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Votar. 'em Armando de Sales Oliveira será um ato de simples bom; senses
t 'I t,

preferir, na presidência da República, um gr.ande estadis� FlDªrellLH,�
pequeno escritor de literatura regional. l'ilEtô,g'C" ,�i&t��

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

A· fAtie DO SR. KONDER G·"i A Z· E' TA.,'Não se podq enganar o povo facil�ente. Pelo menos, �as
id des Ao pobre homem do interior, muitas vezes, uma mentira

CI a . .,� di L
bem conLada surte efeito e dá, para o intrujão, o ren imen o e as

'tantagens que êle tem em mira, ao impingi-la.

• Mas em Florianopolis, não é possivel mentir descaradamen- A
te e enganar'·<1 público, mesmo no a�biente simpático de uma con

venção politica. Nem �convencIOnalmente» conseguem medrar,

alí as mentll't.s. ANO
.' Estas ref1exões nos borbulham da pena para o papel, ao

Iêr com· atenção as palavras do sr. Adolfo Konder, contid�s eI? seu

discurso de 3 do corrente e divulgadas desde logo pelos jornais.

Ponhamos pontos nos II.. . , .

Raciocinemos claro. Nada de sutilezas, nenhum artifício

ciialético, nenhuma a'rmardilha de argumentos.
• Q·ueremos esclarecer e iluminar o sentido da oração do chefe

do P. R. C. • ' .

Tendo vindo do Rio, onde dera os passos necessanos pan PORTO ALEGHE, 8-A Assembléia Legislativa teve, ôn-

a sondagem das duas candidaturas á presidência da República, o s.
, tem, um dos seus dias mais agitados.

Adolfo Konder possuía os dados certos para revelar aos s.eus con-; O sr. Loureiro da Silva acusou rudemente o general Flôres

ligionários qual delas a mai.s convinhável p�ra o seu partido. i da Cunha de continuar manL�n�o os seus corpos de provisorios,
Esta era a expectativa geral, decepcIOnada, agora, pela po- tendo sido rebatido pelo sr. Simões Lopes, por forma agreste.

ca sincJridacle do ex-senador que, em matéria de vaticínios e ,P;' ,
Em dado momento, os animos exaltaram-se, tendo varios

gnóstic?s, ,d�ve aliás ser avaliado pelos que, á vespera da vIto�· parlamentares l?uxado pelas armas que
�

levavam con�igo. ,

revoluclOnana de 30, apregoava ao seu povo, declarando S. Pau
r

O presidente suspendeu a sessao, a qual fOI reaberta as

pútencia de invenciveis recursos militares áquela época.. . 119.30 horas.
Ao chegar a esta Capital, há dias, em conta�to com as

j� Como os animos continuassem exaltados, o presidente en-

guras de maior projeção política ?O P. R
.. C., o sr.cAüo!fo. �ond� cerrou defimtivamente os trabalhos.

fatalmente sentiu que o seu par LIdo unamme se harmornizana, ----------

com o nome do dr. Armando de Sales Oliveira. Casacns de ne1leA candidatura José Américo,-sabia-o bem o dr. KONde: "�.w t' I

vinha provocar dissenções profun�as no �ei� da agremiação de qu Fin.issiIDos RENARDS
S. Sia. era dirigente. A harmonia, a vItahdade, e a pujança ?' fORTALEZA, 7 (BanCl)-- Noti-
Partido Republicano deviam merecer-lhe mais do que outros qll�lS TALI.IEURS ..- MANTEAUX DE LÃ cln-s z que. em Pm:atu,ba, o chefe

quer intol.'i!sses, Iôssem quai.s fossê.m as prom�ssas po!'ventura feIt.�, - progressista local aproveitou o

d f I eu poderia CAPAS -- SOBRETUDOS ôlc c)e 5. Pcõr-o para soltar 3 bn-

pelo candidatt> as orças majont.anas, o qua nao assurmu n I

'1'
Iões àe igual tamanho e forma,

assumir compromIssos com os sr. Adolfo Konder, de molde a com-

A MODI=LAR com as efiges (lo sr. José Amerí·

pensar as perdas graves e irremediáveis agora sofridas pelo seu na .

L c >, Armanc)o Soles e Plinio 501-

partido. "

.

I'
quôo,

Se o sr. )osé Américo pr?meteu, �or e::e�plo, gove:nar In- • E t
-

I d

turamente co� a facção d? sr. K?nder, nao f.OI sincero, Anao {alou Rua TraJano 15 s ao onl'ge para po-

verdade, a não·si!r que estivesse disposto a trair o sr. NereuHamos, ,

1
derem enxergaI'

que, desde logo, lhe deu á candidatura o amparo governamental de ----
- , ASanta Catarina. _

. ra�tando aos feira de São i LI5BOA. o 1-- O sr. Oliveira

Nã<1! O sr. José Americo não prometeu ISSO
.•
ao sr. Konder. I

� ·15alazar.
tclunõo aos representan'

hB Ih d R
tes õos jornais eatronjetroa, õc-

-Este não encontrará tão ingênuos cornpan lf?S para. e en-l\r;�Cihn;ftS � oque daroIJ_que � Inglaterra e a Frun-

gulirem o conto, se é que tal promessa en�rou de engouo nas coníabu- J' Ll iii i1 m t' fjV �. Iça es ao multo longe (la Espa"'ha.

Glações preliminares á assentada ele 3 de Julho andante, �

t- I para que possam enxergar o pe-

E, para romper com a aliança firmada entre o P.H.C. e o I e Dca Feira de S. Roque foi a deno- rigo do comunismo.

general Flores da Cunha, aduziu: o sr. Adolfo Kond:r uma razão
" d" d

A

t m minação escolhida pelas nobres,Bidú Sayão esperada
que pede ?omentários, u?rque está braclafoldo aos ceus.

" � �sta O � e on e 'damas e ge�tis senhoritas que em Caxias
DIsse, em seu dlscur80, o chefe dIssolvente do �PaI tI�O Re-I' �u ..�,e 11'U.!lm amontoado tomaram a SI o generoso encargo

Publicano aue a ligação COD1 o Governador gaúcho nuo fora um

\"
CJ'ros-se�'mas ao jornaUso da -zampanha Pl';j Preventorío pa-, "

.....
• _

t:)'"
..

t"RXIA5 8 .- Breú 'Sayelo está
pactQ de sUl*mlss�o ., �

." f tiegadas Viana, por mo�! ra �ma, encantador� festa q�e se

Isenc)o esp�raõa aqui com gran(le
Guapa, mas mop?rt_Ill',.� mamie.staçao de alta�aI'la .polItICa. tI 'da re ortagem per' realIzara no prOZlmo dommgo,. on�ie(lac)e. Humerosos caravanas

-Pacto de submlssao a palavrtt empenhada, ISSO tmha de I
•

P
".. entre as frondosas arvores e os I

Vlrad ÔOS municipi05 visinhos as-
,

ReI' -Pacto de submissão aos Cl5mpromissos, de homens para hOUlens, e enviada aos Dlarl05 lindos canteiros do jardim GUS- sistir ao concerto (la genial artis-

iss� não é possivel negar. p
• ,Alciados", relativa ál TAVO HICHAHD. I t_o_p_c_.t_ri_c_ia_. _

Logo a.gora, que q,gen�ral Flôres está ameas_ado na autono- Cvenção do P. R. C. Nesta feira original a nossa so-
, Nomeaeão

mia do seu Govêrno e elo seu Estado,; agor�, q�e e�e cresce. aos
I ) Estado", começan- ciedade terá ensejo de aplaudir "

olhos do Brasil, a cuja organizaçã� Je?er��va da maI.s uI? tnbuto
dCOr alcunhar de "men- elementos mais representativos oi (lisp�n.soc)o, a pli!àí(lo, o àr.

de zêlo e coragem, na defesa das lllstItUlçoes, co.nstItucIOn�lmente '" b.
do nosso meio artis�ico, em su-

rnetono �}Jelra c)a. r.osta Junior,

invioláveis' agora que êle devia contar com os alIadoscatannenses,' til) aque�e nosso 11'1-1 gestivos números de musica po-
(las funçoes c)e '!le(llro. cor:trata'

, ',. Ih f' lt' r Ih, • g carioca en!.
(la (la rompanhla prOVisória (lo

os quais, na mesma v�e8pera; t�nto.s protestos e, aZIam, mu IP 1- .'� C_?me aA '
•

-

i pular, tipica, cênas carateristicas, força Publica se(liac)a em Lages.
cando-Ihe as de�laraçoes de sohda:Jedade;-ago!a e que o s�: Adolf.o; flêl;e as orelhas o adJe-, bailados, quadros, que se sucede- Para s!-lbstitu.i lo foi contrata(lo

Konder denunCIa o pacto, a preLexto de que esse pacto nao eqUl-, tiv)olsado dizendo ter, rão, emquanto se oferecem lindas o (lr. AUlor Avda (la Luz,

vale á submis�ão. Ii Selas Vi�na "andado I' prenda.s, delicados ?omestiv.eis, em ; Creada mais
• Is�o e doloroso como uma punhalada. ."

um ngoroso e fmo serVIço de
• O sr. 1dolfo Konder não suspeit,a .que. está .e.screvendo, na I P0'1UI "ua�do O

m�s-I buffet.
uma escola

historia do. J?arti�o Hepublic:mo, uma pagma lllq�a�lÍlCa,vel, que os '�Ol) meio dia de hOJe, E' tudo isso com a
..

finalidade

seus correhgIOnanos devem rasgar, porque essa pagma e, por ex- aln'se encontrava nesta enLernecedora de aUXIlIar aos po-
Por c)ecreto (lo sr. 6overna(lor

� , d I b
.

d argem b d
ao EstaLO, foi creo(la uma escola

cessão, um borrEto so, e a to a alXO, e e margem a m .. cano Ires e es.amparados filho.s d.os..., mixla no lugar Butiá (la Barra

Oespertino da rua lazaros, dignos, I_la sombna tnll- 1'. C)istrito, no municipio àe ma:
Joãi" t t d d r teza de seus destlllos, do ampa- fra.

ln o, _esgo a o. e
1'0 de todoi" os corações sensiveis,

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

brl�não so com os Jor-: ás amarguras alheias. Incendio na"lmpren-
nall; conterraneos, mas O nosso povo, sempre pronto e sa Nacionar'
até '. os pequenos ven- inclinado ao apoio de iniciativas

,

:' dedt, arbiu as ázas como
, a. projetada, nã� f�ltará,

RIO, 7 (Band)-Circulam cada gressivamente, chegando mesmo a I parên mais largo vôo,
sem lduvlda, com o seu I.?�Ispedn-•• . d

. . ti. save concurso para o exIto a

vez majs': insistentes as notiCIaS ser murmura o que o ex-mIlllS 1'0 eJaclldo toda a sua. ..

I'" "1<" d SR"
, A

. �

da VI'aç�ao a'I'nda vI'rb a romper _

I
ongllla ISSllma .L elra e . oque.

,de que o sr. s.Tose menco nao "peçQ t d
.conta, real�ente, com o apoio do abertamente com o sr. Getulio , nUJlii'll ges O e

O I b·· d:sr. Getulio Vargas para â sua cam- Vargas. desencia confrange-:' p e ISClto e
[lanha presidencial'a�endo mesm? Por m�is e�tranh� que tal fát_o dor, nt.r� os colegasI" •

olhado com indiferença pelo mI- par�ça, a realIdade e que as notI- ,que vasitam. O ImparCial"nÍstro Agamenon M:=tgalhães, que cias se o::iginam de fontes absolu- \ Es�eselegall1cia de "O
. cOf)rde!10U a sua can�HJ.atura,qu�n- tamente Idoneas. '

Esta(chegou ao ponto .

HIO, 8 (Argus).- »0 I�p�r-
,do ministro interino da JustIça, fi _

f
A I.'_ d

.
CIaI» acaba de abnr um plebISCIto

·

ntamente com o governador Be- 'euem nao Ol.� e eliLor e, �esmo tempo que afim de saber si o governador
�dito Valadàres. 1\não poderá atacadesabridamente, Pedro Ernesto, recem-condenado

Estes .rumores acentuam-se pro-

\empl..egar-se
na P'ira página, a Se- pelo Tribunal de Se_?urança, de-

_ gada�na com a últi- ve ser posto em hberdade ou

A viagem do �IO, 8-0 S�perior Tribunaljma, (c�rso a uman_ã_o_. _

.

.
\ EIClt�ral, �etermlllou, ql�e que!n das r,tagens daquele GI·ave desastre

Min,- -,s,ro da nao tIver tItulo de elmtor, nao I

O
• f· •

fi! Iíí � � I poderá ser funcionario publico. I no�s �ga para os Jor- errovlarlo

• \ \ nals fcas, cometendo

Guerra 1
I a ind�eza de omitir Quando o trem n. 360, carre-

Os bl!dlamentos O nOrijo seu autor, gado. de madeira e
_ dest�nado a

1!IJII • quanÓs t
Perdizes passava no qmlometro

O general Eurico Du- na .IldlSSl3 a repor agem 652, nas proximidades do desvio

tra, ministro da Guerra, . .

estav3;nada. particular da firma Langer & Ko-
..

t I Rio BERLIM, 8 - NotICIas chega- São :essos que líIao hilanski, sofreu um pequeno aci-
----

que saiU, �'!. em c� _, das da Siberia. informa.m terem prima�ito pelos prin- dente, do que resultou descarrilar Irá com fuzileiros
,�hegou a ...ao Pau�o as I sI'do ontem fUZIlados maIS 64 pes- •• . d

� naval·s
, CepBOS \tica jornalis- um os vagoes.
11,40, tendo momentos soas, acusadas de espionagem con-

t" Este vagão, por sua vez,forçou
.

após proseguido viagem, tra o governo de Mos�ou, Ica...
o tombamento da locomotiva n.

,com destino a Curitiba. Out�o teleg!'ama dl�, que nCI? BOINA5..RAPUÇAS DE 403, a qual, na queda, impressou
O general Eurico Du- os tU�Istas sao respeItado�, p�IS FELTH.�ANS EM NOVE- o maquinista Segismundo Kurs
., d

em vutude de uma deternllnaçao, LOS DAi' berski, entre a cabine e a forna
"tra esta sendo espera o, de Stalin, foi efetuada a prisão I

. AMApAS MAR- lha, matando-o instantaneamente
,hoje, em Porto Alegre, de 70 excursionistas estrangeiros. CAS DA UNIAO FABH.IL e ferindo o foguista Basilio Du-

depois do meio dia. sob a acus..�ão de serem espiões. \ CAS� PARAIZO" beski.

I f) I I
, 'I

•

Proprletarle e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO

Sem quaisquer Iigaeões politicas

III1 Florianopol is, Quinta-feira de 8 Julho de 1937 INUMERO

ARMAS EM PUNHO
na Assembléia Gaúcha ao

mas e
governo paulista

- -

mumçoes
ar-

DEVOLVIDOS

HIO, 8--Segundo informações seguras, soubemos que o mi
nisterio da Guerra acaba de restituir ao governo de S50 Paulo
3.000 mosquetões e um milhão de tiros.

Essa. atitu?� foi tomada exp?nt�neamente, sendo interpre
tada nos meIOS militares como um indice do descongestionamento
da situação gaucha.

Transformados emlJornalista
balões Segadas

Viana
R.eg�essando, hoje, ao Rio, o nOI

so �IStIntO colega da imprensa, jor
nalísta Segadas Viana, redator-se
cretario do "Diario da Noite" que
d�rante !ilgpns dias esveve nesta ca
pítaí, q�uz ele, ter para comnosco
a gentIleza de vir pessoalmente
apresentar-nos suas despedidas. _

Ainda, n.um requinte de fidalguia,
a�tes de deixar Florianopolis, cul
mmou a sua atenção com o envio
do seguinte telegrama:

--"De Florianopolis--Jairo Cala
do-:Regressando ao Rio, agradeço
.lO Ilustre colega as gentilezas re
cebídas.. pedindo estender a todos
os demais jornalistas de Floriano
polis, !i gratidão e admíração peloalto mvel cultural da imprensa cata
rinense. Sauda�ões (a) Segadas Via
na".

Tendo os que trabalham nesta
casa, recebido do ilustre confrade
aS"mals cativantes provas de cama
radagem, não é sem pezar que o
vemos afastar-se do nosso meio, on
(_).e soube conquistar grandes simpatias pelas fulS-.lra�ões do seu bri
lhante espirito e pela nobreza do
seu fiLalgo trato.

Ao �istl�to colega, desejamos
uma felIz VIagem_

iJLTIMO SOBREVI
VENTE DA RETIRA
DADA LAGUNA

F{IO, B -- Registrou·se, óntlZm.
um inrenClio na "lmPREH5A
HArIOHAL ... o qual teve inicio
em uns papeis velhas, que se en
contravam em (leposito.
O rorpo (le Bombeiros rompa'

S. PAULO, 8 _. Registrou-s€'
rece':l. conseguin(lo (laminar o in- ?ntem, nesta capital um desastr:
cenaJO. unpressionantissimo.
Transferencia I Encontrando-se dois operarios

d
,trabalhando em um andaime noe eoncurso deci�o segundo anuar de 'um
predlO da Praça da Liberdade
um d��es,. escorregando, perde�
o equrhbno.
Na ansia de salvar-se, agar

ro�-se ao companheiro, vindo os
dOIS, abr�çados, estaielar-se na
calçada, fIcando espatifados.

BELO HOHIZONTE, 3 - Fa
leceu, ôntem, em Estrela do Sul
o velho capitão Calinto Hibei;�
de AI_ldrade, o último glorioso
sobreVIvente da Retirada da La-
guna.

Seus funerais revestiram-se de
grande imponencia, tendo-se fei
to representar o governador do
Estado .

O velho soldado morreu Com
91 anos de idade.

·

O sr. José Americo não conta com o
.��------------.--------�

sr. Getulio•

DESASTRE IMPRES�
SIONANTISSIMO

RIO, 7-Correndo nesta capital
a noticia de haver ocorrido um

gravissimo desastre aviatorio no

Estado do Espirito Santo, nada

de, positivo se sabe, a tal respeito,
ate este momento, nas estações
oficiais.

morac)ores àa rua toges recla
maram c ,nlra a rio. força li! (UZ
ra.tar'l2_ense. que faz lignr a ilu
mmaçao parliculor a rê(le geral
a�ontecellc)o que no tempo àe in!
verno.

.
amanhecenc)o áll 7

horas. ficam as familias obriga(los co us� àe vélas, porisso quea luz publica apaga-se ÓS 6 aamanhã. Ali fica a reclamação.
RIO. 8- Um vespertino noticia I Congregaeão do BolO

que um adepto do SIGMA havia de- Conselho
darado. que na proxíma visita do
sr. Plínio, Salgado a São Paulo. es· No proximo domln ote se faria acompanhar de um nu·: gregados farão sua

g. o�s con

meroso grupo d,e fuzileiros navais� i sal na Catedral naco��nhao dmeuenvergando camlsa verde. I horas.
t ",�sa lS 6,

Reclamação

foi transferi(lo para o àia 2 Clo
mês proximo o concurso (le (na

tem�tica (lo Institu'Ío (le Ec)ucação
c)a clOaCle c)e Lages, que (levia ter
lugar hoje. nesta rapital.

DESASTRE
AVIATORIO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E' eleitor, ou não é eleítorf.. Não lrn ortal
Fj}ar. seu uso ou para a sua f_milia, temos tecidos que nunca desbotam

Modernos, baratos, Iindas resistentese •

Pernambucans
li

FELIP SCH T, IS--------------------------

A situação atual dos pro"liJu1g.mento , (:;ARTAZES l�f�,�.:.�,,l"�:::�::���']��Jr;��,,#.� A Ut-"iãc De-
f..

"" .. -IS •
....A -I DO D IA 'W ALBANO DE SOUZA LUCIO � .

ISSlonalS ue Izftprensa I
uO caso

..

uDS � e � rdacra'tica
I 9 ne�'_8 ONEREX,ás5, 7e8,30"'Af..IPIADE �� D 1$1151RIO, 7 C Argus) - Até ha bem pouco tempo, os jor- e .

• ... iS
horas-Soldado mercenario. � SOUZA LUCIO � Draa � e li ranalistas formavam a classe mais desemparada que havia I � ti

. � RIO (Bane) A UniãoB ·1 H
. ,.

á
-

.. j
,. 'ii' par icipam aos parentes e 'ilI -

no rasu. o)e! �o�en" ]< ?;ao se �e Pi��,e afirmar o

.m�s-I RIO, 7 (Ban.d)-Deverá re�- CINE ROYAL, ás 7,30 ho- � pessôas d� suas" relações � Democratica Brasileira, ins-mo, �r�ças á iniciativa repelida a vitoriosa da Associação ltzar-se., na proxima
. segun:la-.'cI- ras-Marta. .� que sua fI.lha Elza ajus- � tal.ada em dependcncias pro-Brasileira de Imprensa. ra, o Julgamento do mquento mi- �t tou nu:pcl�s .com o sr. �� pr.as, no 5. andar da rua

1'.
A começar peI� proprío p�cuJ.io, da Cas�" dos Jorn.a� litar. requerid� pelo general Wal- CINE ODEON, ás 7 horas I W Jorge .PIc�ma�,L _

� do ?uvidor ! 8.3, encontra-se',lstas, _é agora rellglOsamen!� liquidado m��lcnte a :PI e dorniro de LIma, para apurar a -O rei Salomão da Broad- � ,,DIstnto, ,Joao Pes-�; em .rra I'lca atividade,sentação do atestado de obito e dos demais documentos acusação levantada pelo general , 8 30 h M Ih "P.�� sôa", 5-1-937. �
_

.

á ide tif
-

S>' tu: I' te d t d ' " ,way, e as, loras- U et � � .A. � .:''t1. .... 't< E ..... Itt.] J�.cessanos I en I Icaçao., - e a ua rncn r: e u� con o e Coes Monteiro contra vanos ge- de gangster. �� ����:-:lt1��� �� � ......,� i";:' • �
reis, dentro em pouco sera aumentado para CinCO vezes nerais do Ex.�rcito. l::> � � @ l;� Or.:sportlva
mais, ou sejam cinco contos de réis. Além disto, todo e Acredita-se c.ue o Supremo CINE IMpPR'O CE ito] � � ELZA

� ��
I

.

d idi t t d d t
" .'. - . . & � I, atreito}, Ir" e f.� � FUTL BOLqua quer ,associa o, mi ianre �'!l a es a f)

. J, esouran� 1 �!bunal Mlhtar determine o ,ar- às 7,15 horas-Uma canção, I ���:� JORGE ��.�� I
'L

pode. gozar de. todos. o� beneflclo�. do Instltu_.o de .Prevl- qurvamento do processo, conlor- um beijo e uma pequena. I �
. S?1dencia., o� seJ�,n, direito ao p�cu 10, empr�stlmo simples me acaba de ser solicitado pelo � nOIVOS � VlENA, 7- (Ban�)" - A

para �ontJnu�çao �e cas� ou aJnd� sobre hlpote�a. Co�o procts ador geral. o sr. Washing AIE.TA �r��:�r�� ��� partida ,de futeból dis'p\llada. no
é sabld,o .o� jornalistas s�o. �s�oclajos do Instituto aos tos VaZ de Melo, que se ba-

,
. I _ cstad:o de VI'Õ\,a entre as Fqui-

Cornerciarios também por iniciativa da A. H. I. e agora de, seou na inexistencia de alguma
L =Uz i Iados p�s da ltaha e da Áustria, dege.

acôrdo com a ultima resolução do Presidente da Repubiica prova de transgressão disciplinar R
.

ner.,u em pugilato.
poderão ter direito a emprcstimos para construção de ca- do atual chefe do Estado Maior despe, tiva]

.

na USSHa A policia foi obrigada a in-
sa para residencia, resgataveí em 20 anos ou, em casos, do Exercito, assegurando que PARIS, 5-Durante a ultima tervir para separar os contendo-
excecionais, em 25 mediante (j juro de 6010 ao ano. Como o general Waldomlfo de Lima S PO rt C I u b 3'mana o numero de fuz lados no

res, saindo alguns feridos.
se vê, os jornalistas já con1eçam usufruir das mesmas interpreto II mal as declarações do O r'ea n snorte da Russi�, � acusados de es-

regalias outorgadas ás outras classes. I� A '.sociação Bra- presirlente da Republica. piona5em oe sabotagem, eleva-se a

sileira de Imprensa, não satisfata ainda, com estas con- -- �, Foi fundada nesta capit'll um! 127.quistas, estz. pleiteando, com empenho, outras vantagens Dr. Pedro da Moura Ferro nova �grem:ação desportÍva, de'
-

• _
para os artifices da lfJ1p�a, I Adv�gado nominada Sport Club Orbn A oposlçao per-Rua Trajano n. I cujr\ diretoria ?rov;�oria ficou 2'

•

I v'"
sim cónstítuida: nambucana ViII

Ingança I Presidente:-Lair R, Lisbl,. •

I terrivel V.ice pr.e5idente:-���cl;des f-1aglr ,conJuntamentereIra, 1. SecretarlO.-Oc)ajo RIO. o - Confer�n(\.li'a.m. demo
Ivo Luz, 2·. Secretári\J:- (a- radamente. com o rnln!:;tr,) AglmePARIS, 5-Durante o jan- vio Cursio, 1·. Tesoureiro:- non Magalhães. os s;·�. S,;:bastião

tar de um casamenta, quando os Boa Bidir PÓSSâS. 2·. Tesoei- do Re�o Bmo,:::, ]oaquilJl Ba:1deí
convivas trinchavam um leitão, . O G I C U'da ra e Oscar Bernardo. represmtantesro.- i'car, onça ve.s, �

autodzactos das fO�í:as politicaS'este explodiu 1J0r achar-se -=nvol- s! J BPr'por: - ose . e,relfd e o- oposicí01�ístas de Pernamb<Jc).
to com o H.chelO, uma terrivel curador;-Osni í\tlarinho. Após o conclave, foí fornecida
maquina infernal, causando nu- _.

a seguinte nota á imprensa!
mero�as vitimas. O " S í IIma" e HAs forças politiêas de oposição

�s autoridades concluiram que ao situadonísmo pernamb:1cano, em
o leitão havia sido oferecido por O sr. Getulo reunião hoje efetuad,l, entraram em Comunico aos Srs. soeios deste

.

d d ent<.ndimento pau uma a,;ão co::\- Clube, que a Diretoria, dé.vI·da-um antigo namora, o a recem- Varg 'i!BS junta na politica estaJlla.1.
casada, o qual, movido pelo'" rlÔente autorisa ia pelo Cor:selho
crime, resolveu vingai-se daquela A

·

d Diretor, resolveu suspender por
---- fórma. RIO, 7--(8and)- Mção rqulva a,s as noventa (90) dias j pagamento da'�#���������5���·�=�����·�_�'5�-��������_���������������I IIn�walista Bra�lcira, damen- denunr;�s i�a raca os �stiociados que se

tando seu novo pedido d'regis- I \..lU inscreverem na CAIXA BENE-
to da ca'1didatura do sr. Plinio RIO. 6-Logdmos apilrar que o FICENTE, bem como, reduzir
Salgado. para substituir obterior presidente da Repub1ic�. lógo de- para cinco mil réis (5$090)a taxa

.

t
. pOIS de receber as QueIxas dos ge· d d h 1 •

dque se extravIOu �a �r.e aCla
nerars Waldomiro "Lima e Jose

e ca a c amaoa por ocasIão o

do Tribunal SuperIOr eltoral, Pesso,l contra o ministro d;;. Guer- falecimento do �sslciado.
junto seu programa par rio to ra, mandará arq;1Ívá-Ias sem deter- Outras informações serão for
vários jornais que r f)duzem mínar a abertura ez. ,i�4í1erito, pois necidas em no'ssa séde' social à
noticia, e retratos das tas efe- que. seg,undo a trr�jlçao que regala Rua Conselheiro Mafra n: 2 (2'
di I

. verdes» no Exercito em rato,:; desst naw- andar), no seguinte expediente .. 9lua as �

pe os «camls
reza. as altas autoridades não deí-

ao presidente da Rep a e ao xam proseguír uma queixa contrJ. ás 11, 13 ás 18 e 19 ás 22 1,0�
ministro da Justiça. um superior hierarquico. mesmo �üe ras, diariamente';com excepção dos
h êsse respeito, e. sendo o i�feríor tenha toda a razão para domingos e feriados,

comentado que as decl�ões do faze-la.
_

Clube do� Funcionarios Pub1i-
I d G ,. V,..,1 na - Alega-se sempre, ne5ses casos C·

.

d S t C .

o. sr. e�ulJo arq) re
que a base do Exercito é a dis-

cos IVIS e an a atarma, em

fenda ocasIão, constllam um dplina. � contra ela todos os
7 de junho de 1937.

I verdadeiro reconhecj�o oficial átos são nulos. evitando-se. a todo fido!fo. Bittencourt SilveirJ
-.

. do Sigma. transe, precedentes pwg��. .,,__

Presidente dil Diretoria
- . .......- I! fI WL

ROMA, 7- (Band)- - Em
díspura da taça Europa Se

defrontaram as equipesdo Lazio
e do Grasshorpr:;, tendo os

italianos vencido por 6X I.

Compre hoje mesmn uma «LOMBRIGnEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

Clube dos FunCio
narios Publicas Cf

vis de Santa
Catarina

CAIXA BENEFICENTE

o anjo protetor de seus filhos é a BUENOS AIRES 7 -

(8and)-O atléta Salv�dor Patti
levantou,. na mão esquerda� ses

senta qud,)�, superando, assim, o '

recorde sul-americano.

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

"Lombrigueira Minancora"
�������---�������

..

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa. purgan+,e e diéta !
Serve para qUfllquer idade, conforme o n.

(1. 2, 3 ou 4).
Proteja a saúde de SêUS filhos e a sua ;>ropria ,
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

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

E' um produto dos' Lab3!'atoricl "M!NANCORA-Jalnville

Casino Imperíal
--------------------------- --

(

no majestoso prédio do Clube Martineili

EXIBfçÃo, TODAS I\S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

-,

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestr�� - Bom Cabaretisr

As melhores marcas de fatínhas de trigos, qe são as preferídas dev!do a sua

exceiencia são as afamadas

BUDA-NACIONAL. E �CION�L., C
OINHO II GLE_.._;� Depositário --IRE S. ULYSSE'A 0- Rua Cons Mafra, 70 -o Fone-'439 .1

�I�������������������,���.����f

II

J

- f
I
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•

•

Filiaes
Mertrtz: n f.--:"';� �

�,o<l!II'iIII � �\i '

B�urner'1au "Joinvifle !3a:o Francisco Laguna-
Mostruario pern"')ar�,ente ar" Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

em:
Seoçao ,je

fAZENDAS:
fazendas naclonaes e extrange'ras t)ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
·Morins

••
e Algodões lV'achinas de nenerlcíar madeira t/

Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: r,t/ achinas para oííicinas mechanlcas ;�

Tapetes. e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas ,'I.; aclnnas para lacei: ,.;,;.) �
Roupas teMas e janellas, tinta !V' achirarios em geral para a lavoura: � idos, ...1
Sêdas

�,'
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. 'J

Lnha para coser e sergir § Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, lat' 'ps ... ·14
Lã eril novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos
Sabonetea e Perfumarias res Material em geral para ansmis '"': 'f' .' J' •�

•.--\Icoichoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�'C:ortinas.e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
I r08lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOI J 1 � 1S, '-. ,,�,s- í

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceutlcos sortes, serviço mechanico

Deposítaríos dos aíarnados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar C, (J1lYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras ,M.ateíial eJectrico em geral �
II Ernpreza

Nacional de l'Iavegação "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
II

Fabrica de Pontas "Rite fV'laria" _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�PAV.6VÀ.V.D'�������������������l���ib�����'§7Ã.VãV.ô.'0:��:('.

����.��"e.e
--- ��·GS'��t�:m.�•••

O
"""- ,�

M4GWQiA ••

t!1� :I Companhia ':AUlança
VE.NDE.SE uma "casa no dl�' • Ba h Ia"

tnto «J0ào Pessoa», Fstrel�.
Desembar gador lo, á rua do Nestor no. 4,2 •
Salv:o Gonzaga

com 2 quartos, salas de visitae •
ja�tar � cozinha.

. •
RESIDENCIA- Rua Este-! Dr. Leoberto Leal Otimas instalações, No aprasi] •

Partos .- MoJestias de LI
ves Junior N. 26

I' FPOLIS.
vel recanto da Ponta do Lea- G CAPITAL REALIZADO

Senhoras e TeI EF 1 131
Preço especial. Tratar com [ooã •

Mofestías, de crianças
• rC.L4 •

_. I Rua Trajano n. 2<j Alves, no Canto do Estreito. � RESERVAS MAIS DE
� BENS DE RAIZ (prédios c

• Diretor da Maternidade Aovcgauos IM iPWWWA amAi terrenos) 15.503:893$549
Medico do Hospltal ' PROPRlEDADE5 IMOVEIS 14.161 :966,$549

I I RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS

(Curso de especialização em Dr: Pedro da Moura Ferro EM 1936 2.933'949: 184$897
• mblestias de senhoras) RECEITA EM 193 21.421 :545$220 ��1

Atende na Maternidade Advogado I
�������������������

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

até ás 8# 112 da manhã I

r Q U '�I !tilentes, SubaAgDi1tes d Reguladous de AY3r1aS
e á �a)\:!e- Cl)nsultorio:

I
l�t!d Traja.nol n· 1 50bra.do

"
,. � I em todos ca EstadoIJ t:n 8r2$1I, no Uruguai na

ANITA GARIBALDI, 49 I Telephone n' 1548 II, a,. �
principais praças Dstrsngelrae.

222, = W
__�� -,- I

() CUtiS hmpd e sadia? Jlgentes em Florianopolic;:
I. JCiC-key Club Honal1opolis I·· Usae ,., efarnado I

L b & C' I
liares.

o mais elagante centro de diversões famí- � CREME VITAMINOSO : Campos o o Ia.!
P fi O C U l' L r. 1 : �ua Conee�hlro M9fra, 35 (�flbradil) C�'xa Pctital19. ;;

• TELEFONE N. 1.083 •
�

END. T�:LEGRAFItO ALLIAl'vÇA !
que limpa, conserva e rejuvenesce a cu!is, e que tira e "f]i(il'

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escritoríos em Laguna e 'tajahí �,
, \\

imourezas da péle

j ��'''�."'�' SUB-AGENTE� EM ELUMEN ii,U E L,:"GES ),_:,'",;'lt�,'"RUA TRoA] ,�NO, J O-sobrado -nos altos da
' � �'

" t' 1 /;\' venda nesta praça
1I<\iooo--_

..

-_-__
'-

- ;:)_oiiiiiiirviiiiieiiiiíiieíiiiin_']�\-'iiiii()-diiiliqiiMiIíiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii..,.;lt. " .

� I' ,�.,���:,,���;.:;.�ê--- f.!,!����l).. !ft�&{��,*._. ------ ..--.---, , ..- -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiliaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii.....__iiIiiiiiiiiiii_ '_ �:�" ��-.;.)'.��. ���'��'4IIP� .�.,.. -

�uxo, s�riedade! conf.orto e distinção.
• .

E splendldo serviço de bar com bebidas na-
cIOnaiS e estra:Ji2iras.J

Feericamente iluminado com instalacões mo-
derníssimas. "

Dr. J�ftUI' P€?reira

E: Otiv8Q'a
Clínica médlcíSI de erlan

ças é'<a��!'�i\.,�

LABOI1ATORIO uE
ANAUSES CLINICAS

•

Consultas diariamente das

4 ás 6 heras

Consultorio. Ria João
Pinto tr 13,

FONE-I 59'S

-,II R<õ: Í(.:ência: Rua Visconde
de Ouro Preu. n' 57

I
I

•

PONE-1524

Dr. r\/�ig��..�t�'1
Boat-.aid

CLlNICA GfRAL
Vias Urinarias

Trtitamento moderno das
molestias -do Pulmão

Consult-R. João Pinte. 13
1 ejefon�, 1 I) 9 S

e Res. Hotel Oloria-Fone J 333
Con·r.ulfas das 13 ás 16 hr.,

•

Dr. Carlos Corrêa

Indica:

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Dr. Arrninio
Tavares

FUNlJADA EM 1870 SE'DE BAHIA

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

I'
PEÇAM PREÇOS-C A !�,� PiEPER

1������::�:�;3S6 JOINVSLLE
MEOiCO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

..

Consultes das 10 ás 12-

Idas 16 áS 18

I Dr ft{,,:�Hbal R .

Consu'torio: Rua [cão ...,il... ��'"ca vlP!â
Pinto, 7 --- Te!. 1456

I I :�o/i.dvcgado
: r IRes,' R�eEof�r�va, _114 I I

:�,ua Co.n. Ma" I, 10 (sob.
FCD ! 63 i � 1290

I [:J ��' . R i (.";; ,�;!, r I.',:'Jo I \I "',_� • '.
;, .l;�"" -r- -v- '!"� EI'� ..�, r" f'.-� ,

. ,';')., '
.../ s., '.,�:;' � f li '::.� � � • I

I

Ex -chdc d.a clinic. do Hospi I, .

I d ]\ b (P r!t:."!:, � Il".-:'� t
-

ta e �ürn erg, .oressc, ; �'9 J �:� eu :::eu escnp-
lndórg Burkhardt e Professor IErwin Kreuter) tÓI ia di: advogada á rua

I E$p�cfal!!la em'" cirurgIa I Visconoe de Ouro Preto I
garrlll :

I

L eguros Terrestres e Marltimos

9.000:000$000
50.000:000$000

� '" :-,

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70RJO:

'Rua Trajano tr 17

(sobrado)
Te1efone: 724 (manual)

HORAS MARCADASI �i "�-I LI.'h • 1 "'77n. I '.
-- r IIU' f> ! .t:. •

--

J

I U:UX 1 !-'OStt:u, 110. I
-

mM; .mmmmm

Advog'e-'I. "-�Od� I,.

_::t o!.-;;:I, lo,," _.::.\l. I

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras] e parto",
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica !
!

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

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEFo 1.285

"'1
, ,� ,:' �.!r; "

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,,'.; :r,ê'!.J!151?�":;Y...,� 1: .,........,. .'llll.wzrzr "I
- ..

-===-. �"1l.ff<"' f.1! 'ít!l8 �"& ;ff'�, � n 1lI! lSí ;�-��-'--=:_-I== �r�if\"'1!f �W�' �� ii7'����Illl\llIill�4� ===

."'\dOVga�%rianOPOli5 'I
.�. !aJl

_

M'_'. ..-;-....,

N::··:-·--_:_�C:ré-d�t{) !VENCE-'SE
b).H.nco oe t i

j. .

P"""II"'I1U!'!'" e Agi,-! uma farmacia bem afre-
�.4rr--' iQ(, C t� I d ' b

.""
I .,' ('�:.� .:;)an ..� Iqneza a, n um om ponto I

,-,.d i,;-:'l 1" '--
"

a ida linha férrea São fran-
Catar1n' lcisco.

I Para mais informações
íS'oc. Coop. Resp. Ltda.) Inesta redação.

1----------------------
I A LUGA--SE, o conforta-

lif' vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

J 36:700$sOOO I:rito de «João PessÔa,..

56.424$498 I A' tratar no Banco Agri
lC'ula, Rua Trajano n. 16

F{ECE13E DEPQSiTOS ;I-jesta cap tal.
j

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30

-

huras
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 mala postal para a Europa fecha:

r���� na Agencia 5a. feira ás 9 hc,ras INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
I Z'ffl."l1'\LS,

no Correio 5a. feira ás 10 horas PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

1.111 �4'� Para mais informaçiles pfoc",em os Agentes Sr. Albano de SOllZa Lncio
! Carlos Hoepcke S.ut\.

I) -

Will"BLL 44&L;;tr'�"W4fii'Ji'!'lfa��,!u...t Secção de rn"aquinas· I kJ RUA FEliPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
.

��-iiU-·õiíi-;a;;.. --

...--;;a;�-H"..if.-i:.i--r;.;;--;;;';;-iiil_íiiõ�·-;;;;;·-iiiii·-iIoiRi---�_iiiiiiiiiílílliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiliiiliiiõii--_-..iiiiiiiõ_;;;-õii· .

iii- ...iiiiI;;.-- iiiõiiiii-- f,.;;....,,-.�-··- iiiKFi-�--;-�--irÇFr_oi5i"-T';TJI! 15WRl®@t'dNWm';;,

AG;::NCIA DA

Sociedade de Navegélção�Par�ná- Santa Catarina
Limitada.ç+Rio
Companhia Salinas Peryrias ,-�io
Pr:!'i!, Torres & Cia. Limitada -Rio
V,::i:dcnbrand & Cia.-Santns

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Poso-
rs '

" r'·", o
'(), -cr , u ._)�, .. it'J i.atanna, r-: 'I·O"� ""tOl tsuarque
de " 1 ,,;./') .::':),;, Pervnis, i\liudos; vjrtgl�ns dirétô:, ),:1.'

�u b_.\ 1'-1. 1 OS: luares-motor 'PiiGtininga, Saturno e Braz
Cubus.
r:>,!·':int:':�â. SI.' d"'! d"",sifici"Çà(1, medição e EMBARQUE de
l(l\ :ilS as t:siJecies de madeires serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercedorias em geral, para qualquer
porto do r"':-crte ou du Sul do País. bem como para o Exterior

.

i<��)'ccbe c::::rgas de importação, do País ou do Ex·

terlor, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GA[�ANTIDO E RAPIDO

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons, jV\afra, 33
F011e . - 1. 1 9 1 I

:!..I:':_�;'� I'MmHllft'Pb:i'taIi'9"RWJ51111 S :1F1 .....1!1tW

-Dt�--.-Alfredo P. de Arauj--;;-j
--;';eCinlista en�tj;? �Ie ��;nça" nervosas,

I
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das rnolestias da pe
le e nervosas pela J"1utol1ernatlzerapia

Consuitorio e residencia -Praça 15 de Novembro, I �

Telefone, 1.584
CO/lsllltas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

(,.., l', ..... ,' lL,', •

(�é.\f}ltaf
'")
i·\t,S; rVa

I?r�t.iAhDO 05

SEGUINTES JURUS:

r 0 ,. 'd 5,:,1"-' : _Im1ta a ·i. ala
f' r, \

.

[)
.-"

\.�!L. ,i, VISO .' revlOo·[. ala
Prazo Fixo 8'[. ala

ALUG,�-SE
quartos para casal.

lr.forrnaç5es pelo bn e fi

fi

�'; ����'��-,�.�� .

�t Apolices Consolidadas do Estado de Minas I
:�; «Divida Fundada do Estado de S. Paulo :,�

� "Obras do Porto de Pernambuco. �
r �� Vf:NDEM-SE A VISTA E EM PRE�TAÇÕES �
�'

I��� NO BANCO DE CREDI CO POPUU\R E AORI- �

�� COLA DE SANTA CATAi�INA, A' RUA TRA-

� fANO N. 16.
•

� �'�"�:'!it "".....,...;:,""', .... -e ...<_..._ r_.........•

�_
.....
�

....- ;._'=., .•y "'M'_'--A ,_, At.:."'� .,..,_!rI
ft- ,', ��-���-�.& �
�- ''6.;'' ,,1':' í!í6 'a.l� �:tl'" '#.lJl. (;S�� i� �

�. fi

Iii; L.I ::
� �,�I' � w .iít'� \'I,�"

�
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:ti geir. S e Encornerrdas U
. �

.
;�.:� Entre Concord.a e Marcetino Ramos �
� :r�� 'f4�

�� EM C0MBINAÇAo COM A LINHA DE CAXIAS �
i� de otzTIGARA & GENEHALLI �:�1
·OJ Passará a funcionar, do dia 1o. de Ou- �
� trubro em diante •
�t DIARl1-\\-1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �f�
,.:� da manhã, regressando ÜS 4 da tarde �1�
�i Para Iucilitar a boa %w:ha d,t Emme'l<l. será colocada em @
.� cada povoado uma ag,�[Jcii;l para vendas Oe rassagens, como ��
�;� abãixo descriminemos: t!i�._,_� �1j0'

1� Concordia:-Eõcritório ivlore!e ��;'f
� �I :�� sT'�ruvI-dCáasaCCome:cia! Bo�atto

��.f..

I
.� arnan u - 'asa Comorcial Julio Schn \ '@!>J

I'
l ��" Rancho Grande-Hotel de Maxirno de Sccco ��i
�� B

.

��6' arra ?o Veado-Cada Comercia] rJc Irmãos Poy ��
.� Bela Vlsta-Botequ:m Roese ,�

.

igf- Vilal Rica--('asa Cumercíal Mazuti �;j

'I
� Marcelino Ramos-Escrltóri<J. Mosele' li

,I,�_;.i Preços: CO�CORDIA i M. RAMOS 15$000 I
.. ,:.� :�!.�'_:
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LIBERO�; BADARl)', 103
s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

Matriz:
107
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Para o Norte

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

5a.-feiras J 1,50 « 5a.-reiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »
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�.� M a c h a d o I Cia. Em São Pa�la, para a �
� Representantes Brasil, a ma.ar argan-I �
� �
� Teig. PRIMUS zação, no gênero da �

o· Ca'xa Postal, 37 �
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• Rua Censo Mafra, 3� .. FPOLIS . AMERICA DO SUL

���������t���J ���;���.

�. Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME- . ��J R �CA N�A Si» A ... para produção e comércio de filmes, cem séde em São IPaulo, íazêmo-lo ,�
�í prazeirosamente. não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERlCA DO

��] SUL, senão também por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional.

���! «No Brasil a industria cínematografica constituirá uma das melhores aplicações de capital ne a

r;'\l par dos resultados financeiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear
' ,

[is,j em São Paulo, par," o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa
e ��, social.»

��
�
�,
�
�

Algurnas informações importantes:
Os grandes estuàios da COMPANHIA AMERICANA S. A. estão situados entre São Paulo

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

COLUNAS.
A corrente elétrica fornecida pela Litght e transfurmada em corrente continua pela Central Eletrica

dos StudL.s, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBElPÃO PRETO (São Paulo).
.

Léo Marten, -mette=en-scéne", colocado entre os dez melhores do mundo, e um dos consagra-
dos técnicos da Companhia, e sob sua grande direção vae ser trabalhado nETERNA ESPERANçAn,' o filme
que em breve todo o Brasil aplaudirá.

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

'Oe2: nlil contos de réis
(�O.�OOO:OOO$OOO)

En' ações de DUZETOS M�L RE'IS (200$000)
"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 010 de boníft

cação na participação dos lucros."

Cuftipanhia Arn�ricana Saciedade AI1anima
Para nroduçao e corr"'lércio 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
[)iretoria

Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente �- Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy - Guassu.
Superítendentc -- Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Asslsten-

cia do Coperatívismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite".
Secretario Depurado Joaquim Amara! Mello, lavrador em Pirajuhy.
Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissarío.
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Conselho Físcal
Membros efetivos

Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.
Deputado Dr. Frederico Marques, advogado .

Sr. Luis deI Nero, banqueiro e comissarto.

Me�nbros suplentes
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e

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

da Bolsa'de Mercadorias e

Ps. a te" mede de €�çoes e negocias ,!:ja Companhia no Estado��de
de Santa Catarina

M CHAOO & OlA.
t��el""" .. ;:,entantes autorízados e exclusivos

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31
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NOS S A· V I DA
A� RIDU' SAYÃO

Como Tito era "c·onsiderado
"a�, delicias do �pero huma
no para o povo da antiga
�oma, tu, mulher insigne, és

o pássaro canóro que' se fez
mulher para nos deleitar".
Ao ouvir-te, não sei que

se me passou pela mente, se
a saudade ou a afli cão co

. •
y

meu espinto fraco. Mas sei
�ue m:. déste um prazer todo
ele. espiritual, não sómente até
h?Je, ma� ate a minha pobre
vI�a se findar, e então leva
rei para o tumulo uma imen
sa �legria: o ter tido a opor
tumdade de ouvir a tua voz

angelical.
.

Musica, mulher e vinho,
dizem uns. Digo eu:

o Tú, mulher. E's a mais pura
incarna�ã? de Euterpe.
Continúa a consolar corações

a��ltos com o teu gorgeio: sa
biá de minha terra, sabiá .do
meu, Brasrl, sabiá de todo o

m�n.do, sabiá de Deus eu te
felicito e te saudo !

Heião Wendhausen

Ü' revmo. padre Inácio de Almeida Leal enviou ao seu ir-I Um funcionario da Agencia do Ban- DE ARTE
mão Zé Americo de Almeida a seguinte carta:

I
�������������

«José Americo--Recebi teu destemperado telegrama e com CO do Brasil em Blu h
toda calma e ponderação o considero uma medonha crise de nervos, , menau, gan OU BIDU" SAYÃO
verificada na praia bucolica de Tambaú onde "restauras tuas forças 1 a "It· t grande da Lo-perdidas nos exaustivos trabalhos do governo João Pessôa e nas

I
U Ima sor e Correu o segundo recital da sra,

resistencias epicas do Ministério da Viação". •

Bidu' Sayão, da mesma tõrma, que

1,
. I f t d S t C t

· o primeiro, isto é, debaixo de um

uas propnas palavr�s cou i_rmam o meu diagnosti?o. ena e an a a anna entusiasmo que atingiu ás raias de

Tens sempre 11m estilo muito empolado e nevrotico para delirio. A assistencia numerósa e

contares tuas façanhas epicas.
seléta não regateou os aplausos a

O Rio de Janeiro está enjoado dos purgantes drasticos das Um caso curioso que fez [u's o admiravel soprano.

tuas cerebrinas entrevistas.
O programa sofreu algumas altera-

E
.

d d
A d J I

ções, sem entretanto, prejudicar em
Deixa-nos viver em paz. , .

m meia os o mes e
.

unho bilhete coincidia com o da � sorte nada; si não tivemos "Freschi luo-

Ainda estás na praia lendo D. Quixote, que é teu livro pre- ultm.l.O, o. sr. Arnold? Meireles, grande», pois déra o n. 4.795, ghi" de Donandy, ouvimos a conhe-

dileto jl

I
funcionário da Agencia do Banco> com o premio de 50 contos de cída e interessante "Pastorella" de

P dô
-' d do Brasil em BI l" O A ld

- Bellini. "Rbe d'amour" de Liszt
er oa que eu nao veto na a de epico no teu ministerio. '

. umenau, escreveu r,eIS. snr. rno o nao contou
I

empolgou o audttorío, não só pela
O Lloyd está arrasado com a tua epica administração; a

a .uI? seu co ega que exerce. a sua I, tempo: tomou um auto e partiu interpretação do solista, como pela

Central peorou com a tua epica administração; nos Correios e Te- at.lvldade no. Banco do BrasIl,. no veloz, rumo a Florianopolis, o n d brilhantíssima execução do acompa-

legrafos fizeste uma confusão epica.
RIO de Janeiro, o sr. Euclides. procuraria receber na Administra- nhamento ao piano pelo maestro

IFoste epico sómente lançando na miseria mais de mil Ia- �errone, pedindo-lhe que adqui- ção da Loteria do Estado, a mag-
Polítano, que se revelou um habí

milias, que a piedade do governo está fazendo voltar ao trabalho. risse � remetesse, um bilhete da nifica «bolada» que lhe coubera ��:��i:!�:isJ�. p::s�gs:�n:a�e�� p�;
IFoste epico quando o governo te mandou ao Nordeste levar Lo�ena do Estado de Santa Ca- por sorte. Apresentando-se aos su)eite um artista completo e per

muitos mil contos em amparo dos que sofriam as calamidades da tarma, da extração de «,São João», guichets dos concessionarios da Ieíto, a ter d�. se servir de um_ íns

seca e tu quizeste ilaquear o povo simples e incenuo persuadindo-o qualquer que fosse o numero, pois Loteria, snrs, Angelo La Porta &
trumento derícíente, falho, de forma

I1 dinhei
" '.

espera a q d f' d d C· h'
a comprometer o programa, quando

(e que o inheiro era teu, o favor teu, o amparo teu. Mentes de- ':' ue �ssa orm�, a o ia., nome vastamente con ecido se vê e se percebe claramente ser o

ploravelmente quando firmas documentos em que eu procurei ser ? palpite que tinha, sena bafe- em todo o Brasil, entrou o snr. maestro Wertlter Politano, um per-

candidato. lado com a sorte grande da po- Arnoldo imediatamente na posse
feito e�ec�tor. J

Dizes que estou encabeçando um movImento de difamação pular Loteria cognominada <Hai- da quantia tão desejada, receben- _
E,. nao e porque nos faltem pianos

contra ti com os elementos aos quais negaste favores ilicitos. Outra nha das Loterias >. do o respectivo valor em cheque I a"t�. tempo da interventoria do cel.

mentira. A inverdade duma arguição dentro da tua monomania. O sr. Per�one prontamente aten- n. 26.118 contra o Banco Nacio- Arístütano Ramos, quando da re

Inverdade porque nãO,
tenho forças na imprensa para en-

deu ao pedido que lhe fôra diri- nal do com,ércio, nesta" praça lór�a da instrução publica, foi ad-,cabeçar movimento: monomania de os teus adversarios só serem gido, enviando aGI seu amigo em após o que retornou a Blumenau. quírtdo, entre outros, um piano

.' ., . . Bl me a b'lh t
- ..

f
.

' mela-cauda que, ao que nos consta

aqueles que te pediram COIsas ilícitas.
u n _u, um I

_

e e _nao para mais satís eito que nunsa e Ia- ainda se acha encaíxotadotr
' ,

Os jornais e a opinião publica é que estão vendo agora a a. extração de <São Joao » mas zendo durante a viagem mil cas- Outro táto que não podemos d.:!l-

nulidade da tua administração. Não és mais o unico homem da re-
sim para a extração seguinte, isto telos no ar. xar sem reparo, é mandar-se para

volução o homem que se salvou o unico revolucionario puro.
é, para a de 1 de Julho corren- Assim, a popular « Rainha das

um �oncerto vocal, uma. banda de

'T b
'. te Realizada f

.

t
- L t

. ..

d
musica para, durante os Intervalos ANIVERSARIOS

udo .se aca ou como fumo, meu mgenuo romancista! Voe- '. . q�e. OI a. ex :açao � en.as», a pr�meIra entre as de um programa importante, execu� Festeia hoí .

jou quatro anos sobre as casas e os morros do Rio de Janeiro um d.e. quinta feira última, ?Ia 1 , ve- pruneiras, confirmou a sua antiga tal' marchínhas, sambas etc., com- r
.

J hoje � seu allIversarÍo

• caro de asas de pena mallat, inimigo da verdade e falseador incor- rificou o sr. Arnaldo Meireles, com tradição de pagar com rapidez prometendo. o ouvido dos que assis-I n�ta ICI.O o e�tImado esportista

ligivell grande surpreza e não!menor en- todas as suas sortes grandes e...
tem. Ao rím d� segunda parte do

I
PIOCOpIO

.

Ouriqucs, destacodo

O unico, o puro, o .ímaouladol tusiasmo que o número do seu á boca do cofre pro.graIlJ,a, depo�s de OUVIrmos as player do valoroso Avai F C
____'___

. delícadas cadencias e OS magistrais
••

E o sol brilhou em jorros francos, fez-se dia, o calor derre- B�rgeíos d� "Romeo et Juliette" de

I
FAZEM ANOS HOJE'

teu as asas, Icaro se esbandalhou no chão ...Mudam os tempos e nós Mob·II·lar·los completos par'a o lar Gnunod, dão-nos uma "Cidade Ma-
.

neles.
ravilhosa" por uma banda marcíaí! a exma d O di .,

Sem comentarío. Deixemos de par- 1

• sra.
:_

n .ma Sirva,
te estas ocurrencias. Curto é o es-

\ esposa do sr. Joao SIlva, enca-

FI NOS TAPETES
paço e pouco é o tempo, para apre- dernador da Imprensa Oficial d
clarmos como queríamos a inolvi- Estado.

o

dav�l noit�da de arte.Não queremos, i a exma d J I'
porem, deIxar sem reparo a inter- ,

. sra.
�.

u Ieta Pires,
pretação dada pela sra. Bidu' Sayão: eSPQsa do sr. ,Leopoldo Pires'
em "Le. rossisnol" de Rimsky-Ror- i o sr. Edmundo Silveira 'de
sakoff, mteressante pagina de mu- I Souza Juniúf" I
sica f�turista, �m "Estrellita" e em 1 o sr. Joã 'I ' .

a graCIOsa cançao de Mignone, onde _

o n�clO Zomer;
se destaea o murmurl2 que só sabem

o sr. Tadeu SIlva:
f�zer artistas da tempe:a de Bl1u'. a exma. senhorinha ConslJeIo
Fmalizou o programa "L'éclat 1e Cape�a.
rire" de Auber, onde a e�eclltante

de�onstrou �rande_ téCllíca,invulgar CHEGAM UNS
ag�hdade e eXIbiu dotes de magnifico I
e mcomparavel sopran) lig�iro.

I Encontm-se FI' .

. em onanopohs
João M. Bail'bosa

o nosso distinto conterraneo sr ..
Pedro Sales, diligente coletor es
tadual �e São Francisco.
.-Esta nesta capital o indus

tnal sr. Joaquim Wolff prestigioso politico joinvilense:
Acha-se em Florianopolis o

acatado e influente politico libe
ral sr. Ra.mos Alvim, cunceitua
do come,rclante em Jl)invile.
-�sta nes.ta cidade (j àr. José,

AcacIO. M_orelra Filho, advogado>
em JomvIle.

Imei

FALECIMENTOS

.0 sr. Moreval Beirão, t.elOu-
relro dos Correios e Tele f

S- 'gra Oi
em ao Francisco, e sua. exma
esposa, d. Argentin� _ Gu-edes d�
FonSEca BAeirão, passaraftl ôntem
�el� desgosto de perder uma
fIlhmha.

MISSAS
Com grande assistencia reali

zou-se ôntem 6.s 7,30 horas, Il1a.

Ca�edral .Metropolitana, missa dle
setImo dIa, mandada rezar pera
tripulaçã� d? paquete ANA1'poralma do mdItoso' jovem \Valde
mar Souza.

O ato foi assistido pelo seu

coma�dan\e Are Manneback �
defllaIS ofICiais e tripulantes do.
ANA.

s�eA��!RC;tAt
ESPECIAliDADE

o adr e

1���;5=B'��SES=.���=*=$S.S=#e=i.=er=6e.c_Oan.,.m_e,.n.d.a_-s.e_.ta_n.t.o�p.a_ra_�ro�u�p�a��f�in�a��C�2,R!�4�2!�O�m

RESPONDE 'AO IRMÃO Z E' AMERICO DESEU

Não te digo em latim porque não compreendes.
A realidade viva das coisas é que nada fizeste de real.
Aludes no telegrama que os jornais do Rio te pegaram de

longe no desempenho dun:a missão delicada.
Ah! se tu compreendesses esta missão não estarias dando

espetáculos de circo! Já estarias em Roma, assombrado com a Eu

ropa, mordendo na comissura do labio esquerdo, atordoado com a

lingua estrangeira sem saberes agredir e descompor o teu sem61han-

te.

(A� PRAZO)

na A MODELAR
Sem a consciencia da tua missão, ehás na Paraíba a per

turbar a vida do Estado, a quebrar a harmonia da minha familia,
dizendo desaforos a qüem vai e a quem vem, ordenando des�argas
nos comicios, ferindo mulhereR e crianças!.

Eu nunca vi embaixador � assim, roeu doente solitarío da

praia de Tambaú!
Lembras ainda o bilhete azul �

_E' vóz corrente! Eu admiro como a paciencia sobrehumana

do presidente Getulio Vargas te suportou quatro anos a fio ...

Brigaste com todos os ministros, injuriaste os proceresmais

eminente da política nacional, diréta e indirétamente, censuraste e

comprometeste o Governo Provisorio, traíste teus maiores bemfeitores

como Dr. Epitacio Pessôa e Juarez Tavora e tomaste o bilhete

azul para a calma e tranquilidade da política e da administração no

Brasil.

Partido Rea-
• •

ClonarlO

RUA TRAJANO, 15

OS AFAMADOS CHAPEUS
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

CASEM IRA EM CORTES, AR
TGos FINOS

CASA "O PARAIZO"

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

.. Ex-assistente do serviço de Ginc(:nlogia dos H0spitais:
dagGambôa, F�nd':l'rão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.

Ex-interna do sarvÍço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

UO�.,NÇ�\S DE SENHORAS E CRIANÇ!-\S
Consultorio: Rua Trajé;wo n· 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 h:Jras

FLORI/, NOPOLIS SANTA CATARINA

fORTALEZA.7 •• 5t'ró brl2vl2-
mentl2 funàaàll n125ta Copital.
uma nova agremiação politica
à'7nominaàa- PARTIDO REArlO�
HARIO.- que pr�5tiqi<1rá a canài
datura A,rmanôo 501125 12 qUI2

I �on9rl2gar? :leml2nto'5 àe granàl2
Imporlancla na viàa politica ào

Rst aào.

Quem te aguenta, José, quem te suporta � Digam os paraí
banos entre os quais Alcides Bezerra, Carlos Dias, José Rodrigues,
Pedro Anisio e muitos outros vitimas da tua pena virulenta.

Deixemos a familia, tenhamos um pouco de respeito á so

ciedade, um pouco de decoro e compostura.
Basta-me examinar o homem publico que eu tenho pano

para as mangas. Não me intrigas com aqueles que tanto amo na

vida: minha mãe, meus irmãos e irmãs. Eu só devo a educação a

meu pai, o contrario disso é tua mentira. Suspende a tua furia.

Deixa de ser fanfarrão, abandona duma vez a bagaceira,
aprende modos delicados e gentis, apruma a tua linha, fala e es

creve pouco, nãGl explores o nome sagrado de minha mãe, deixa-me
em paz, espirito vesanico e atrabiliario ...

P. I. Almeida Leal�.

P. S.-Peço desculpa ao ilustrado e respeitavel publico se

porventura empreguei alguma expressão mais aspera. Foi ofendida

a minha dignidade de homem e sacerdote, .que eu tenho o dever de

zelar.
-

Quem me difamou não foi irmão, porque um irmão não

faz isso. Foi um homem, que me deseja destruir se fazendo sempre
de vit!ma.-Pe. A. L. >

11111\\1111111111111111

o sabão

"Virgem Esp cié..1 id
de Wetzel & CiSa •• Jaínville
-������������

tJe"
(MARCA REGISTRADA, .11
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