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do · ·.õr. Armanào õe 5ales,
nacional á presiàencia. da

canàiàato
Republica

••

��9 povo quer paz. Ele aplaude, portanto,
de preservação da ordem, não sómente da

r da ordem morai."

Afr,lDA

,a

ordem
minha politica, que é a

material, mas sobretudo
-,

GAque
tem

o chefe do P. R. C.
descendentes.•.

N

nao ETBEM

A voz DO Sem quaisquer Iiga-:ões politicas
O sr. Adolfo Konder, dirigiu ao sr. Guilherme Deucher,

prestigioso republicano- de -Bom Retiro, o seguinte telegrama:
-"Acabo de lêr no "Diário da Tarde" a sua .altiva respos-

ta ao convite para aderir á situação liberal. E' pêna que outros II
ANO

p'lrtidarios não queiram imitar-lhe o nobre exemplo, conservando-
se fiéis aos compromissos de honra para que, como o meu excelen-
te amigo, PÇlI am tambem transmitir aos descendentes um nome di-

T Igno, um nome limpo. Aperto-lhe a mão com admiração, com 01'- e egrama�ulho. Abraços (as.)-ADOLFO KONDER".
I'ªonfrontando os dizeres deste telegrama, com a atitude as- do general Gões aosumida pelo chefe do P. R. C., calcando a pés os sérios compro-

missos assumidos com. o general Flores da Cunha,resalta á luz me-

general fstevesridiana dos ólltos f! da consciencia de toda a gente, que o sr. Adol-.-:, L
fo Konder é arteiro em ditar sentenças, não sendo, porém, propen-
LO a segui-las.

O que �ale, é oue o chefe do P. R. C. não tem

dentes. . .

•••

.

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

ENFERMO O
a GAL.TASSO

RIO, 6-Vitima de uma amea

ça de congestão, está gravemente
enfermo o general Tasso Fragoso,
vice-presidente do Supremo Tri
bunal Militar. Isso aconteceu na

sexta-feira.

Haroldo (aliado

•

A classe academica de Santa
Catarina, por iniciativa do Cen
tro XI de Fevereiro, homena
geará hoje, ás 15 horas, no sa

lão nobre da Faculdade de Di
raito, a insigne cantora Bidú
Sayão, ora em visita â nossa

I

capital.
A komenagem constará da

oferta de um expressivo álbum.

C h e g a r' á hoje
IM ..... _

o r\JBinistro da

descen- PORTO ALEGRE. 6- O general
I Ludo Esteves recebeu. do general

_ : Góes Monteiro. chefe do Estado
I Maior do Exercito. G seguinte ra-

I
dio:

Ao presado camarada comunico
G n e r r a nesta data passei cargo inspetor

20. Grupo Regiões Mílitares ao sr. gal,
Deschainps Cavalcantí, Testemunha
pessoal da sua honrosa e habilí
dosa atuação nessa importante Re
gião, e que não poupou os esfor
ços no sentido de chegarmos uma!
solução pacifica e digna nossa- classel'é com prazer que agradeço ao

ilustre amigo tão edificante cola.'
boraõão prestada á missão que I
me foi confiada ultimamente pelo .

govêrno da Uni�o.-(as.)-Gene RIO, 6-"?I?a correspondencI.a
ral P. Góes. d.e .Ararangua informa que os ofi-

CIaIS casados, que se acham des
tacados em Santa Catarina estão

I mandando buscar slÍas familias.

Mobiliarios completos para o lar

EXTREMISTAS
CONDENADOS

Aconcentra�ão de
tropas no Sul do

Estado

RIO, 6-0 Tribunal de Segu
rança, ontem reunido para exa-I
minar varies processos de extre
mistas de varias Estados, conde
nou a cinco anos os chefes extre
mistas da "vila Pedro Velho", no.
Rio Grande do Norte, de nomes

Oscar Rangel,Vicente Alves Neto,
Guaríguasil de Carvalho.Josê Luís,
José Corrêia Lima.Manool Aman
cio Filho e Armando José da
Silva. "

Na mesma sessão foi também
condenado a um ano de prisão, o
ex-investigador da policia do Es
tado do Para.lá Felipe Pedroso,
por ter em sua residencia material
belico pertencente á União.

.,

RIO, 7 -- O general El.&rico Outra embarcou

para o Sul, nul"1 avião militar, pilotado pelo capi
tão Aquino, sendo=acompanhado pelo major Etche

goyen, capitão Valter Prestes e tenente Keler.
• O ministro inspecionará as unidades de cava

�aria e especialmente as que se encontram aquar
teladas na fronteira d4' Estado de Santa Catarina
com o Rio Gra;;1de do Sul •

Todos 05 gerserals que se encontram aqui
foram ôntem ao i"o>l[riJisterio da Guerra, desperdir-se
do ministro, desejando-lhe bõa viagem .

O avião em que viaja o Ministro da Guerra
deverá pousar em Curitiba, Florianopolis, Santa
Maria e Porto Alegre.

o

O ministro inspecionará todos os corpos, du
rante oito dias.

OS AFAMADOS CHAPEUS
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Gabinete do ge
neral Góes

•

eixos

Faz, hoje cinco anos que morreu
Raroldn Canado.
Trazer para aqui todas as suas

grandes qualidades morais e virtu
des cícícas, toda a nobreza do seu

espírtto, toda a galhardia de seu

temperamento, todos os serviços
'Prestados á terra onde nasceu, e,
sobretudo, o modo de como sabia
ser amigo dos seus amigos, torna
se superfIuo. Haroldo Callado éra
uma dessas figuras marcantes que
honram uma época e uma &!ração.
Recordando o infausto passamen

to de ha cinco anos, rendemos á
sua memoria um preito de admira
ção envolto no sentimento da mais
profunda saudade.
Hoje, de manhã, os redatores da

nossa contreíra "REPUBLICA", vi.
sítaram o tumulo de Haroldo Cana
do. onde depositaram, como nos
anos anteriores, uma coroa de flores

M I L H A R' E S D E PAU L 1ST A S n_atur_ais._

-------------------,--- REGRESSA
as fileiras do P. R. P.

,

•

•
----

RIO, 6-0 general Góes Mon
teiro propoz ao ministro da Guer
ra para servirem no Estado Maior
do Exercito os majores José Al
ves de Magalhães e Artur Hesket
Hall, o capitão Pedro da Costa
Leite.

FINOS
I

TAPETES

,
J

•

PARIS, 6 -_. A Academia Francêsa de Ciências tomou conhecimento
do relatório de um técnico do Observatório de Paris, segundo o qual, o

•

mundo não está girando regularmente ou fazendo um volta perfeita, o

Q'de é expltcado pelo desgêlo anual das neves e gelos polares, o qual
levanta a superfície do oceano em 8 polegadas ao equador, e faz a ter
ra vacilar ligeiramente.

. �---------,--�---

A·· d
· A tentado contra o

, rquiva a o a quel- ministro Salazar
•

xa contra o gal. LI5BOA, 5 .. o sr.. Oliveira
5alazar foi vitima Oe um atenta-

Gões 100 Oinamititsa. senõo lunçcõo sõ-
.

. bre ele urnc bomba. O sr. Oltuel- I

Ira !?alazar saiu ileso 00 ctantnõo , i
O

foram prêsas numerosas peso
RIO. 6 - procurador geral sóca. entre as quais, õots lnõlul-

.coscluiu o seu longo parecer re- õuoa, que após o ctentoõo, cor

querendo a devolução dos autos riam velozmente num o.uto�ovel
do inquérito .,ao minitI'O da Guer- p�la estrnõc real,. na õlreçõc àe

• f" d direit S VIla Fron rn àe XIra.
ra, para os ms e UeI o. e

o Tribunal aprovar o parecer,
ficará o ministro da Guerra au

torizado a arquivar o inquerito
� punir, se' quizer, o general
Waldomiro Lima, como autor de
uma queixa infundada, psevista
no n. 60 do art. 338, .do R.I.S.G.

RUA TRAJANO, 15

•

A\té O mundo
anda fóra dos

(A' PRAZO)

na A MODELAR
•

deixaram o almirante Proto-
genes

S. PAULO, 6 - Dentre as

decisões' tomadas ôntem pela con
venção do P. R. P., figuram a

exclusão do partido dos elemen

tJ>1 da ala dissidente chefiada pe
lo sr. Silvio de Campos .

Os excluidos foram, além do
sr. Silvio de Campos, os srs. La
erte Setubal, Mario Tavares, Ro
berto Moreira e Alvaro Moreira
Pinto, deputados federais; Ino
cencio Serafico de Assis Carvalho,
José Augusto Salgado, deputa
dos estaduis; Reinaldo Schmidt
Vasconcelos e Ginesio Rocha, ve

readores municipais.

LISBOA, 5 -- De regres ..
so ao Brasil, seguiu pelo
"CAP ARCONA", o al
mirante Protogenes Gui
marães, que esteve licen
ciado para tratamento na

. Europa.

•

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR-
CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL I
CASA "O PARAIZO"

o sr. fabio Sodré
falará hoje

\ (General Leitão de
Carvalho

RIO, 6-Vindo de Curitiba,
chegou ôntem a esta capital o\.

Egeneral stevão Leitão de Car-
valho, recentemente nomeado pa
ra o comando da 2a. Brigada de
Artilharia, com séde em São Pau
lo. Este oficial, por esse motivo,
se apresentou ao Ministro da
Guerra.

Desapareceram 5
presos politieo§

RIJ,5 (Argus)-- Pela informa
ção prcatuõc ao 5upremo Tribu
nal militar pelo õtrctor õo rasa
ôe Detenção, er, Aloisio Heiva,
quinze àos 112 prêscs que ali ô

e

veriam estar, não são encontra
Ô05 no famoso prcstõ!o pnllttco ,

Desses 112, 53 clnôo não foram
àenuncia005, cchonüo-se portanto
prês05 ilegalmente. Hão se sabe
o poraàeiro àos quínze Oe entes
que teriam ôe5apareriào mieter lo
ecmente,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Agressão contra

CINE REX, ás 7 e 8,30 ho- De LaVeleyEm verdade, não e �o Brasil O Mundo arrebata o invento, perfeita e moderna aparelhagem ras-Marta. BRUXELAS, 5 (Bant�)"- O mi-
l mfl f d L M nlstro õo Justiça, sr. De La

veley,! BAI'A 6 P bé' q lé a� orésta antasmegórica da comercializa-o, transmu a-o em éo artem classificado entre os sofreu uma agressão pratiraõa por .
_ assaram,. a oro

Avarêza, que o nosso avô lusi- máquina de pavor, que impele o dez grandes diretores cinemato- CINE ROYAL, ás 8 horas- populares excttcõcs, que lhe vi' do do "Comandante Ripper",l d I d d d brarnm algumas brzngalaõas rz
24

.

d d d R'io, aconchega () á areira ra- Homem a reg e Ir á éra as ca- gtalicos mnn iais, emprestará o Bidu' Sayão. socos, quanõo o referiõo titular extrermstaj, man a os o lO
t o Ifortante e amiga do cesal vernas, encaramujado no instinto seu concurso técnico à Comps- õeixava o pnluclo Oa Justiça em para Recife. ...

di' .

h d D õlreção ao seu automouel estado-
O'd _1 d I Ica'tlga o pe a mverma, cac im- I elêza. nhia, porque ela, mercê e eus, CINE ODEON, ás 5, 7 e eoõo um pouco mais cõecnte, UVI os -,.guns e es, naque e

l-ando pachorrento, olhar parádo Na clepsidra dos séculos vão não levou ainda o seu naciona- 8,30 horas-Estudantes. navio, declararam que o chefe de
11,,3 chamas fugitivas, imaginava, pingando os anos e navegam, lismo á raia da xenofobia e

• Mandou re. policia" cariôca embarcou-os á
rubiçoso, carregadinha de relu' depois, noe céus co Brasil, os sabe que não podemos de pron- A I • noite, para assim prejudicar o
z entes pacótes. Nem 6 tambem aviões J� transporte, de guerra to prescindir do técnico estran·· me I ti rar a es- «habeas-corpus» que impetraramaquéla inacessivel Floresta Negra e de turismo; passeiam tranqui- geiro. EarhIIri

quadr.
e deveria ser julgado no dia se-

(:il Escandinávia, branquinha de los sôbre nossas cabeças os di' Os artistas ? Eta os està guinte. O chefe de policia visou
néve, que a lenda transformava, rigiveis enormes ímensos peixes selecionando entre u'a multidão pa recai esta r BERLIM 5-Sabe-se que impedir que comparecessem ao
cada ano, a' meia-noite do Natal, d' I' t aro d r t de t br sileiros � Savai' d

'

d Tribunai, ao qual- ;"'formou tel-esIS isan es no esp ':t • e p e en n es a • �

S. FRANCI"�CO 5-Uma � a mlranta. o russo, man ou re- ...

no mais dulcíssimo e festivo mi- E nós, eternos basbaques, e nem lhe faltou o expontaneo �', tirar os navios da esquadra, que libertado. Esses' prêsos não {o-
Ligre de luz e de harmonias, no, esquecidos de nós mesmos, oferecimento da aristocracia pau- estação amadora c.aptou um rad�o ha dias se encontravam nas ime ram denunciados.
deslumbrante encantamento que emquanto lamuriamos que somos Es�a. O concurso de têrnas na- de bordo. do avião de Amelia

diações d'1 rio Amur, Inaugu raçãOos candidatos patrioteiros teimam um povo de analfabetos e inca' cionais, a encerrar-se alo. de Euhart, �Iundo que, se er.con!ra deu rnae-m vêr c querem eternizar o 50- pazes (uma sub raça, como de agosto próximo, agitou o meio salv,a e, livre de pengo, V�n�s quizarn a região, sem contudo, até
nho, nestas paragens sem neve, em terminologia estravagante, a-Iliterario do Brasil, indicando' mvios Igualmente rec�beram smais este momento, nada terem encon- estatu a
esturricadas pela ardencia tropical. pegôa-se modernamente), nào po- lhe um nOTO plano de ativida- da mesrr�a �rocedencl�, sem que, trado. TURIM, 5--Com a presen-

O Brasil é, sem tirar nem pôr, demos sopitar a admiração eletri- de inteletusl, com a cetezs de todavia, indiquem a situação exa- Em Honolulu foram igualmen- ça do Principe de Pie monte, foi
isso que aí está, urnas terras co- zante e estentõrica. berrando maior proveito. • ta em qae se encontra o avião. te recebidos sinais indecilraveis inaugurada, hoje, a estátua do

I I' C d f d I�J d t do aVI'Ao d ... Amelia Earhart. Duque de Aosta.rro ta�as �rr�, tav� U� p� lô� � �moaemão � �mo re� o uma n�. �� e ��u�m�er�o�.o�s�g�.u�i�r�a-�c�o���a�s�p���_s�'���������������������������ca:hinho mais adustas e mais francês, ao português, ao gênio renda que correrà tambem in-II--
-

-IIavaras e que, todavia, e Homem, de todas as raças, todas as na" direta�e�te para o .rn�ior e�plen-
AUXILIADORA PREDIAL S. .Ap-Ío seu trabalho e persistencia, cionalidades e latitudes, abstraí' dor da cinema brasileiro, a Com-

va dominando � r igressivamente. d)s de qu:! êles crearam aq ue- panhia jà possue contratos que
J; alguem escreveu que obra' cendo-se na divina centêlha a incu nbem de capital filmes

sileiro, e iarnorado da telra, cê, de -patricios nO.iS0. estrangeiros, renda essa suficiente
do se esqueoeu de si próprio e Mas-louvado seja Deus !- a cobrir, sozinha, o orç�mento
da sua obra ciclópica de colo- j' eSpOUC:101, no céu forrado e de depêsas
nlzação e unidade nacional, ao escuro, os primeirus f',guetôt!s da Por outro lado, Bonequinha
�ado do jesuita. reação na.cionalista, Não o ves- de seda e Grito do Mocida-
E é mesmo assim. go natiVismo, que transpor- de vieram nos saciar da convic.
Capu d� ingentes esprêsas, tou o cabôclo da báse para ção das incalculaveis pc.ssilida

êle sem;>re as realizou, got<!jan- o ápice da nossa estrutura que se abrem a' noss3. frente, até Ite o suor de seu rosto, como se étnica nos quer a todo tran- pelo lado financeiro que, T1"'!ssas

a:sistisse, páv�do, a um mila�r(". se descendentes de bug r e s fitas, foi fartamente compensa-
E' que desde o de�embarqlle e fez da Mãi Peeta e Vovô dor.

na terra virgem, indómito e {ndio nomes tutelas; mas \Im na· O que nos falta, assim, pa.
tem.:nfio na era das entradas cionalismo conci�nte, ponderad.), ra qll(! o cinema brasileiro seja a

f' .::la colonização, tais e tamanhos prático dosado e medido, sem mal� fulgente realidark?
furam os perigcs que arrostou, farlta�ias, nada pueril, util a nós Apenas a nossa cooperação.
tilo tremendtiíl e depre3soras as l! util á Patria. E nos poderiamos, por veltura,
SI uações que venceu, que, passa" O cineml, por exemplo, come n.gà�la.
do o teanse e reaà1u:ridl a lambem o rádio, é UrR fator con-

tranqulidade, êle não quíz con' sidelavel e necessário á amálga
vencer-se .leno feu próprio herois- ma cultural de um povo.
11 ° erta cidade, para, como Pois, essa cultur anos vem até .ll..
crente profundo e inge:::uo, levá- agora, 4travé. de fitas de coW·
10'\ á conta de providencial inter- boys e r.lelifllu05 idilios de Joan
c�ssão dus seus bons santos pro· e Kay, influindo maléficame'1te
I tores Provam-no iss" mí! exem- na formação de nossa sociedade
pIos que pululam éúmo ai bor e em no55os costumes. Ademais,
bulhas na água a ferver. '�essa cultura nos chega em in-
Aí temos, pau citar o mais 1 glês, em francês, em alemão,

notavel, o invento da aviáção linguas que a maSSA popular, ou

Dehatia'se o Homem, desde não entende, ou entende enal.
�é(ulos. no insofrido desejo de E não é só. As fitas estran'

alar-se, como learo, á amplidão geiras carreiam fronteíras afóra,
�em camin'-los e sem fronteira,,; em torrente inesgotavel, as boas
mas, como icaro, o Homem viu, moedas sonantes do nosso chupa-

-- -.�

Dr. Pedro de Moura Ferrode cada vez, derretida a cêra de do pé-de.meia, quiçà as ultimas
sua alada ambição, não aos ar' de que o f;sco voraz se esquecê- Advogado

Rua Trajano n. Idores do sol. mas á impenetra- ra.

,el friêza dos Jncogno!civel. Sur�e, porisso, agora, a pri-
POIS bem: sem retumbancias mtÍra tentativa séria no Bra�ll,

nem panigiristas, Gusmão inventa do nosso cinema, do cinema C iOu cOrn O
o aero�talo, nos albores do se- b.asileiro, com o nosso capital e ga I. FIÔ r-es
culo XVIII. Rolam mais dois a nossa lingua. PORTO ALEGRE, 6 --O
: eculos de estudos e experiências A Companhia' Americana deputad) Barros Cassai, que che·
r:- a perta da tolução permanece de Filme.r; organizada com vul· gou a esta capital, conferenciou TOTAL DISTRIBUIDO NESTE ESTADO ATÉ HOJE RS. 4.678:000$oob
: inda entreaberta, tal como a tOSf) capital, superintende neste ainda ontem com o governador I :von ius & C "'ia I'" ..d.�ixàra o padre brasileiro, até momento em São Paulo a cons- Flôres da Cunha. L....,
I ue o filho do Brasií, duzentos trução de seus laboratorios e O sr. Barros Cassai pretende

II CORRES. p.ONDE i'JTEs" lianos passados, aa escancára aos seus vastissimos estudios, dos fazer uma excursão ptlo interior
<

E?iCOerê ito'r:i:.nt·ooümOi;;à'o é e I�eiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiõiiiiõoiiiiiliiiiiiiiir?iiiiiIiiiiiiiii.._�.iiiiiiiiiiiiiiN�ao "i tnporta!

��acionalismo de
\

verdade

ZE' CATARINA

alta dos

generosr
PORTO ALEGRE, 6-A'

União Sindical dos Trabalhado-I
res Porto-Alegrenses dirigiu um

memorial ao governador do Esta·
do, pedindo a sua interferencia
contra a exce�siva alta no preço
dos generos a1imenticios, o que
està criando uma situação de ver�

dadeira angustia para as classes
pobres.

Confer""en-

Circumscripção Santa Cathárina
Distribuíção de 30 de Junho de 1937

APPROVADA PELO FISCAL FEDERAL EAi PORTO ALEGRE
PLANO «A,.

10:000$
1:000$
5:000$
30:000$
10:000$
15:000$

,

15:000$
2:500$
25:000$
20:000$
10:000$
15:000$
10:000$
3:500$
10:000$
25:000$

CARTAZES
DO DIA

18 - Alhedo Leehr Blumenau
26-empr. h}po�hecario Blumenau
674-Julio Schwarz Joinville
905 -50:;. Coop. Lauterbach Rio do Sul
521 -Otto Dernarchi Rio do Sul
389-Vieira &: �:arvalho Florianopolis
416-A. Metzler & Irmãos Palito União
691-Walter Hosefeld Porto Uniã.
152-Cuido IloÍmann Joinville
678 -Heitor Souza Lima Flc,rianopolis
857 -Germano Hoffmann Brulque
964-Christiano Gude Blumetlau
329 -Antonio A. Abdú Florianopolis
982-Nestor' Monich Joinville
202-Augusto Klopmeier Canoinhas
479-Jorge F. Tiefensee Blumenau

Transferencias: contractos Nos.
311,-4.050, saldo, 312,-4.115,-144,-4.089
260,.4.r)88,.41,�4.1 00,�373,-4.099,-707 ,-4.081

PLANO
4.049-Contr. de Emprestimo Joinville
4.348-Carlos Kasting Joinville
4.421-Domingos Noronha Florianopolis
4.360-Felippe Hannegraf Joinville
4,093-Rodolpho Frisch Blumenau
4.244 -Francisco Oliveira Laguna
4.189-Leder & Líschke Blumenau
4.450-Theodoro Steio Joinville
4,158-Paulo Schwarz Joinville
5.00 l-Hermano Manz Joinville
5.038--Leopold\l Ehrat Blumenau
5.537--20nt. de Emprestimo Blumenau
5.580-José Sanches Junior Blumenau
5.607-1. Kalvelage Blumcnau
4.423 -Luis Lafayette Bosco Florianopolis
5.055--Abilio Machado Cruzeiro do Sul
Rescisões: contractos Nos. 4.232, 4.019,
4,2 J 8, 4.268,�721-4.308,-4,080 6:502$900

Para seu usa ou para a sua familia, temas tecidos que

Modernos, baratos, lindas

Passam pela
aaía 24ex
Iremistas

Antiguidade
« (parte)

Sem juros (saldo) trsf. prefcia.
<l � «7.540
« c <l' 7.456 1
c -« «7.436
« c parte:« 7.432

Com jur'Os (sald'll)'v prefcia.
«« 7.012

.

c« .6.933
«« T6.8?O ..
«« 6.794
«« 6.733
«« 6.732 2 II
'« « parte 6.647
Reserva ..Technica 6.645

II :974$500
« 8 ..

15:000$
20:000$
7:500$
10:000$
3:500$
5:000$ Serie I 3.314 5
15:000$ «I 3.194 8
30:000$ c I 3.194 5
5:000$ «I (parte) 3.187 1
17:500$ «II (parte) prefc�a.
5:')00$ « II (parte) 1.794
2:500$ « III (saldo)' prefcia.
10:000$ «III 1.183
5:000$ «IlI (parte) 1.160 3

10:000$ De accôrdo com o rarag. 31
10:000$ « « « « 31

-

Antiguidade (parte)
SOR'tEIO

«

«

« (parte)

"l

nunca desbõtam

e resistentes

Casa Pernamb
rEL.,IPE S C 1-1 M I T 1:), IS

.-'

(
\,

"

'.

canas

-------------------;_' � � -�--c� �__� � ._���=_��� �__ �,. ��.� _
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�
lBlurnenau . JoinvUle S1:lío FranICisoo Laguna - _81';8.-. �

MQstruarle permanemt.·. era Cruzeif"'C> cdo Sul �
$eQção de $eoçi!ío d. $eo�lio d. ipa�:SE::"�i:!es e extrange'ras "ara mr- FERRAGENS: MACHINAS : XMorins e Algedões

.

Mat,_A_J J o'" 1( �aChh!nas de b��t,�ciar madehlra. \t.4,Lonas e Impermeaveís :g.. em gera. para C0l;l�uucçves: ,
mae: mas para emcmas mee amcas �

, tapetes e trilhos Ctment0-ferro em barras, ferragens para portas J\1achillas para íaeeírss

,�','� Roupas feitas e janeJlas, tinta Maehinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, eultivaderes, moinho etc. l

Lnha para coser e selglr Fo,êea e Camas f ocemeveís, Motores de esplosão, iv1oW!f.s �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - af)pareJhos de jantar�1athe- e:tectric0s
'5abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmíssces: 1-:(1' I
,-\icolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheíras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leQs e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - téías para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P eças, 'Icces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimieos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítarios dos afamados Conservas nacíenal e extrangeiras Pneumaâces e carnaras de ar GCO,eVER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrlco em geral �
I� Empreza Nacional de l'Jav,e!=iiação "Hoepcke"--vapores UCar! Hoepcke" "Anna" e Max•• �

FF1brlca de Pontas lI�ite Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" i�
-

�
�V.4.VAVÀVD���__It�â��V��"q.

•

Fili'aes

r
...__ J _

Dr. Artur Pereira.

e Oliveira
CUnlclI méihca de crjJ:n·

ça�j G adu!toi'

LAgOR.ATORIO DE
A�!AUSES CLINICAS

Consultas diariamente �as
4 ás 6 horas

.

Consultorlo. Rua João
Pinto tr' 13

-

FONE-1595 -

Re'iiJêncÍa: Ruo Vleconde
de Ouro Preto n' -57

FONE-1524

Dr'. r\l1igl:�el
Bç;a�:Ja!d

CLIf'lICA GERAL
• Vias Urinarias

1rotatnento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joá.o Pinto, 13
. 1 eJefone, 1595
Res. Hotel Gloria-Fone 1333

• Consultas das 13 ás 16 hrs.
-_.� '---�--------... _---�- ._.

Dr."Carlos Corrêa

Partos _- Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da l'atarnidade
Medico do Hospi.tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
�tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde '-, Consuliorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I\/latriz:
em:

Indica:

I Dr. Arrninlo
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas ,das.l O ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

lar. Ricardo I
Gottsrnann

Ex -chele da c1inic>.i do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vressOl:
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especiallsla em: Ilrurgl.

geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do.
eriças (Ias senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

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

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285
!

RESIDENCIA- Rua Este-I
LI

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogados
I Dr. �.d: d.-M:ra Ferro I.
----------

Advogado
RUd Trajano, n: 1 sobrado

__

Telephone n' 1548
__

1
� &.uaa

o mais elagante centro de diversões fami
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
I;

I . .
Fsplendido serviço de bar com bebidas na-

" cionais e estranjeíras.

't·�
. _Feericamente i111minad

..

o com instalações mo·
.• dermsslmas.
.

RUA TRAJANO, IO-sobrado-nos alto s da
'_ Sorveteria uloria

::= #el" $-_. .� utA· ,,- . H !I. ;.

FL-O NOPIDOLI

�.��-�--�-�r=�l�=��r�_�Q������iliD����� ���.

=snelhos � · �

t' �A Favorita :
�

�

� Em loteria a sua favorita �
� �

Rua Felipe SclTmit� n· 7 e 17 a

B I LH ET ES

Só os fabrícados em [oinvílle pela única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPEA
Rua 15 de Novembro n. 366 - JOINVILLE

\ �

Cirurgião
dentista'

Dr. H. Gg. Sippel

Aderbal R.
da Silva

:-";i\.dvogado
Rua Com, Mafra. 10 (sob.

LODO'
1631 •

129�
IAccacio Mo-I

�

N O Estreito Ponta do Leal

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica ieral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 10RIO:
�ua Trajano n: 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

•

re I ra tem seu escríp-

tÓI ío de advogacía á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. _. Phol'p' 1277 .:_-

1-
-- ••••••••••

I Caixi Postal, 110. $) �
--------- -------:: Companhia "Alllança da :IA I VENDE.SE uma CAia no dis· � Ba h "Ia" �lfI �dvogados trito «J0ão Pessôa,., Estrei-; <lO<

Desembargador lo, á rua do Nestor no.4,2 • FUN,uADA EM 1870 SE'DE BAHIA ;:
S I G com 2 quartos, salas de visitae • �t!S

D/:�:be�:��a� 5��:. �n:�í���:;. No aprasil 0.· t eguros Terrestres e Maritimos ivel recanto da Ponta do Lea-
FPOLIS. Preço especial. Tratar com [ooã :
Rua Trajano n. 2<J Alves, no Canto do Estreito. •

�'I:'"

9.000:001J$000 �.,..

50.000:000$000 e

Usae �"', afL=lmado

CREME! YITAMINOSO��

P R O C U r O L Nr. 1

o cutls limpa e sadia?

i
1
:. r- .\ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



;:',ndert.'ço Tcle�"i'.: DOLAR Caixa Postal, 32
S f"� \Nr'r(;-�"'o Dr) "UI STh CATADIl" A

• t".J""\.'� J';� 'f\...J L...
·- "�.' 1'\ �r...

AGí�NCIA DA

::;ocicdadc de P,;av(::ei:lcão:!Paraná- Santa Catarina
,

� T _

Lím;t::'da.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-R!o
Prjp!! Torres & Cia. Limitada -Rio 1

V<ln;L'phr::nd & Cla.v-Santos
Viagens dirétas para RIO DE JANE.!RO: Posn

.t .: ia, ,j. ';0"- II .1 I( Buarque
.. is <tiodos; VJ<:l';;:,ns diréra, '1<1"

'Pi, atininga, Saturno e Braz
rl:
....t'....

, ,

•

"

Ui

�t Entre Concord.a e �ViarceHno Ró.rrlos
�;�
-�t,;r:;.;

�� Efv1

ri; ;��.é.�, 1'-� I! j : h.at

�1\4,', :,
r,». S.
�::."._.,.,.- "-�,, (ii' "j'C"",:(:,c"'ra-n ""'''(�;çà'' e EMPARQUE deJ,�; l_('lo.� .�1.� .\,.. �. 'L, .... _, .. d. c,':J ., 1.;"�'_',., I", .. ,.f :i..J

t�': ;)', as "t'pecú's (L mê.dei�'1' ,erradas, bi�ndiciadi;ls e em

t();-c;s etc.. cercais e mercadcrias em gel ai, para qualquer

I': put -,,) cir, Nclfte ou do Sul do Paí�, bem corno pela o Exterior
, -i'�<'ccLe cargas d\..· importação, do País ou do Ex·

R terior, para desembaraço e redespacho para

�: as praças do interior

�; SEPVIÇO GAr�ANTIDO E RAPIDO

�. F"� reC (:) ���. !Y"(� LJ (3 j (" os
�:,;������;�i,------

1 Dr Q·'«·V?] ldo �;Hva �:;ab��ck '

i
· � �'D /0 � AO o I

j
Cons, l\i\afra, 33

I IIFone ,1.191

"�.,,:::;m;c__ .õim,,,�íiiiiiiiiii.":"_iliilõii-..;ifti �'3m�p"�,,........�!.�_�.....�-��_�,_,.��=:�t�__�u Ir». Alfredo P. de l\rauJo l/II 'MED3t-""'C"","flI ". I ->t.. "IIi't".... ........J

Estiectaíista em molestias de creanças, nervosas,
impatudismo e mo/estias da pele

�:_:���:�.��,��P
_._ .....

,;..;'-"-"""'�""'_"-.-.�-
.. _c_. � .. A__•• _'�.'

;.!!,_����....

I!;
I

---- tc"'.\ """ ;t4 �� llY".l ill"� , mn lili � ;�� 'I': == !�,� �t "iii ii) �:..W" \lf,&� ,t.� -ti !:Jí.§;H iii 'iii ii 'i',M'1

� :
i\, rJ V ,-..., .. -'''i< .i""'>' O',

!; :
,',. � -",.,J e::.. :1'..::..

\"�F'i1I' ! I�: onanopo is
li' ---'-,'" 3

--- -

:;:;�,"'�,
r:r;

'''''''',' ,!J1i�,q:�W2fI'?##;., IVE
A..�E � �

'''�'-----, Crédito i q�....,'
_.

�_IJüm_
�' Banco oe,m A2'ríw I

f
.

b fPoputa: 'ó;1 o 1 �rna armacia em are-

col ."� , 'p� santa iqnezada, n'urn bom ponto
(..1" t", G..

•

a ;da linha férrea São fran-
Catar1n .

CISCO.

I Para mais informações
jnesta redação.

IA LUGA-·SE, o conforta-
I

vel prédio de residencia

i á Rua Spivack, no dis-
I�riio de «João Pessõa-.
! A' tratar no Banco Agri
:c\í}a, Rua Trajano n. 16

RFCEbi·: DEP8SITOS mesta capital.
j

Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pe·
le e nervosas pela .Autonemotherapía

Ccnsultorio e residencia +Praça 15 de Novembro, 1 �
Telefone, 1.584

CC178ullas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

8

C0MBiNAÇÃO COM A LINHA DE Cf-\XIAS
de CY{TIGARA & GENE.Rl\LLI

Passará a funcionar, do dia 10. de Ou-
trubro em diante �

DIAH.IA�E['·.4TE, saindo de Coucordia ás 7 hora- �;t,
da manhã, regressando as 4 da tarde ��

Para (.lcilitdr.a boa marcha dA Eawre'lft, será colocada em �::i
cada povoad . üma ag 'ncia para vendas ri", � assagens, como
abaixo des('fimjilaID�!s:

C()ncordia:-E�crjtório Mosele
SuruvI-Casa Comercial Boscano
Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn
Rancho Granúe-Hotd de Maximo de S,�cCi)
Barra do VeadO-Ca3a CumerciaI d� Irmãos Poy
Bela Vista-Boteguun Ro[se
Vila; Rica._Casa Comercial Mazuti
Marcelino Ramos-Escritóri') M05ele

Preços: CONCORDIA á M. l�AMOS ,15$000
IDA E VOLTA 25$000

Empreza DALLA COSfA

N. B. ElU caso de temporais DU de estradas em máu
estado, as passagens terão o acrescimo 1e 2.0 o

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACA�
'.lO'" _."�....,..,.,,.,��IIIt:l{.V.. ,?

f"'�...!.-.-"-t�'�"I��

,I
� I
(Soe. Cocp, Resp, Ltda.)

i:;i�,� TraJf!ltlO fi. 16

I
C"r ito! 136:700$000
[�>_:'(;J\ ,: 56:424.$498

E S.T A.I.,linda casa jo ó-

c:le ser sua !1:>a-
•

I
��-r,,�,�,�.�,��__

� �,-

,""�. gando apenas
5$000.,10$000 ou 20$000

�

por" rr..,es na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

I

I
I

�
,
r

i

Para o Norte

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

Sa.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8)40 » 5a.-feiras 20 »

LIBERO BADARO'. 103
s. PAULO

I Os melhores precos
Ao alcance de todos

Matriz:
107

PHEiANOO 05

SEGUINTES JUROS:

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-fdras 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

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

A m�la postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira ás 9 húras
no Correio Sa. feira ás 10 horas

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

Sr. Albano de SOllza Lncioinformações procurem os Agent�s
Carios HOGpcke S.lA.

Secção de maquinas RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 _. (SOBRADO)

;
(,

ALUGA-SE
quartos para casal.

1 r. formações pelo fJ ne 11

� •

I
_

'Miar.Jl1BPf"

r..':�'-';;�-�-----'�t)��-i�§ffl��-r�
��1tWB, \:H:k �>{lJ i'-t:\l.llii1í�.;U \���,

ir.f'>\\
.�

�o3t71.1::J1_�Wi���"rY
'·I;.:t�.3-:!I

"

�;i .,,,,,...� BA;·IiA�,:c".'
��j �)(:P{(\BA. 1 A

'. Lq F.\;j:,

!
,l:)

o f I
� ''':''),'' '.-···--'-�-;:R�\�;":�:"�';:�.' D� j'k;,j�� ,��1c
�i

• f\. ,,�
('" �.Jiú�D .'

�

{ij s'/:J-j-05 �>

�f li j��1�'"� �
ti PQr:TO Al!"�)([):.� ,!l/"ctJp'

I I 1�
i SANTIAGO ' ;1' .ii

iii, "..i,••,�,I\'\om�r:�V!!1F.Oi',4V'Cl
''',�,.�" ;::::;:F::::f':iV!lJJENOS :,IR::;����,

,.t;,���m'.íl'iiUi' iilIIm����II:II!�"

4MA =

DR

"

- w

Para mais
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A (".AZE rA-Ftorianopoli�, 7-7-1937
S

"�S������a,����1e�§a����•••a�••••�����VÂ'q���AV1l����Si4�
,... ". &1

ASA TRES IR.MAOS�
------

r=. A L. A C I O O A S S E O A S, �
• '0 que é o orgulho do povo de Floria,nopolis �

mês de julho em todos I
no e meia estação �

�
Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE',

�
CLOQUE' JACQUARD, PEAU D'ANGE I3RODE' ESCOSSES �
DE LÃ para vestidos e costumes, Lãs para vestidos e man- �

"
teaux de todas as cõres, artigos superiores e finissimos por •

G

I
�
i
�
I
m
�
�

A_ FELIPE SCHMIDT, 22 �
F O N E 1.401 �

F L O R I ANC)· I?' O L I S �
�V&��V�����7(ti� ���r��",��(f, �� �arAVA�7N�3e
.O••••GG.lJ..O�5.eG@et �. �II 5 rrn to-5 rr ma I? I V�el��I·DzSaaça-ian-Vicio . d� embriaguês í � �

- L
� ••

o
o Do Estomago, Fígado, Ríns, Bexi��s, Intestinos? NOVA YORK� 5- Tend::>
e Lembre�se do luma wbrinnaciopresidente Roose-

! Cha' das 9 hervas ,velh .. atropelado uma criança,

:
.

quando guiava o s-u automovd

A' venda nas bôas Fermecias. .(ft., DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A.
na çidade"'de Florença. 0'1 pro :

�

L
genitores do referido menor re-

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville • A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS 'qllereram uma indeniza ao de 3

••••O•••6.�••••••G•••o.I����-���������'����������I�I�n�s�r6s.
p

_

.:__�.�'..�:':::J:.!.lU����r.;""air".:··:Í1I·'·:JiIPIPiijt!-<â% N-M*e"'M'ri'1:I*#MMí@H i:iMRlU!Mi'í"il

Induatria de
laticinios

Tuffí Aniin & lrmõcs

•

Grande abatimento no

os artigos de invero·

••

Agasalhos de inverno
•

I indos CASACOS DE PELES, curtos e 314, REN '\RDS AR-

GE�TE' da Sibéria. PELES MARRON Alaska, legitunas

e de reconhecida durabilidade e garantia

Assombroso e incomparável stock de SEDt\S

nas mais belas estampas com. dese-
. .

nhos írrepreensíveís.
•

•• Irnénsuravel partida, de UNHOS BELGAS,
•

•
o de afamadas marcas e insuperável qualida-
• de. Lote Rs. 1 :600$000 .

•

•

00 •

preços ao alcance de todos.

CAS�MIRAS artigo nacional e estranjeíro

de padrões modernissimos, última palavra

no gênero, satisfazendo ambos os se xos.

CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA.

para homens e senhoras, de diversos tipos, '

novidade absoluta, verdadeiro sucesso .

ecmno PROPRIO

ata0 e depois reZDU 50-I RIO, 6 (Band) - Notas es

· bre OS sapatinhos t?t�s�icas sobre a industria 'de la
ncimos em S. Paulo demonstram

das vitimas que em 1933 as primeiras fa
bricas produziram 839.300 qui-

•
los de manteiga e 389.57 I quilos

'-'OS ANGELES, 6- Anuncia-se que um sem trabalho, de queijei. Em 1935 a produ
mado, Albert Oweyer I que atualmente vinha sendo empregado ção havia aumentado considera
a Municip'àlidade para vigiar o transito das crianças nas esquinas velmente. A produção de man

maior traJ�go, confessou ter assassinado ha uma semana, num teiga atingiu 2.263.232 quilos
tranco proximo á cidade, as três meninas Madeleine, Melba Eve- e a de queijo 456.571 quilos.
t e Jeannette St;.êphen, depois de ter abusado delas. Acrescenta-se a produção de

O indigitado criminoso acrescentou que depois do delito 162.300 quilos de caseina, ..

locçu os sapatos das crianças numa fileira, uns ao lado dos outros, 1.730.000 de leite condensado
ter rezado sobre os mesmos". e 298.012 quilos de leite em

Foi ordenado o exame de sanidade mental de Dweyer, (I) pó.
aI, no entanto, será sem demora processado pelo crime de assas- Ainda de acôrdo com as no-
.

tas que acompanham êsses dados
As ameaças da multidão que queria linchar o criminoso, na estatisticos, em I 933 as indus-

egacia, fizeram com que as autoridades o enviassem imediatamen- tries de laticinios renderam cêrca '::O'fffA {JS �!EStR1AD)OS E ��lUVgA A DÔR
para o carcere de Los Angeles. de 90.000 contos. _-, - , . - ---� -

� -. - --- -�-,----._""-

��������.�������������!,,_����������������������������""""";;"�'-"""'�JAiilI4u:; "'I'f:W';*-"'_��

A� m�lhores marcas de farínhas de trigos, que são as preferídas devido a sua
excelencia sao as afamadas

BUDA-NACIONAL.E NAOIONAL, CO
MOINHO INGLÊS

II

Depnsltário --IRr: s. UL"YSSE'A -- Rua Conselheiro 1\/I6ifra, 70 -- Fone-1439

•

Um só vidro do •

REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES
p

basta para a cura desse triste vicio!

tpareceu O assassino

•

Nemn mass um' ai! Com INSTANTINA _.

.....��ll!.... a dôr se voe!

��i
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em servieo de
espionagem

ANIVERSARIOS
I

•

---�----------------------------,--�--�------�---------------------------------�------------------------------------------------------------

== A G A Z E T A Florianopolis, 7 de Julho -de 1937

.01l8S e valiosas adesões
aumentam, consideravelmente,

cisão no P. R. C.

TENISiO gal. Góes I!-0 Con-1NOSSA VIDAselbo Superior do
Realizou-se domingo ultimo no T. s. N.

"Lira Ténis" um interessante tor-
neio do aristocratico esporte, que

I
RIO, 6-0 presidente da Repu

decorreu com grande brilho e in- blica assinou decretos, na pasta
vulgar entusiasmo. da Guerra, exonerando o general

FAZEM ANOS HOJE:

A primeira dupla, oferecida ao I de divisão Arnaldo de Souza Paes
Causou efeitos de granada nos sr. Morais, foi disputada pela srta. de Andrade das funções de mem-

meios partidarios da candidatura Elzinha e Melquiades versus Acio- bro da Comissão de Estudos do
"Ze-Americana", a versão, ao que li e sra. Nenê, vencendo os uiti- Conselho de Segurança Nacional,
se aparenta, com Ióros de vera- mos pelo score de 12 a 10. visto ter deixado o cargo de Che
cidade, de que o... Zé Muéler, A segunda dupla, dedicada ao fe do Estado Maior do Exercito,
ora nesta capital, aqui se encon- "Lira", entre a srita. DIva e An-I e nomeado para substitui-lo o

tra em serviço secreto de espio- tomo Salum, versus srit.a. Vivi e: ganeràl de divisão Pedro Aurelio
nagem aos que apoiam o nome Amandio, vencedores Diva e An- de Góes Monteiro, atual chefe do
do autor da "bagaceira". tonio, por 6 a 2. I referido estado maior.
Assim é que, o candidato "ca- A terceira dupla oferecida ao

beça chata", desconfiado de que sr. João Linhares entre a srita.; B·.d U� Saya-Omuita solidariedade não passe de I Vivi e Amandio versus sra.Warden
conversa mole p'ra boi dor- e rnr, Warden, vencedores Vivi e I
mir, teria incumbido aquele seu Amandio por 6 a 3. I Terá lugar hoje, ás 20,30 ho
ardoroso "fan" de vir até cá son- I Quarta dupla oferecida ao sr.' ras, o sezundo recital da ilustre
dar o ambiente. I Maranhão;Morais e sra. Nazi ver-.' cantôra patricia, sra. Bídú Sayão.

O sr. Zé Mueler, em cumpri-I sus VazeI e sra. Elza; vencedores

I Pelo programa para o concerto,
mento á missão, aqui aportou nas Vazel e sra. Elza por 8 a 6. programa de maior Iolego que o

pégadas do sr. Adolfo Konder, I Quinta dupla oferecida ao dr. do primeiro, já se prevê o sucesso GENTE NOVA

espiou, viu e ... comunicou. Saback; Linhares e Melquiades que alcançará o magnifiéo sopra-
Ainda em objeto de serviço, es- versus Acioli e Vazel, venceram no ligeiro, atualmente sem con- O. lar ?O sr. L�onci� Pereira,

teve o correligionario de"Amaro", Linhares e Melquiades por 8 a 6. currente no mundo. I Iuncionario d� Diretoria Regio
em companhia do sr. Alvaro Ca- Sexta dupla oferecida ao sr. Ontem, o nosso cronista, em ra-

I nal dos Correios e Telegrafos r.

tão, percorrendo a Zona Sul do Arrais, disputada por Morais e pida palestra com a sra. Bidú I de 'J�a exma; esposa d. Angelica
Estado, havendo, de regresso, en- Salum versus Linhares e mr.War- Sayão, teve oportunidade de cons- Pere!ra, esta em. festas com o.

viado extenso relatorio a quem de den, vencedores os primeiros por tatar a magnifica impressão co-
nascimento de mais um herdeiro;

direito... 16 a 4. lhida pela insigne brasileira, do CHEGAM l1NS
Ao que se diz, a missão foi Sétima d�pla ore.recida ao sr. nosso povo e da nossa terra. Com

cumprida irrepreensivelmente,por-I V�sco q-0;'1dm e dI�putada �ela aquêla simplicidade que lhe é tra- CELSO RAMOS
quanto durante a viagem feita em srita. VIVI e sra.Nazi versus srita, ço coracteristico, a sra, Bi.lú Ia
companhia do dr. Catão o sr. Zé 1 Diva e sra. Elza, vencedoras as lou, com verdadeiro entusiasmo,
Mueler teve oportunidade de es- ultimas por 6 a 4.

.

da acolhida que lhe fez; a nossa
,', pionar os passos daquele procer Oitava dupla oferecida ao sr.' gent e e expressou o S3U encanto

SAN TOS, 6 -- Integrando-se p�la palavra._e pela republicano e auscultar o seu ver- Melquiades, disputada pelas sritas, com a béla natureza da nossa Ilha.
IlC�O no grande lnovimento"nacional �mpreendldo pela. União De- dadeiro sentir, que não é tanto Elzinha e Diva, versus sras, Elza i
mocratica Brasileira dá vossa excelencia �o�. seus candidatos alto pelo sr. Zé Americo mal mais pe- I e Nenê, vencedoras as primeiras: Para o concerto de hoje já se

exemplo de espírito publico e de. patriotismo. Queira rec�ber 110 SI', Henrique Lage... I por
6 a 2.

. I,
acha quasi exgotada a lotação do DR. LOURENÇO WALTRICK

meus calorosos cumprimentos extensivos aos dlgno� companheiros _ Nona dupla oferecida ao sr. Teatro Alvaro de Carvalho.
que o acom�anham neste momento decisivo do regnnern Democra-,O M IN ISTRO A�ioli, disputa�a entre os �rs.Mo- I Acha-se entre nós o sr. dr.
tico no Brsinl-JAYRO FRANCO.

. I rais e sra. NaZI, versus Linhares ' Lourenço Waltrick, engenheiro

I N'T INO
e srita. Elzinha, vencedores os

A·
em Lages. "-.

SÃO PAU L O, 6-Rogo ilmitr� �migo �ransmitir c�m- I ER primeiros por 6 a 2. posição do sr.
panheíros dissidencia sinceros aplausos pat�IOtlCa .

atitude assumida A décima e ultima dupla, oíe- VITOR BUHR

convenção. Ala moça que fui fundador havia mamfestado favoravel DA GUEHRA recida ao mr, Warden, disputada Prado Junior Está nesta capital o sr. Vitorcandidatura Armando Sales. Belissimo gésto civico vossencía com- I
por Linhares e Melquíades contra' Buhr, Tabelião em Rio do Sulpanheiros ecoou zrande retumbancia "aqui ..Verifico or�ulho=.», I Salum e Acioli vencendo os pri- S. PAULO, 6 --- Estamos ínrorma-] e ex r feit di'"p

d 1 f
-

dos de que o sr. Prado Junior, ex- -p e ei o aque e municipro.sa catarinense soube compreen er ape o IZ co�vençao oposiçoes RIO, 5 - Foi nomeado meiros por 6 a 4.
. prefeito do Distrito Lederal e ele-coligadas concitando a colaborar defesa democracia. CASSIO

I V I t" B "I Aos vencedores foram oferecidos mento de relevo do P. R. P., não COM. JOÃO RODRIGUES10 corone a en In en!- 'I mimos, pelas pessôas a quem fo- esteve presente á reunião organiza- MOREIRA
J A R A G U A', 6-Recebi ��u telegrama que agrad�ço'l cio para exercer Interl- ram dedicados os prélios. dora da comissão coordenadora des-

Lisura sua conduta não me surpreende.Pode contar meu desvalioso namente a pasta da I ------------------- se partido, vercficada no dia 19 de Procédente da cidade de La-
8.p�io campanha enceta. Abraços (a) JULIO FERREIRA. Guerra, durante a au- Conego Olimpio de JU3a��c�I����'ndamento, pois, a no- guna, acha-se nesta capital, o

sencia do general Eurico Melo tida publicada pelo matutino da- sr. comandan_te João Rodrigues
RIO, 6 - Espera-se a quele partido, na qual se afirma Moreira, oficial aposentado daOutra.

cada momento a nomea-
que aquele politico assinou o tele- Marinha Mercante.

t
grama de solidariedade e apoio ao

-------------- çáo do conego Ollmpio candidato das forças majoritarias,
enviado pela referida comissão.da Melo para o Tribunal Podemos adiantar que o sr. Pra-

de Contas da Municipa- do Junior manifestou a amigos

I."dade.
nesta capitai torte simpatia pela
candidatura Armando de Sales.

Publicamos a seguir mais alguns tele

gramas recebidos pelo ilustre e prestigioso político
catarlnense . dr. Fulvio Aduccl:

FLORIANOPOLIS, 5-Levo ao honrado chefe a presado
amigo meu apoio absoluto pela nobre atitude assu�ida no cas� su

cessão que reputo unica honrosa em face compromissos anteriores

nosso partido.

Os telegramas recebidos pelo ilustre e 'prestigioso politico dr.
Fulvio, Aducci, demonstram; claramente, que elevado número de
republicanos sufragará o nome do dr. Armando de Sales Oliveira

O ·sr. José LIRA
Mueler

eleitores

Cordiais Saudações (a)
EUCLIDES PEREIRA

FLORIANOPOLIS, 5-Estamos com ilustre amigo e distin
te chefe apoiando Dr. Armando Sales conservando de pé compro
missos valoroso General Flôres da Cunha. Saudações (aa)

Manoel Cipriano da Silva, Onofre Serafim Oliveira, João
Cabral Coelho, Candido Serafim de Oliveira.

• exma. sra, Diva Pedra Pi
res Regis, esposa do sr. major
João \.rtur Regis;
'a exma. sra. d. Clarinda de

Oliveira, esposa do sr. Luís
Goeldner;

a senhorinha Zoê, Ribas Pes-

FLORIANOPOLIS 5-Perfeitamente de acôrdo atitude to

mada ilustre amigo e digno chefe mi adopção candidatura Dr. Ar
mando Sales futura sucessão presidencial mantendo assim compro
missos assumidos anteriormente temos a honra hipotecar-lhe nosso

incondicional apôio tão digna quão honrosa e nobre atitude. Cor
diais Saudaçôea (aa) Ludovino Domingos Apoli�ario, Jo�o .

Gual
berto de Souza Brito, Luiz Libano da Luz, Líbano Felisbino da

Costa, Gumercindo de Souza Manduca, Francisco Berto.

sôa;
a senhorinha Livia

Moura;
a senhorinha Eulina

funcionaria aposentada
souro do Estado;

o sr. João "Machado

Mancelos

\1artins,
do Te-

de Amo-
rim;

o sr. João Antonio Atanasio;
o sr. Henrique Bosco;
o. sr. Domingos Garcia Junior.

FLORIANOPOLIS, 5-Jubilosos hipotecamos nosso ap?io
formal digno amigo soube tão I?atriotica�ente. ausculta� anceios

opinião publica fazendo seu candidato presidencia Repubhca n?me
�8.nde brasileiro Dr. Armando Sales melhor corresponde n.e��sSlda
Ô� barriga-Terdes. Tal gesto só o"poderá elevar perante opmiao pu
blica.

Saudações (aa)
Hercino Linheres, David Silva, Irineu Livramento.

FLORIANOPOLIS, 6-Agradecendo comunicação su� nobre

atitude devergindo Comissão Diretora P.artido Republic�no hipoteco
presado amigo minha solidariedade candidato democratico Doutor

Armando Sales
Abraços (a)

EURICO FONTES
Procedente de Lages acha-se

nesta .capital o nosso distinto
conterraneo sr. Celso Ramos
presti�ioso e acatado chefe poli�
tico liberal naquela região.

/

•

•

:JOÃO E LUIZ BEP_TOLI

RIO, 6--Afetuoso abraço correta atitude extensivo amigol
souberam manter compromissos Ga) DURVAL MELQUIADES.

.

Devido a não poder um só
navio comportar o transporte de
toda a Companhia do Circo
Norte AmerIcano, a sua cHega
da esta capital só terá lugar no

proximo dia 22.
A Companhia virá em dois

navios, sendo um da Costeira e

outro do Lloyd Brasileiro.
E' possivel, assim, que a es

treia seja dia 23.

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

Vindos de Rio do Sul, acha.m'.
se entre nós os srs. João Bert..oli
verea�or da �amara Mun1.cipaÍde RIO do Slll e Liuz Bertoli
Jor., industrial, estabelecido no
distrito de Tayó.

V A L Õ E S 6-Transmiti nossos amigoi conteudo

VO!SO telegrama. Todos 'nos lamentamo� s�ncer�mente divergen�ia
suscitada direção glorioso partido. SobdarIO atItude presado amIgo

envio cords. abraços (a) JOAQUIM DOMIT
CIRCO NORTE

AMERICANOFLORIANOPOLIS, 6-Acabo telegrafar pr�idente Comi�
são Diretora Partido Republicano apresent�nd� mmh? renunCl.a
membro mesma Comissão por ter ficado sohdano meu Iluitre amI-

iO.
Abraços. (a)

CID CAMPOS
Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hospitais:

da Gambôa, Fenda<tão Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis.
Ex-interna do sal viço de Pediatria da Policlinica

de Botafogo
DOENÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 huras

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

ENFERMO

Acha-se recolhido aos seus apo
se�t08, hll dias, enfermo, o sr.,
Ehseu Francisco, comerciante es
tabelecido nesta praça.

CASEMIRA EM CORTES, AR-'
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"
WJ

a liquida�ãD de artigos de inverna. Elegantes, bélos e

gem, estao sendo vendidas, por preços módicos, pela
de linda padrona
preferida

FORMICAVEL. ? ,
•

I:_FANTASTICA ? !'
--------------�

o P A R A I Z O'
casa

RUA FELIPE
SCI-IMIOT, a.FLO Fil A� O PO d:::.1 S

{.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




