo�r�ia� 1 �. A_'_v_e__n_d_a__nDe_s_t_a p_r�a_ç_a__� ___

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.

CONSUL70RJO:
�ua Trajano n: 17

(sobrado)
Tdefone: 724 (manual)

n, 70. _._. Pho« ..·· 1277.·�- HORAS MARCADAS

I I
- �,••••••:O••-- �GO��!lGG.'tJ�'Cai). i Postal, 110. O �í:�
- •

.-. Companhla "Alllança da ::'Adv(..")g,ados 1 VE.NDE-SE uma "CAia no di�. ti Bahia" �I � -' tnto «João Pessoa", Estrel-. .

to, á rua do Nestor no. 4,2 e �i�

DeSsem,bar gaG�or com. 2 quartos,. salas de visitae�. FUNlJADA EM 1870 SE'DE. BAHIA ��
avio onzaga w •jantar e cozInha.. M

,.

Dr. Leoberto leal Otimas instalações. No aprasil. t eguros Terrestres e arttlrnos �
vel recanto da Ponta do Lea- _ ��

FPOLIS. Preço especial. Tratar com Jooã .U'I··. CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �:,:
Rua Trajano n. 2<.J Alves, no Canto do Estreito. RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �f�

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUl'vllDAS
EM 1-936 2.933'949: 184$897

I����������������� .• RECEITA EM 193 ;21.421:545$220 '�lJ

�I SINISTROS PAGOS EM 1936 '4.737:405$660

Apontes, SubuAgentea ti Reguladoreo de Avariai
em tlOdoll OI Etltudal!1ij Srl!aU, no Uruguai I naa

principais pra,.. '8tramge!raa.

• Agentes em Florianopolis: r;t�l

• •
,. Campos Lobo & Cía. �

! Rua Can.olhlra M.ira, 35 (sobrado) Caixa Pcolal19. !
- TELEFONE N. 1.083 •I END. TELEGRAFICO ALLlAlvÇA

:: Escritoríos em Laguna e :tajahí �J
• SUB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �{'
· �
.�....�•••- ..-

OOO$O••,t••

FL.O
1"1'

56 os fabrícados em joinville pela única fabrica
do E S T A D O

, PEÇAM PREÇOS-C A s A PIEPER
r-lua 15 do NovGmbr� n. 366 JOI��VIU..E

'OLI

I Dr

•

re I ra tem seu escrip-

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Slppel

Aderbat
da Silva

N o Estreito Ponta do Leal:-:i\dvogado
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

LO"'" 1631 .. 129°

__1
\ Accaclo i\�o .. 1

I
1

I
�I.� ElILHECTt�S �1

�_� Federal e Sanll1 a arma �

;I! ��I� '"

t, .

NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS ��" �J
·'t������ -'-�__m1��

tÓJ io de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

.'M,.. 'W"

QU

f,
' .

. }'

o c�tis limpa e sadia?
Usae t"J. afannado

CREME VITAMINOSO

P O C U 1J L Nr. 1
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ii Adolar Schwarl�
�J .-----

�i EI1�ere�o T�leg�.: DOLA� - Caixa Posta�, 32

�! o. FRANUS""O DO SUL- STA. CATARI�A
,11

:'1
�I
II
�I�

�I

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina
L.imitada.)-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Prir�g Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: POln
Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de lviacedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
r a SAN'! OS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se d� 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

---_..__.�.-----------------_.

�-�--�.�����������.�=�-��,�
...�'��-�-�.���.� -:p:c:::n:o=o.w;:: de Mlnas -I

� �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �

�
c Obras do Porto de Pernambuco. �

�� VENDEM�SE A VISTA E EM' PRESTAÇOES �,� N.
O BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �� COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA iRA- �

�
fANO N. 16. .,

��
i b
�.�

���.����•• . •••G�O 1Jv�O••. -.. I·
.-

:L.INt-fÂ CE.
I lfeniinhão e Omnlhus:
• •

: Leão da Serra o �
'I iJ Empreza .de Transporte de Passa,,:

;";";;;';;;__iiiiiiiiiiilii__iBiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiru__;;m-__iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� I O ; gel rc s e Encomendas Cf
• •
ti Entre Concordía e Marcelino Ramos.
G •
., EMIC0MBINAÇÃO COM A LI \JHA DE CAXIAS •
• de O'{TIGARA & GENERALLI �
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- O
" trubro em diante , O
" DIARlA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora �
• da 'manhã, regressando as 4 da tarde «.
• Para lucilitar a. boa marcha di Empre7.a. será colocada em •
• ca_d� povoad� u.ma agencia para y .. ndas ri, ; assagens, como •

I •
abaixo descriminamos: •

. � Cuncordia:-Eêcrítório M0sele _ r.
_ ., SuruvI-Ca5a Comercial Bo!Catto O
" Tamandu,á -Casa Comorcial JlJlio Schn , �
I!I Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco O
, Barra ?o Veado-Ca�a éUlDereiat di! trmãos Poy G
fi Bela VIsta-Botequim Ro(se ..
• Vilal Rica-Casa Cumercial Màzuti O
• Marcelino Ramos-Escritórí;? Mosel'c •
· � . �,

: Preços: CONCORDIA á M. RAMOS �5$000 �

a IDA E VOLTA �5$000:!
$) Ernpreza DALLA (:.;05 fA ' ;;
•

• •
o N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu •
• estado, as passagens terão o acrescÍmo de'" 20 o •
· .' .
•,.!"O'·�,ti'g'!'''D!'�

./". tytp.�ér/e;la, -.�
•

I .-. \

f/�'
...

·.800NEKAMP Jf,
'=�lS·"

Por estes dias

será inaugurado em JOINV!LLE

moderno, con·fortavel e

higienico HotellFlorida
CaSINHA DE la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADJ:.

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOS<\MENTE
ESPER,\DA

�I�
11

�jl 'L' V1çn nf\;ild\'TlI',n F f::úp!f'n

�I
.,_, "'" "'., "'.',� . ./ ." r ..

�. _.�::.:::�::. __ ��'J_',�?��_:" _ __ �_ .�:���. . . _._ _ _ .

;;:�f:'�b;" .' .

<.
.

:>i��ltl�
�r---'------'-

',.. .".- _ .. _ ... _ ......_ .. _ .... _ ... ···__ · __

·--·_·-1

lijj Dr. Osvaldo Silva Saback
['I ADVOGADO '

.

1 Cons. [\t.afra, 33 i

II Fone-1.191
li

��,���ÓOÕO'��.Rolh" :
A Cómp,'!nhi.� ,. Ed,tor�, Nac.onal : I'LAI\ÇPI.RA l'iUM VOLvME DA " I

Seria Brasil ana O

(';, �d{, � Jil. '�'J$ � ..A ,*" 'iif9; 8\Ie .ft !
��.t�il �l'�"iI__.q �� ����.!jIj fi" a.MI.. vg

���=. ·lWW -, ,.
!l Conquista ..LA Cotonísação IL\ Evol uçào O

s{� TODi' Á ItnSTORIA DE SANTA Cf\TARINA O
• •
tl�� Um hvn'l de Osvaldo R. Cabral G
! POí.( ESTES DIAS Em todas as Llvrarias 2_.''r;'i$ o �

tiJ��'��GflO.�O��tJ•••J•••�.e

�

SERVICO AEREO CMOR
Q •

�

c�

Phró u Norte

Partidas dos aviões·-Fed1:.tID�.'nto das malas postais
Za.feiras 11.50 horas 2a.-�eil as 10 horas
4a.,fçiras 8(50)> 4a.-feiras) O »

5a.-feiras 11,50 « Sél.�feiras 20 »

6â feiras 8,40 » Sa.-feiras 20 »

o

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fecham':nto das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 7,30 horas

I 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

� 4a.-feiras 8.50 horas 4a.�feiras 7,30 »

f 5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feíras I I »

I
"

I

.,

• •

o MELHOR
APERITIVO' :.

'TONlc::O •

ESTOMA.C��
A m_la postal para a Europa fechd :

na Agencia Sa. feira ás 9 hGras
no Correio 5a. feira ás 10 horas -,

�
-

,,_ f,\
- -

��'. - .�" -

ESTAPara mais informações prOCdl'em os Agentes
Carlos Hoepcl<e SaiA.

Secção de maquinas lind..s casa pó-
} de ser sua ps-

I·�· ;\i:J.�,. •

gando apenai
5$ooo� 10$000 ou 20$000

..-

porf�mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 - 107
s. PAULO

,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)

r

lo," Alfredo P. de Arau;J
I --.----�------------

MEDICO
Especialista em molestias de creanças. nervosas,

írnpaludismo e mo/estias da pele
Trí.1tamento do empaludismo e das molestias da pe-

le e nervosas pela :.f/utohemotherapia
.

Consultoria e resídencia-- Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 IL�saltas.:=��_���_�� e das 14 às 16 horas
__

�II
i�.-

Adovgado
Florianopol is

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

=E-
ENOE--,

_

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

uma farmacia bem afre
quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio) ALUGA�.SE, o conforta

veI prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis�

!rito de «João Pessôa».
A' tratar no Banco Agri

I
cola, Rua Trajano n. 16,
nesta cap!tal.

Capital
Reserva

136:700$000 .

56:424$498
:RECEBE DEP�SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5'[. ara
I Cle. AvisoPrevio6·[. ala
l . Prazo Fixo 8·1. ala

LUGA-SE
quartos para casal.

informações pelo bne n.

f �

----------------�----------------�--------------------------------------------�----------------}_.-------------ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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malar argan-I

ginera da

Representantes Brasil, a

Telg. PRIMUS -

zaçaa, na
Ca'xa Postal, 37

Rua Cons. Mafra, 3� - FPOLIS. AMERICA DO SUL

(.

����� .��-
� Apresentando ao grande públicocatarinense a COMPANHIA AME- �� R"CANAS» A .' para produção e somércío de filmes, cem séde em São !Paulo. íazêmo-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 clnernatografica constituirá uma das melhores aplicações de capital le a

�l 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

'I' soeial.»
"

�
�
•
O

•
•

•

•

•

"

•
"
..�
}�
m

I
--------------����B���E�����

Algumas informações importantes:
,

Os grandes estudios da COMPANHIA AMERICANA 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 transfurmada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIPÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -rnetter-cn-scéne'', colocado entre os dez melhores do mundo, e um dos consagra
dos técnicos da Companhia. e sob sua grande direção vae ser trabalhado 'ETERNA ESPERANÇAI, o filme
que em breve todo o Brasil aplaudirá.

Tenho sido coberto com excesso o capital inicial e tendo-se ampliado os horizontes da Cornpa
em virtude de contratos referentes á industria cinematografica, foi autorizada !l sua elevação para

c

Oe2: mil contos de réis
(10.000.:9.00$000)

Em ações de -DUZETOS MIL RE'IS (2DDSaoo)

nhia,

•

"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 O{o de bonífí-
cação na particípação dos lucros." T

•
•

p.

e

Companhia Americana Saciedade Allanima
Para orodução e cOrY'\ércio de filmes

C A P I T A L· RS. 10.000:000$000
E D 1 F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N D 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 Assisten-

cia do Coperativismo, e da t;Folha da Manhã" e da "Folha da Noite".
Secretario Deputado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pírajuhy.
Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario.

Conselho Fiscal
MerT'bros efetivos

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

Membros suplentes
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e

lavrador.
Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial.
Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafico.

da Bolsa'de Mercadorias e

\

I
.

Para temada de ações e negocios da Companhia no ·Estadc,�de
de Santa Catarina JI,

iiFlorianc)pOllis ••• '••
O "

-----------------� .
__________o_·�_���-�� :a.•••�

MACHADO & CIA.
,Representantes autorizados e exclusivos

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31.

.'
•
•
•
•
•

·
-

•
•
•
•

I'I
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===A GAZETA

O,BRE TITUDE
Florianopolis,

ào à r. fulvio Aàucci
Os telegramas de aplausos e

���ustre politico catarinense, são a

vez mais a cisão do P. R. C.

de solidariedade recebidos pelo
demonstração de que se avoluma

. D�mos a seguir' alguns telegramas recebidos pelo dr. FUI-li NAU G U R A ç Ã Ov.o Aducci: I .

ITAJAI', 3 - Coeren�s ant�ior �itude el���������������������������������
p�'mncipios democraticos defendidos candidatura! " N E R E U R A MOS'"
Dr. Armando Sales comunicamos ilustre amigo dis
sentiremos qualquer resoluçáo contrária conforme
deelarames reunião diretoria local.

Sallidações--(aa) Francisco Rangel, vice pre
sidente diretorio municipal; Carlos Malburg, Ma
nee] Macedo e Paulo Werner, membros diretorio;
Walter Bela Cruz, Urbano Vieira e Joáo Santos.

POHTO ALEGRE, 5-Recebi telegrama ilustre amigo me

comunica haver renunciado direção seu Partido por haverem corre

ligionarios decidido apoiar candidatura José Aruerico. Aceite minhas
congratulações por essa nobre atitude que exprime a coêrencia, a Iir
mesa das convicções que o têm conduzido nessa grande campanha
cívica que empreendemos em favôr candidatura eminente brasileiro
Armando Sales. Sauds. Cords, (a) Flôres da Cunha.

JOINVILE, 5-Agradecendo seu telegrama felicito-o efusi
vamente presado amigo seu apoio candidatura eminente brasileiro
dr. Armando Sales.

.-

ARTEDA
Recital Bidú Sayão

As populaeões das. margens do rio Garcia satisfeitas
sua maior aspiraeão
"Nerêu RamQS".
Finda a cerimonia, dirigiu-ae o

governador Nerêu Ramos, com

sua comitiva. para urna mesa, lin
damente ornamentada, em forma
de N. R., onde lhes foi oferecido

Teve lugar, ante-ontem, confor
me haviamos noticiado, a cerimo

nia da inauguração da ponte sobre
o rio Garcia, revestindo-se o áto
de grande imponencia.
Afim de assistirem á solenida

de, partiram, de manhã, em auto

moveis, para o local, além do sr.

dr. Nerêu Ramos, governador do
Estado, os srs. drs, Altamiro Gui
marães, presidente da Assembléia
Legislativa; Haroldo Pederneiras,
diretor das Estradas de Rodagem;
Celso Fausto, secretario da Viação
e Obras Publicas; Ivens de Arau-

jo, lider da maioria; coronel Can-
tiJio Hegis, comandante da Força
Publica, Paulo Dalla Aflallo, dire-
tor regional dos Correios e Tele
grafos, deputados, jornalistas e

muitas outras pessôas de destaque
politico e social.

BIGUASSU', 5-Cumprimentemos eminente concidadão A caravana foi recebida com
nobre resolução defesa candidatura Armando Sales.-Sebastião Djal- vivas demonstrações de entusias
ma Nicoleli, Macario Luiz do Livramento, Pedro Matias Kuhn, mo, por mais de 3 mil pessôas,
Eduardo Duque Borba, Antonio Marcelino, Arnaldo Kuhn, Olivio sendo erguidos repetidos vivas ao

BiLtencourt, Antonio Nazario, Li.ndolfo Virgino da Silva. governador Nerêu Ramos.
RIO, 5-Informac10 tua nobre digna atitude em face situa- Ao descer do automovel, foi o

cão politica, levo-te com expressões minha mais viva satisfação governador Nerêu Ramos sauda-
meu granc�e abraço. Teu gesto que tanto exalta nossa terra _é um

I do pel? sr. C�e.mente Schappo e

exemplo digno ?6 homens que sabe honrar �ua palavra e nao de-I senhorinha Otilia Schappo, em

sertar COmprOll11SS0S expontaneamente assumidos abrs.

I
termos altamente significativos,

. R!JPP JUNIO.R realçantes das excelsas qualidades
RIO, 5-Meu aplauso sua digna atitude extensivo todos do atual chefe do Executivo e Io

amigos erguem seu lado defesa tradições honra glorioso Partido calisantes da sua administração,
Hepublicano. orientada no desejo de bem servir

GIL COSTA a sua terra e a sua gente.
FLORIANOPOLIS, 5-Temos honra hipotecar distinto che- Dadas assim as Mas-vindas,

fe e amigo nossa irrestrita -solidariedade atitude digna assumida ca- dirigiu-se o governador Nerêu Ha
[)O sucessão apoiando dr. Ar.nando Sales Presidencia Republi- mos, acompanhado da sua comi
ca manLendo assim ponto de vista anterior e compr,omissos exis- tiva, para a cabeceira da ponte,
tenLes.· que se encontrava vistosamente NOS S A V I DASaudações engalanada, por en tre uma chuva

.João dos Reis Magno, José Rufino de Souza, Trigilio Ma- de flôres.
noel de Magalhães, Raimundo Vasconcelos dos Santos. UIIOU, então, da palavra o dr.

Celso Fausto, ilustre Secretario ANIVERSARIOS

FLORIANOPOLIS, 5-Parabens afetuosos seu nobre gesto da Viação e Obras Publicas, que
aíastando-se direção partido. Abraços Colombo Sabino, José Salgado referindo-se á obra que ia ser

ele Oliveira-vereadores municipais. inaugurada, salientou os desejos
do governo em atender ás neces- Aniversaria-se hoje a gentil

MAFRA, 4-Nossa incondicional solidariedade aplausos dig-] sidades prementes das populações, senhorinha Almerinda Trindade
niíicante atituele expressa telegrama coronel Bley Neto Sauds. tudo fazendo, dentro do possível, filha do ir. professor Luiz Trin-

LAURO BLEY, VEREADOR no indicado sentido. dade, Diretor do Departamento
Cortada a fita pelo governador I de Educação.

Brasil, Nerêu Ramos, que declarou aber-
.

to o transito pela mesma, irrom-I Trancorreu no dia 4 do cor

peu uma estrondosa salva de pal- rente, a data natalícia de d.
mas. Maria Gertrudes Correia, pro-

solidarie- A pedido do povo da regiao, genitora do sr. José Correia.
Armando falou o deputado dr. Ivens de

Araujo, que agradeceu ao gover-
J'AZEM ANOS HOJE:

Schmidt nador Nerêu Ramos a realização
de uma obra que vinha beneficiár
altamente os habitantes daquele
florescente recanto catl'lrinense.
Frei Lucas, piedoso vigario de

Angelina, em meio do respeitoso
silencio da multidão, benzeu a

ponte, á qual foi dado o nome de CHEGAM UNS

o sabão

"Virgem Especiê4lidade"
de Wetzel & Cla••• Join"ille

PAULO MEDEIROS
CAMPO ALEGRE,-Agradeço vossa comunicação. Felicito

vossa atituae digna Sauds.
FRANCISCO ABRUNHOSA

RIO, 5-Meus aplausos sua atitude desassombrada qual
fortalece ainda mais prestigio moral e politico nobre amigo.

ALFREDO MAYA

na

com suculento churrasco, que de
correu em meio da maior anima
ção.
Abrilhantou a

Banda de Musica
blica.

r
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Realizou-se ontem, no Teatro Al
varo de Carvalho, o primeiro con
certo da sra. Bidu' Sayão, que cons
tttuío um acontecímento arttstíco-
social. Grande massa popular aguar
dara, em frente ao velho casarão
da Praça Pereira e Oliveira, a che
gada da insigne cantora.
Uma comissão de senhoras da

solenidade' a nossa aristocracia, recebeu, em cêna
da Força Pu- aberta, a distinta patricia que foi

saudada pela exma. s r a, d.
Ondina Simone Gheur, expoente e

orgulho de Santa Catarina artistica.
A' sra, Bidu' Sayão foram ofertadas
varias �'cotoeilles", uma das quais
em nome da Mulhér Catarinense.
Seguio-se a execução írrepreensível
do programa, servindo de cartão de
visita "A Flauta Magica", em que
Bidu' Sayão põe a prova a sua téc-
nica e, depois "NinareUa", onde
nos fnostra a sua sentimentalidade,
a sua grande alma. Bastou. A as
sístencía, seléta e culta, ficou com
pletamente dominada e aplaude
com verdadeiro í,:'ene�.
"La farfalletta", a interessante e

graciosa partitlura • que Bellini, es-
. creveu aos doze anos de idade, fez

li
um "crescendo" no entusiasmo dos
ouvintes, que atipgiu o auge quan
do chegaram as "cadencias" de

I'
"La Traviata" .ir:�preensivelmen·
te executadas. Segue-se o programa,
com p':quena alteração na segunda

I e terceira partes. Em lugar de "Le
------- coq d'or", foi cantada'r'Les Iílles "deJ osefín a F I aks Schwe j dson Cadix", que deveria abrir 'I. terceira

M E D I C A parte, substítuída então por "Chan
son de Marie Antoniette", cuja au
torta é atríbuída a desventurada
rainha de Franca.
Em "Le rossígnot" de Saínt-saens,

a asslstencía delira, conseguínno
com os SC1lS vibrantes aplausos um
"bis". "The Kukoo", canção cara
terístíca, errtustasma tambem e é
repetida. E o programa prosegue
sempre, seguindo-se, a cada nume
ro vibrantes salvas de palmas. OI
que ouviram ontem Bidu' Sayão,
drspensam apreciações. A meiguice
dh vó:r. prevtlegtada, a escola perfei
ta, a interpretação, a vibratilidade
do temperamento artístíco de Bidu'

��oo....'!f?l���=�';&"''''*.."r::t;,. Sayão, falaram e �alaram bem fun-

�
.,.,...,..'"',

�
I do na alma catarínense,

� ALBANO DE SOUZA LUCIO � João M. Barbosa

I �J
e � O'. _, ".� ALIPIA DE SOUZA LUCIO � 'norte e arman-

participam aos paren tes e � d lsta" 'pessôas de suas relações ��
que sua filha Elza ajus- �
tou nupcias com o sr. � I RIO, 4 - Entrevtsttdo por umJorge Pichinait. 1'1'�� I vespertino, o deputado Moraes An-

Distrito "João Pes- � drade: �e�larou, ser muito grande a

sôa", 5-7-937. � contribuiçâo eleitoral do Norte, en...

Iii I pról
da candidatura Armando de

'!J�����Y:�fol � Sales.

q r ELZA � t .

� ri e H � Conveneão do
g��!I JORGE

�1�2'!� P. B. P
@r if.

.....i.'S •• ,

H noivos � 5. PAULO, 5 (Ban9)" Reuniu.� b s�, Ontem, ás lo horas, �Q COflven.
.�(;t}}�� � :�.l!CftT., çao do P. R. P. q'Je lomou varias

CASEMIRA EM CORTES, AR- PEOVidiZ:,<;:ias 110 tocante á situa-
TIGOS FINOS çao polI!lI:a estadual e nacional

r':.lativamente ao raso ikl suces •.CASA "O PARAIZO" sao presidencial, bem corno· sôbre:
--

r,

_ o. �esmembrnmento de forças ve-'

lha. do sr. Augusto dos Santos, rlfIC?do no seio do antigo partido
relildente no Estado de S- pau IStO.

Panlo o 8r. José Corrêa. ao. Deixou De comparecer ao con'

c:la�e a �Ia dissic'lente. que obde-
De Porto Alegre regresliou, C'l

ce a chefIa da sr. Silvio de Ca.n-
.

om a gentI e graciosa senho- p03, por nãCl des. jar, ronform.zS. PAULO, 4-Dentro de 15 dias pelo avião de ôntem, o sr. Er- rmha Elza de Souza Lúcio di- "wa:�ção que fez á imprensa,será instalada nesta clpital uma. nesto Riggenbach, industrialista. léta filha do sr. Albano de Sou- "partIcIpar de um áto que vis:J.
nova estação emissora, de pro- za Lucio, oficial reforluado da

of)enos legitimar uma intraçãOo
d d d

. NOIVADOS ao lei básica".prie a e os Olarios Associa- Armada, contratou casamento o H,!5Sa convenção foi motivo dz:dos, que se denominará 'Radio Contratou casnmento com a sr. Jorge Pichinait', rádio-telegra- h�mologaçã:) a escolha da CClnARÃO RABELO Tupan. lienhorinha Rita dos Santos fi- fista do 140. B. C. dldatura )0",12 t-1merico para
&I .a �aa =-..��f�u�tu.rja�p�r.ejS�íd�+mn=c�ía�d.a�R�êP�U�b�l�iC���.

MAFRA, 4-Medico moço acreditando redenção
envio vossencia aplausos digna atitude face sucessão.

RAUL BLEY

difusora

Mobiliarios completos para o lar

FINOS TAPEY'ES
(A' PRAZO)

na A MOD�LAR
RUA TRAJANO, 15

S. JOSE, 4-Receba expressão nossos aplausos e

dade sua atitude apresentando candidatura nacional Dr.
Sales Oliveira.

Alcebiades Ramos Moreira, Julio Wille, Estevam

S. JOSE', 4-Ao ilustre chefe nobre atitude apoiando can

didatura eminente paulista Dr. Armando de Sales Oliveira, meus

aplausos e solidariedade.
I MARIO COELHO PIRES

BLUMENAU, 4-Agradeço atenciosa comunicação tendo
levado conhecimento amigos sua atitude. Embora sem nenhuma
valia permito me externar prezado amigo minha opimão congratu
lando me sua deliberação apoiar candidatura Armando Sales. Cor
diais saudações

Nova
OSCAR SCHMIDT

BLUMENAU, 4-Abraço civico sua patriotica atituge

'''_'�'' . I.'
.

� t�:: . aiI .t '·e

Ex-as�istel'lte do serviço ele Ginecologia dos Hospitais:
da Gambôa, Fcnd-l�ão Gaff,é-Guínle e S. Francisco de Assis.

Ex-intema do sal viço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENH,)RAS E CRIANÇ \S
Consultorio: Rua Trajano rr 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das, 2 ás ') horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATAl(L\lA

STA. ALMERINDA TRIN
DADE

os srs. Alcides Marques e

Modesto Livramento Abreu;
as exmas. sras. Córa Mam

brini, esposa do sr. Artur Mam
brini e Córa Linhares Blandy,
esposa do sr. Julio (R. Blandy.

ERNESTO RIGGENBACH

(MARCA REGISTRADA, �.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




