
- .

ada de bra ilidadea)-

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

,.

o comlelo
,

espetaculo
•

-anais

AIUO, 16-Conforme divulgou
amplamente a imprensa de todo I

r O flaís, realizar-se-á, hoje, no esta-]
dia do Améric�: o grande comicio
r.ue a União Democratíca Brasi- '!"''''''!'!'''''!'!''��'''!'!'''''!'!'''''!'!''�'''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!''�����'''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!''��--,�'''!'!''����'''!'!''�'''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!''��'''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!'''''!'!''����

l�,ira promove para o solene lan- Açamento da campanha presiden-
cial.

•

Não será lima consagração ao

S", Armando Sales, porque a opi-
xiiio livre do 'país já o sagrou co- ANO
mo o legitimo candidato da maio- -----------------------

r.o da Nação. Será antes, uma

er::mde afirmação de fé nos eles
:{ inos da Democracia que, desde
() inicio de nossa vida política,
tem orien tado os maiores lideres
da opinião publica brasileira. Se
rá uma demonstração empolgante
de civismo jârnais presenciada no

Lrssil,
No imenso campo do América,

que talvez seja pequeno para con

ter a grande massa popular, a

l 'nião Democrática Brasileira dirá
ao povo as razões que movem os

Is eus dirigentes. A memoravel noi-

Ite de hoje que relembra a pro

mulgapão da nossa carta política,
passará á história cerno um gran
de ,marco de brasilidade.

Nesse dia, o vitorioso partido
nacional, através da palavra sá
dia e patriótica do sr. O L a. v i o

Mangabeíra, um. dos, mais fiéis

representantes do nosso espirita
democrático, fará em cottácto di
rêto com o povo, Q sua declara-

ção de principias. .

'

Depois de saudado por um
membro da comissão executíva, o
sr. Armando .de Sales tomará pos
se do casgo de presidente efetivo
da U.D.B. O candidato nacional
• pronunciará, então, um importan
te discurso político, no qual dtrá
a todos os brasileiros os motivos

que o levaram a empreender â
grande campanha que 'se inicia.
Em seguida, será dada a pala

vra a diversos�radores, represen
tantes 'de numerosos partidos po
líticos, que apoiam a candidatijra

.

nacional.
O comicio, além da grandemás

sa popular, terá a presença de
inumeras delegações politicas de
iodos os Estados.
A sessão será iniciada ás 20

horas e será irradiada por 14 e

missoras do país. Em ondas cur

tas irradiarão a P.RF. 15 e aRa
dio-Brás, Em ondas longas: a Ra
dio Tupí, Mayrinck, Veiga, Na

cional, «Jornal do Brasil», Ipane
ma, "Guanà:bara, do Rio; Recórde,:

.

Excelsior, Bandeirante, de São
Paulo; Atlantica, de Santos; Gua
.raní, de Belo Horizonte; Farrou

pilha, de Rio Grande do Sul; e

Radio Clube, de Pernambuco.
Diversas empresas cinematografi
cas filmarão o grande comicio.

O . grande comicio do estadia
do América será iniciado por uma

cerimonia patriótica, Um côro
oríeonico de êêrca de trezentas

vozes, num auditorium improvisa
do, entoará 0 Hino Nacional.
Em 'seguidfl" o presidente inte-

1l'lUO dará a palavra ao sr. Otavio

Mangabeira.
Este lerá a declaração de prin

eipios da U.D.B. e: logo após, o

candidato nacional será saudado

!lar um membro da pomissão exe-

��tiva. .'

O sr. Armando Sales deverá

pronunciar como ficou dito, um Dr. Armando de Sales Oliveira� candidato
. _--- .-

. Declara(!ões do Mi-

CEM MIL ELEITORES, j =:::rA:EG::, :�e:':,:adoda zona d.a Mata, ao lado I pelos jornalistas, por ocasião do seu

embarque, sobre o movimento de'

d candidato do tropas na Fronteira Gaucha, o ge-
� O pOVO neral Eurico Dutra declarou:

--"De fáto, o Destacamento Dal-

I tro Filho, ficou agregado á 5a. Re-

RIO 15 -Do deputado Artur Bernardes Fi- 8i�O Militar,.retirando-se da. fro�
, terra e estacíonando em varras CI-

lho reeeíseu O sr. Armando Sales o seguinte telegra- dades do �stado �e Santa Catarina,

ma: "Ubâ-Ao regressar ao Rio, depois de uma ���?e,Fl���f�g!�s':��r:��au; :�:
longa exeursãe que fiz pela zona de Mata, a servi- tras. E ai' ficará durante ll!ais ai-

, .... Id t d
.

d P R M t gum tempo. E', como se ve, uma
ço da can�1 a CoIra e v. excla. e o • . ., en- medida temporaría, de caráter mi-
nho O prazer de transmitir a impressão de que seu íítar, nada tendo de definitiva".

ilustre nome será sufragado, só nesta zona, por CASEM IRA EM CORTES AR-
mais de cem ml] eleitores-(a) ARTUR BERNAR- TIGOS FINOS

'

DES FILHO." CASA "O PARAllOH

hoje, representará
o Brasil registra

ETA

I

o', ! m:aio',,',
em seus

916
. De todos os Estados virão de
legações. Elas serão localizadas
em arquibancadas especiais, divi
didas por Estados. Essas delega
ções, porém, não se compõem das
caravanas populares que têm che
gado do interior. São integradas
de representantes credenciados dos
numerosos partidos políticos que
apoiam a candidatura do ex-go
vernador paulista.

monstro que
civico de toda a

u. D. B. realizará
politica que

importante discurso político. Nes
se discurso ao contrário do que
foi noticiado, o candidato nacio
nal não traçará o seu programa
de govêrno, o que será feito em

outra ocasião.
Concluido o discurso do sr.

Armando Sales usarão da palavra
diversos oradores.

As delega(!ões
estaduais

a

historia

A cassação
do registro

do "Sigma"
RIO, 15 (Argus)-O prof. João

Cabral na sessão de ôntem do Su
premo Tribunal de Justiça Elei
toral, pediu vistas do processo em

que o Partido Trabalhista pediu
cassação do registro eleitoral do
Partido do "Sigma", para efetuar
diligencias, e cujo julgamento de
ITerá verificar-se proximamente.
Teceram-se vários comentarias
em torno dessa atitude do sr.

Ministro, sabido como é que aque
le jurista é ante-integralista. Es
peram-se grandes debates no mo

rhento em que o Tribunal tiver
que se manifestar sôbre a inscri
ção do sr. Plinio Salgado, candi
dato dos camisas verdes á presi.
dencia da Republica.

A

Governador Bene
dito Valadares

RIO, 15-·Procedente de Juiz
de Fóra, chegou ôntem, ás 23
horas, "'ao Rio, o governador Be
nedito Valadares, que veiu acom

panhado do ministro Mario Ma
tos, hospedando-se no Palace
Hotel.

Alfandega de
IFlorianopolis

Por portaria do sr. Inspetor da
Alfandega desta Capital foi dis
pensado, a pedido, do cargo de
tesoureiro interino da mesma Al
fandega o escrituraria da classe
E, sr. Renato do Conti Lemos e

designado para substituil-o o fun
cionaria de igual categoria, sr.

Clementina Fausto Barcelos de
Brito.

voz POVO politicas

Para açoitar os

venadilhões
RIO. 14-(Band)- t) sr. Cesarío

de Melo ocupou a tribuna do Sena
do. dizendo que dela se afastara
por motivo de doença, mas que ia
estava novamente preparado para
acôítar os vendilhões do templo re

públicona •

DO SelD quaisquet· liga(!ões

PINGANDO ...

Pingando•.. píngando.c, eu pingo
Sem parar, usto me apraz)
Mas pingo só, não respingo,
Respingar mólha demais ...

Do assucar vem o melaço,
Da abelha é que vem a cêra,
Cana chupâda é bagaço
Cana sêca é BAGACERA .••

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O CAJ..LADO

o Gi já tirou carteira
De eleitor, para votar,
E disse: eu hei de acertar,
Meu PARPITE é de primeira
E por mais que tu te râles
E te tórnes bagaceira
Ouem vence é o Armando Sales
--A salvação brasileira!!i

lezinho

IIII Sexta-feira 16 de Julho de 1937 I NUMEROFlorianopol is,

, .

-

nacional á presitlencia da Republica

Mobiliarios completos para o lar
FINOS TAPETES

(A� PRAZO)

na A MODELAR
RUA TRAJANO� 15

A U. D. Mineira ho- ELEGANCIA MASCULINA SO

mologon a candida- COM CHAPEOS "CRESPI DE
LUXOtura Armando

CASA "O PARAllO"
-----

Gréve da Leopoldina
RIO, 15 - Noticias de Petro

polis informam que cessou, hoje,
ás 12 horas. a gréve da Leo
poldina.

BELO HOR{ZOHTE, 15 __o Em
reunião recltzoõu hoje, com grano
�� naalstertclc, a União Demo'
crntlcc min�ira homologou o

ccnõtôotur-c Armonào õe 5al�5
Otlvelrc a prealõenclu õc Repu·
bllcc,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o combinai �o da A. C. D .•

realizará um match com o Ope-"
rario Ferroviario de Ponta Gros
sa, vice-campeão do Estado do
Paraná em 1936.

-0-
Ao que saoemos o glorioso C. N.
Riachuelo disputará no Rio Ca
choeira em [oinvile com os clubes
Nauticos: Àtlantico e Cachoeira,
já nossos conhecidos, a regata de

agosto proximo.
--0-

As' 14 hs. degladiar-se-ãc hoje
fazendo a prtlirfltnar. do emba
te Combiaadox Avaí, os fortes
esquadrões secundarios do Atlé
tico e Tamandaré que por cet to

procurarão atingir os louros da
vitoria' sem um uaico ge�to anti

desporti vs»,

que move-se com relativa facilida
de.

Com este esquadrão, o Aval

procurará brilhar frente ao seu

potente adversário.
Vêmos que o team avaiano

não atuará como de costume, mas
se apresentará eficientemente cons

tituido por players bastante efica-
zes.

Segundo noticias ainda não

confirmadas, é a seguinte a for
mação da seleção acedeana:

D�rio
Abilio Yéyé

Marinheiro Manteiga Boia
Meyer-Felipinho - Nhoilhô

Tião-Schmidhn.

562$700 DEVIDO AO VALOR DOS LITIGANTES Yéyé, Marinheiro, Felipinho,
5;)$000 VEREMOS UM EMBATE qUE NOS

_

DE- Nhonhô e Tião já atuaram em

500$000 MONSTRARA' A FORÇA DA SELEÇAO nossos gramados. e por certo

100$000 FLORIANOPOLITANA agradaram aos exigentes a Ímira
O scratch da capital não se I que nos arremessos finais, para os dores do esporte bretão.

apresentarà com os nossos melho- quais tem uma precisão peculiar. A presença de Tião, ex-de-

3$500 res elementos, mas serà integrado Borbinha: E' um player assàs fensor do pavilhão aivi-negro
por perfeitos manejadores da pe- novo mas demasiadamente inteli- desta capital, é incerta, pois o

lota e portanto de exímios foot- gente; constitue um sério perigo referido elemento não foi convo-

6$800 ballers e players de real valor. ao arqueiro adversario. cado para o primeiro treino do
Apreciemos detalhadamente os Diamantino e um ponta de va-I scratch.1.417$000 cracks da seleção: 10r, perigosissirno nas escapadas. Corno vêmos a A_ C. D.
Vilain: o jovem arqueiro.é um Como vêmos, o combinado é apresentará um combinado inte-

2.640$000 player possuidor de altas qualida- integrado por players destacados, grado pelos. melhores players da
des, as quais poderà demonstrar que procurarão levar bem alto quela entidade.
hoje ou dia 25, caso seja chama- o nome do esporte Ilorianopolita- No ataque notamos Nhonhô
do a intervir, visto que o seu lu- no nc dia 25 proximo e em o artilheiro mór da A. C. D., e

gar serà ocupado por Boas, o 60- todas as vezes que lôr chamado a tambem Felipinho e Meyer gran-
leiro das mãos de sêda, o mais intervir. des goleadores. Na linha media:

completo da capital e quiçà do Seu adversário de hoje serà o Marinheiro o melhor de JOIO-
Estado. segundo colocado na tabela do vile, em sua posição, e quiçá do
Crul é um perfeito manejador turno e este é o eficiente e perfei- Estado.

da esfera, apezar de nunca jogar to esquadrão do Aval e.C. Manteiga é um ótimo elemen
adiantado, como seu companheiro E' composto de jogadores que tu e forma com M�rinheiro Baia
de ala, forma uma barreira que por si sós, poderão dizer o valor excelente linha intermediaria.
dificilmente será transposta. do quadro. Vejamo-los em parti- O trio final, Dario. Abilio e

Frcdi o melhor full-back da cular: Yéyé, é uma barr�ira, sendo
capital, distingue-se por suas alu- Boos, como jà dissemos l. o mais que o keeper é um dos mais
cinantes cabeçadas, que o tornam completo da capital. destacados da A. C. D.
um obstaculo à artilharia adversa- Arnaldo um zagueiro forte e

I
E' àe prevêr-se um encontro

na. capaz de rechassar os ataques da grandioso onde predominará a

Borba: Apelar de treinado em mais rápida linha adversaria. técnica.
outra posição serà capaz de de" Aquino: Està a altura de seu N Ot íO ia '" do
sempenhar-se a contento, exerceu- companheiro de zaga. Dia
do séria vigilaucia sobre o pon- Bibi é um half seguro.
teiro adversario. Silvio: O ex-defensor do Ame- O Cl\MPEÁO MUNDIAL

.

Procopio, atualmente o melhor rica, é um bom elemento e terà DE TODOS 03 PES03
centro-media que milita no Estado. que desdobrar-se para bem marcar EX!BIR-SE-A' E'V1
Està e.n plena forma. o trio central da seleção. S. LUIS

Gato: E' o melhor na sua po- Berreta: Um hal], que apezar NOVA YORK - Comuni-
2.640$000 sição, Treinou bastante e ao que r.le novo, é bastante eficiente. cam .tde S. Luís d� Missouri,

parece nada deixa a desejar. Zacchi: ainda não tomou parte que o promotor de box, Larry
Mirinho: Acertadamente o téc- em jogos oficiais, IDas é um bom Atkins, ofereceu 50.000 dolares

nico da L.F.F·. colocou-o na sua elemento. à Joe Louis para disputar alí
primitiva posição e temos a certe- Pacheco: Jà fez parte diversas um match com o vencedor da
za que Miro, na ponta serà um sé- vezes em jogos da nossa seleção luta entre [homaz e Castanaga.
rio obstaculo a defesa contraria. e combina bem com seu compa- - 0-

Nizeta: Jr.gador incansavel.atua nheiro de ala. O Clube Atlético S. Francis-
como segundo center-h�l� e é um I Slpi?ho: Bastante oportunista, co conquistou brilhantemente o

elemento capaz de satlstazer aos: não deixa em descanso o arqueI- titulo de cllmpeão do turno, da
mais exigentes treinadores. I ro contrario. A. C. D.

Ivo: E' o "La hera" de nossos Medeiros: Regular. i�ão foi derrotado
Qramados e o mais forte do ata'

,.

Monn: E' um ext_fem.'"
.

.

..
.� novo.u I\� 1 v'!z

a -

t s p e n s a r r e

Clelnentino Fraga
�Ga�e'á'

Desportiva
Redatores: Paulo B. Barbosa e

José Haroldo Callado

Enfim, presenciaremos
20 hoje o matcn que tomará
"0 carater de preparo do

nDSSO combinado

Por chamar
co�usista
ao sr. Getulin

RIO. 15 (Argus) -O GLO
BO noticiou ontem o caso do
auditor Militar Tiburcio Gome;;
Carneiro, denunciando o ceI. avia
dor Godofredo Franco de FalÍa,
porter publicado um livro em

que acusa o sr. Getulio Vargas
de comunista.
A obra intitila-se: «O Articu

limo Economico» e num dos
seus capitules di�:

«O govêrno dirige uma cam

panha de combate ao corr unis
mo' sem primeiro, descomunizar
a legislação brasileira? Àntes
do govêrno dar IJ exemplo, sua

intenção é insicera, seus átos con

tra producentcs. Como lutar con

tra um comunismo apenas exis

tente no terreno das idêas, sim
ples projeto, quando P. o coma

nista operante que por intermê

gio de suas leis, diuturnamente
diríge os mais grosseiros desres
peitos à pessôs, atenta contra :;>..

liberdade e a propriedade de:
cada um? "Depois de citar
diversos trechos de um discurso
GO sr G-!tulio Varges <iJD 1935,
depois dos acontecimentos d �

Novembro de 35, diz que o go:
vêl!lO contradiz-se chamando os

outros de comunistas.

Séde: Rua Tiradentes, n.
7 (ar'dar t-erreo

Dr. Miguel Boabaid Aldo de Almeida
(Diretor Geral) (Tesoureiro)

NOTA:-O Dispensario Clementino Fraga recebeu, alem

das contribuições constantes do Balancete ora publicado,
os seguintes donativos:
Do ilustrado professor Clementina Fra/!,a, do Rio
de janeiro: uma caixa contendo vários medicamentos e

uma caixa contendo livros.
Do dr. joão Acacio Gomes (Luz e Força Catari
nens�:-Fornecimento gratuito e permanente de luz e for
ça eletrtcas para a séde do ItDispensario".
De Oscar Cardoso:-um córte de casemira para a con

feção do uniforme do Guarda Visitador e Cobrador.
De Waldemar Dias e João B. Gonçalves:-Serviç05
de córte e fornecimento de fôrros e aviamentos para o dito
uniforme.
1)a firma viuva Antonio Perrone:-um bonnet e bo
tões de melai para o uniforme do Guarda-Visitador.
De Carlos (iallaf:;-Confeção de um distintivo com a

cruz simbolica da luta anti-tuberculosa.
1)e Roberto j'yJ'uller:--Douração dos botões para o uni-I
forme.
1)e Eugenio Luiz Beirão:-uma pasta de couro para o

serviço d� cobrança .

. De Francisco GriUo & Filho:-Confeção de um car-

tão de metal para a pasta.
Todos os documentos comprovantes da receita e despesa do Dis
peilsario acham-se, em sua séde á Rua Tiradentes, devidamente co

or denados e 4 disposição de quem os queira examinar.
A Diretoria do Dispensario Clementino Fraga informa por nosso

interrr,edio que terá o mbimo prazer de prestar a qualquer dos

dignos contribuintes dessa obra de beneficencia social todos os eg

chrecimentos sobre a aplicação da renda mensal arrecadada, exter

n lndo a todos OI; mantenedores dessa instituição os seus mais pro
fundos agradecimentos.

Fundada edl 3·1 r.937

D

Balancete relativo ao movimento do
trimestre de 1937

RECEITA

Saldo do 10. trimestre do corrente ano

Donativo recebido do Dr. J\melico d� S.lvf'ira Nunes
Idem, do sr. Helmutb Fett
Idem. do Gerente do Banco do Brasil

Juros creditados pelo Banco Nacional do Comercio
em nossa conta corrente cI AVISO relativos ao I •

semestre do corrente ano

Juros creditados pelo Banco de Credito Popular t'

Agricola de S. Catarina em nossa conta corrente U
MITADA relativos ao lo. semestre do corrente ano

Contribuições recebidas nos mezes de abril, maio e

Junho

DESPESA
DOC

-

Pago aluguel de casa (março, abril e maio)31,48,51
c a Carlos Leyendecker 32
« ao Laboratorio Raul Leite & Cia., desta 33,35
c a enfermeira D. Jovelina dos Anjos, seus ven-

cimento, de Matço, Abril e Maio 34,45.50
« a sra. jací Melo 36
« a Jeão Ricardo Schuldt 37
te ao Cobrador e Guarda-visitaJor, seus venci-

tos de Abril e Maio 38,49
c a João Cascais 39
« a João Batista Peluso 40
c a Chimica "Bayer" Ltda -41
« Despesas postais . 42,47
te despesa de carreto de uma caixa de medica-

mentos. 43
c a Melo & Pereira 44, 54
te ao Instituto Scienrilico S. lorge S:A, Rio 46
« a Pedro Xavier & Cia 52,55
c • Carlos Reinisch 53
« lavação da sala do Dispensario 56

BALANÇO

SALDO:

Em dinhe i o RS.
Em depo.ito no Bco. de Credito Po
pular e Agricola de Sta Catarina
Em deposito no Banco N. do Comercio

Florianopolis, 16 de Julho de 1937

450$000
2$000

115$800

Dr. Padro de Moura Farro
Advogado

Rua 1"rajano D. I

180$000
30$000
80$000

220$000
lL$OOO
15$000

206$400
4$700

2$000
39$700
117$000
12��000
95$000
6$000

1.052$400

256$300;

Bom Cabaretisr-

Grupo Escolar
"Raulino Horn"292$600

503$500

1.052$400
tio Oia 25 00 corrente, 91Zrá

solenemente InauguraOo o no
uo préOio 00 ôrupo Escol�r RAU'
LIHO HORH, 00 Vila Oe InOaial
manOaOo c:onstruir pela atuai
cOministraçãa, que OirigiOa pelo
Oinamismo oe Herêu Ramos uem
notabllizanOo·se pelas grano'iosas,
realizações em pról Oa e�ucação.
popular.
O eOific:io obeOece, rigoros,a_

mente, a toOos os precelos h\
giênicos·peOagógicos.

uma

5ente-se mal? Vai �8piar

S. P.A.ULO, 14- (Ban':&) - Está
sendo comentada, pelos clr.:ulo; po
licos desta capital, a noticia,pro-.cedente de S. Salv2.dor. de que -

governador Juraci Magalhães. se
gundo se afirma, envÍ)u o secreta.
rio dl Justiça dói. Baía para obser var
o �ovimento das forças políticas que
apOiam a ':llldidatura do sr. <.; Ai-'
mando de Sales Oliveíra á presi.
deneia da Republíca. por ocasião '"
grande comicio da U. D. B.� a.
realizar-se no dia 16 do corrente
no Rio,

,

----------=���----------=-----------------------------
Do Estomago, Figado, Rins, Bexigls, Intestinos?

Lembre-se do

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S. A.

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

-_.....����.m._·ff'.I....mz'=ç==aB�t:��n,ç='........-=aM....Ea�==z==-ma........====-===ca..- _ -- _ . _ _ _ -" • ••••,... • M'"

_IIMperíal
-----------------------------------------------------�--.----

Casino OS AFAMADOS CHAPEUS
, "CRESPI DE LUXO"
CASA "OPARAIZO' �

Renunciará

RIO. 14 - (Band) - Afirma-se
que o sr. José Carlos \)e Macedo
Soares pretende oculjar a tribuna.
da CaI?ar� na p.xí.ma sessão. parit
renunCiar a su�, cadeira de deputado pelo ParMo Constitucionalista
de S. Paulo.

no majestoso prédio do Clube Matin ejli

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

Danças -- Sevi rço ir. epreensivel de bar e restaurante

OtimG. orquestra -

"--�-'..."

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CASA TRÊS IRMÃOS�
--J;J·A L.. A C .-0 O A Si S E O A S, �

que é o orgulho do povo de Flor.ianopolis B
mês de julho em todos �
no e meia estação �

�Novidades recebidas para a estação, TAfETA' CLOQUE', �C'LOQUE' jACQUARD, PEAU D'ÁNGE BRODE' ESCOSSES �
man- �

teaux de todas as côres, artigos superiores e finissimos por I
�
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00 a.aOGo.". Côrtede Conferen- CARTAZES

. C .-. e dl'·.t o M u t u o P r e d I- a I! Apelação ciou com o
DO DIA

.- W
sr Getulio CINE REX, ás 7 e 8,30

� Sumula dos julgamentos da .

•
horas-Conquistando um co·

• ultima Sessão' ração.
RIO, 15-0 Nlinistro inte-

Recurso crime nO. 2.743, da rino da Guerra, tev� ôntem U1�&, éíNE ROYAL, ás 7,30 ho
comarca de Brusque, recorrente o

demorada �onferencla r:servada ras-Aldeia esquecida.
dr. juiz de Direito � recorrido com o presidente Getulio Var-

Francisco Baumgartller., Relator gas. CINE ODEON, ás 5 e 7
o sr, des. Urbano Sales. horas-O destemido Donovan,

Foi negado provimento ao re- e às 8,30 horas- �uva de
curso para confirmar a sentença LEVANTE �wnte CarIo.
de impronuncia que bem apreciou EM SEVILHA
a prova dos autos. CINE IMPERIO, (Estreito),., Recurso crime nO. 2.750, da LISBOA 15 N" é

às 7 e 8,30 horas-Gado bra-
d FI' I'

- otrcias at
comarca e onanop.o IS, recor- .

_

'

f' d d'
voo

j o,' id L' agora nao con Irma as, izem ------- _

rLente : dus�IOÇ�
e

recorrtl os

RUll ter-se registrado um grave levan- CESSOU· O ""'B�O"�M''''
I
apor e

d eroHe �u rO'F e-
te na cidade de Sevilha COD- BAU OElO

-

ator o sr. es. ennque entes.
IF' n

N d· tra o genera ranco.
ega o provimento ao recur- MADRID, 15-A artilharia

50, para confirmar a sentença ça absclutoria que é jurídica. nacionalista cessou o bombardeio
que pronunciou os recorridos que Relat.)r o sr, des. Urbano Sales. contra esta capital, á meia noite
está certo com o direito e a pro- Apelação civel nO. 1.828, da de hoje.
va colhida nos autos. comarca de Ararengué, apelantes ---------�

, Apelação crime nO. 5.698, Mario Canela e sua mulher e Turistas emtO da �omarca de lndaial, apelante' a apelados Inocencio José Fraecis- t' A 'I

t• justiça e apelado GabrIel Pasta co e outros. Relatol o sr. des ranSI a
� Filho. Relator o sr. des. u- Tava�es Sobrinho. RIO, 15-A bordo do Oce-
G bano Sale�. FOI confirmada a sentença que ania, procedentes de Montevi-

________
.

."" ..., , .)!).
• A �ôrte negou provimento a muito bem apreciou a prova deu, chegaram a esta capital.,••••"._'--------0.- .�GeG.o.<i pelaçao pala €onfirmar 8 senten" dos auto�. grande número de turistas.

, eleitor, ou não é eleitorê., Não importa!

..

Grande, abatimento no

os artigos de inver
•

••

Agasalhos de inverno

I indos CASACOS DE PELES, curtos e 314, REN \RDS AR·
.

GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legitunas

e de reconhecida durabilidade e garantia

Assombroso e incomparável stock de SEDL\.S

nas mais bélas estanpas com' dese-

nhos irrepreensíveis.

•

Iménsuravel partida de LINHOS BELGAS,

• Ode afamadas marcas e ins�perável qualida••

de. Lote Rs. 1 :600$000.

•

DE LÃ para vestidos e ostum:s, Lãs para vestidos e

preços ao alcance de todos.

CASEMIRAS artigo nacional e estranjeíro

de padrões modernissimos, última palavra

no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,

para homens e senhoras, de diversos tipos,

novidade absoluta, verdadeiro sucesso.

E' INCONTESTAvELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE 50 R.

TEIaS DO BRÀSiL, 50' EM PRE\110S FORA�A DESTRIBUInos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO.", PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Fremio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE Os SEU3 PREMIOS .

• Q

•

o

t·
CREDITO �VlUTUO PREDIAL;o

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13
c,

seu uso ou par. a sua familia, temas tecidos que nunca desbàtam

Modernos, baratos, lind\ls e resistentes

Casa Pernambucanas
I' .

� E L. I P E S C 1-1 M I o T, 15
._. '"" .... ;. - .............
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--Adolar Schwarz=--
-------------------------------------

Endereço Tel�gr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARlt\A

1AQENCIA' DA
Sociedade de Navegação'[Paranã=Banta Catarina
Limitada.)-Rio
Cumpanhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas 1.)l3f� RfO DE JANEIRO: '\;sn- .

..

a, 1 � r,., Buarque
"e "h.d:·U;,. J..:." ...• r', rydl'� .. -tu.dos, VÚ1g<:ns dirétas ;Ja'

o

'I' SAN'l OS: hietes-moror 'Pi, atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se d� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de maden as serradas, beneficiadas e em

tóros etc. cereais {: mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou dt' ::Sul do Paí�. bem corno para o Exterior
Rêcebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

P,..e90� r-nOdic.os

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.1 9 I

1--

I Dr.. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .J1utohemotherapia

Consultoria t "sidencia-Praça 13 de Novembro, Il
Telefone, 1.584

Consuttas--Ds» 8 às" 11 e das 14 às 16 horas

Dr. Ivo d'Aqulno
Adovgado

Florianopolis

Banco d Crédi�o
PI' Agn ...

opu-ar f nta
cota de • ..

Catar: na

(Soe. Coop, Resp. Ltda.)
Rua TraJaol R. 1&
(Ediicio proprio)

VE DE-- �
uma farmacia bem aíre

qnezada, n'um Dom ponto
da linha férrea São fran
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

ALUGA--SE, o conforta
vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dís-

136:700$000 .rlto de «João Pessõa•.

S6:424$498 A' tratar no Banco Agri
RECEBF_ DE P'"'SITOS

I la, Rua Trajano n. 16
_..J . »esta capital.

Capital
Reserva

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada S·(. ala
! CIC. Avisof'revioô-]. ala
Prazo Fixo 8'(. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.
lr.formações pelo tone n

SANTIAGO

J

H ������-.-��"'F -�i
� I
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

W «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES I

��, NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
�

COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TRA- �JANO N. 16. K
'ill

t."' .......s...��.::�"*L����
,·��D·?I••••••••••

- 6

D L.INHA OC'E:
I Calhinhão e Omnibus :
• G

: Leão da Serra ��

lo Empreza .de Transporte de Passa .• :
• gelr, s e Encomer.das

_ �
D

-

�
DEntre Concordía e Marcelino Ramos.
G G
O EM COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS ��
• de Oli,TIGARA & GENERALLI G
• Passará a tencionar. do dia l o, de Ou- .�
• trubro em diante U
� DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �
� da .manhã, regressando ás 4 da tarde �
<O Para facilitar a boa marcha d1 Empreza, será colocada em �
• cada povoado uma agencia para vencias de 1- assagens, como •
• abaixo descriminamos: •
• Concordia:-Eócritório Mosele

·

•
• SuruvI-Casa Comercial Bo!catto S

i tIi Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn
. •

i D Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco •
• Barra do Veado-Cada Comercial de .Irmãos Poy <O
• Bela Vista-Botequ:m ROEse

y, G
• Vila} Rica-Casa Comercial Mazuti "
cO Marcelino Ramos- Escrítórr') Mos;;e ti
• I'�' G
• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 G
· . .

�
..... iiiiiiiiiiiiii------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.I:D· IDA E VOLTA 25$000;

18 Empreza DALLA oosrx ii
,- o-
I. N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu O
• estado, as passagtns terão o acrescimo de 20 o �
;0 J.'
:OH,!a""IHO'··!U',aO

ây�
I {,'.

\
'�

BOONEKAMP fit �
,

�

Para o SUl
Partidas dos avlões=-Fechamentojdas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas

f 2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

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

.

5a.-feiras 12,50 horas õa-íeíras 11 »

� A mala postal para a Europa fechei:
1 na Agencia Sa. feira ás 9 heras

; no Correio 5a. feira ás 10 horas

Parahnaís informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

I
I I

I Quinta-feira
22 DE J U L H o

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2aAeiras 11.S0 horas 2a.-feiras 10 horas
4a ..feiras 8'50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « õa.feiras 20 »

6a feiras 8,40 » Sa.-feiras 20 »

o MELHOR
A·PERITIVO
TONICO '

EtSTOMACAl

ESTA

linda casa pó
de sersua pa-

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

por mês na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO: BADARO', 103
S. PAULO

107 »1

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lnclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

,,'. ''ffo

i'
�:..ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-

Fíliaes

I,

l\/latri2::
em:

�" ._; 'j.';:, ..-,-.�:'. �' .

c e
FL.ORIANOJDOL.IS

Ealurnenau ..Jeinville Sao FrancissGD Laguna-
MQstruari0 perrnanemte em Cruzeiro Gfe:;) Sul

Secçãe de Secç�o d.Seoção de
FAZENDAS:

f&-z,ndas naclenaes e extrange'ras t>ara temor
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e selgir
Lã em novellos e meadas
3abonetes e Perfumadas
\.1Ç.9lchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dôs afamados

Charutos cDANNEMANN.

Ernpreza Nacional dOe

� Fa�rica de Pontas "Rite

•��ÂV�V.D��"'

Gazeta
""

�%.i! a"d ;,co I!'�
• I,,� .•\ � til< \ �

'I: Dr. Artu-r �Pereira
e Otíve.ra

Clínica mádl�a de erlan
ç.as e adultes

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente" das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João I

Pinto n: 13

roNE-1595.
R�siJência: Rua Visc�nde

de Ouro Prelo n' 57
•

FONE-1514

Dr-. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. João Pint:;" 13
1 eleíone, 1595

-

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

Dr. Carlos Corrêa
.

Partos - Molestias de
-,

Senhoras e

Molestias de crianças
I Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de eepeciatização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

MACHINAS:
Machinas de benetlçiar madeira
Machinas para offiCinas mechanícas
Machinas para la()eh�3
Machinarios em geral para a lavoura: r ados,

grades, cultivadores, meínho etc.
Locomoveís, Motores de esplosão, iY1.otü7es �

electricos
res Material em geral para transmíssões: ;-:0,

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)I.e@s e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para tedes GS fins Autemoveís e. Caminhões FORD P zças, acces-
Productos ohimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00eVER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Matertal eléctrico em geral

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

J\Jav-egação "Hoepcke"--vap>ores "Carl Hoepcke" "Anna" 8 Màx,.
Maria" - Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataoa"

FERRAGENS:

Material em gera! para CO!Wfucções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para porras

e jaaellas, tinta
Canas galvanizados e pertences
Fbf!ÕcS e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-

��g.
I

����
�

�i ����LB"'AVA��•

IS��� ��o
E s_pe I h O s IA Favorita �
S6 os fabrícados em joinville pela única fabrica

�
�

do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER �JA

Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita
�

lndica:

I Dr. Arrninlo
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
"

das 1 6 ás I 8

Ex -chele da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P'lIcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especiallsla em:': cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) ti: partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

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

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
I

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

"Aavo&ados
I Dr. 'Bd;. de·Moura Ferr.1

Advogado

I
I PI" .. Trajano, rr 1 sobrado

1
__

Telephone rr 154_8_1
Jockey Club Florianopolis

O mais elagante centro de diversões famí
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações m o

dernissimas.

RUA TRAJ ANO, 10-" sobrado-nos alsto da
Sorveteria Gloria

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.

CONSULI0RIO:
1?_ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefoner 724 (manual)

HORAS MARCADAS

Rua Felipe 5c-hmitd n· 7 e 17-a
Aderbal R.
da Silva�

Cirurgião
"

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

I

I
i NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECI�ADOS I� �
.���--���I�

o

N o Estreito Ponta do Leal
Consultório: Rua João
Pinto, 7,·-- Te!. 1456

II :';/\dvogado
Res. Rua Bocayuva, 114

I
Rua Cons. Maha. 10 (,ob.

__T_el_.�1=3_17___ I
Fones 1631 e 1290

I
I Dr. Ricardo 11'-------------\Gottsrnann Accacio Mo-

n. 70. - Phor.e- 1277.-

I I
••••••_.--."••••••••Caix 1 Postal, 11 Ó. • �

I Cornpanhla "AlIlança da :1- VENDE.SE uma casa no dis- • Ba h ia" o
.

trito«Jnão Pessôa», Esnei- • II
lO, á rua do Nestor no. 4,2 • HI •

com 2 quartos, salas de visitae. FUNvADA EM 1870 SE'DE BA A
tOjantar e cozinha. _ . @.:el.

Otimas instalações. No aprasiJ i t eguros Terrestres e Marttlrnos ;vel recanto da Ponta do Lea-
• �'"

Preço espe?ial. T ratar co� [ooã Ó CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 '@lI:
Alves, no Canto do Estreito. ti) RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 •

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897
RF.CEITA EM 193 21.421 :545$220 •
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660I�������������.

QUEREISII A�entesf -Sub-Agentel" Reguladorel de A alf
am todos OI Eltado. C§O Bra811, no Urug ual na

principais praças estrangeiraI.

S Agentes em Ftortanopol is: rJ
� G
� O• Campos Lobo & Cía. u• o• Rua Conleihlro Mafra, 35 (sobrado) Caixa PCltal19 «I
I ---=-TELEFONE N. 1.083

-- ---��__,..�-
"

•
" ENo. TELEGRAFltO ALLIAlvÇA O

que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e que tira ., g
as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais "Escritoríos em Laguna e Itajahí fi

impurezas da péle !t, SUB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES !I . A' venda nesta praça u- �

'.iiiiíiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5iiiiiiiin�a· O.--••••••e•••

•

re I ra tem seu escrlp-

tÓJ io de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

o cutis limpa e sadia?
Usae n afamado

CREME VITAMINOSO

P R O C U T' O L Nr. 1

Advogados
Desembargador
Salvlo Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

ES I LH ET ES

Federal e San�a Catarína

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I u �tria e Com
eSta. Catharina'li
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e
•

10
,

Matriz em Itajahy
Capital autorizado
Capital realizado'
Fundo de Reserva e outras Reservas

Rs. 2.000:000$000
Rs. 1.000:000$000
Rs. 235:760$150

Agencias em Brusque, Rio do Sul, Laguna, Tubarão,

Cruzeiro do Sul e SAo Franci�co

da Matriz 30 d. Junhoe Agencias, . emBalapço de' 1937

ACTIVO V OP A S S -I
1 .000:000$000
5.056:493$500

2:774$900
1.767:727$420 1.770:502$320

1 .4 1'4:566$370
7.926:838$830
109:037$300 9.450:442$500

1.792:378$750
4.900: 190$690

149:673$300
88:008$920
88:600$000 326:282$220

46:061 $070
163:466$000

9.018:491$800 9.181 :957$800
32:500$000

ACCIONISTAS
TITU:"'OS DESCONTADOS

EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE:

Empréstimos hypothecarios
Contas C. Devedoras, garantidas

EFFEITOS A COBRAR:

De conta propria do interior
Nacionaes
Extrangeiros

CORRESPONDENTES NO PAIZ
MATRIZ & AGENCIAS

TITULaS E FuNDOS PERTENCENTES AO BANCO:

Ed. Agencia Rio- do Sul e outros immoveis
Moveis & Utensilios
120 apolices . federaes no Banco do Brasil

CONTAS DIVEf\SAS
VALORES CAUCIONADOS
�A::"'ORE:5 DEPOSITADOS
HYPOTHECA�

CAIXA:
Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Brasil c em outros Bancos da
Praça �

1.285: 187$620

�71 5:490$400 2.000:678$020

35.557:486$870

CAPITAL
FUNDO DE RESERVA E RESERVA ESPECIAL
FUNDO PARA DEPRECIAÇ. �O DOS MOVEIS
LUCROS & PERDAS

DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE:

Com juros
Sem juros
Limitados
Prazo Fixo

2.000:000$000
200:000$000
20:000$000
15:760$150 235:760$150'

5.162:463$122
77:854$500
760:442$400 ,..

1.083:668$200 7.084:428$222
'"

EFFEITOS A COBRAR DE CONTA PROPRIA
E DE TER�EIROS

• c"

De conta propria do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do exterior

TITULOS EM �:AUÇAO E EM DEPOSITO
C:)RRESPONDI::.NTES NO PAIZ
MATRIZ &. AGENCIAS
BANCO DO BRASIL-CI Especial
VALORES HYPOTHECARIOS

DIVIDENDOS:

Dividendo n: 1 - saldo não procurado
Dividendo n. 2 - 10 010

1.414:566$370
7.926:838$830
109:037$300 9.450:442$500

9. ) 81 :9::7$800
k225:841 $590
6.121 :957$308
170:3298300
32:500$000

I

4:270$00n
50:000$000 54:270$000;

35.557:486$870 II
GENESIO M. LINS
Director -Gerente

ITAJAi-iY, 30 de [unho de 1937
BONIFACIO SCHMITT )
IRINEU BORNHAUSEN )Directores
OTTO RENAUX

ERICO J. SCHEEFFER
Contador

Industria e Cornrnercio de S, Catharina
_______________________________________r

__

Matriz em �tajahy
anca

"Demanstraçãu, da conta de lucras e perel.s, em 30 de Junho de 1937"

-IIDEBITO CREDITO

Honoraríos, Gratificações e Bonificações Rs.
Despesas Geraes Rs,
Juros Rs,
Aluguéis e Impostos Rs.
Despesas de viagem, telegramas, sêlos e outras despesas Rs.
Instituto de Ap. e Pensões dos Bancarios Rs.
Dividendo no. 2 Rs.
Creditado a Fundo de Reserva Rs.
Idem, a diversas contas, por arnortisação Rs.
Saldo que passa para o semestre seguinte

e que corresponde aos juros e descon-
tos a vencer Rs.

Rs.

1 ) 6:799$700
42:827$420
57:274$400
23:069$200
8:666$620
7:536$000
50:000$000
40:000$000
37:429$250

15:760$150

399:362$740

Agia de saques, Agia de Passes e Descontos
Commíssões de cobranças e outras commissões

Juros e outras rendas

.749;058�170
60:741$270
69:563$300

Rs�
Rs.
Rs

399:362$740

Genesio M. Lins
Diretor-Gerente

ltajahy, 30 de Junho de 1937
B?nifac!o Schrnidt)
Irlneu Bornhausen) Diretores
Otto Renaux

Eurico ..J. Scheeffer
Contador
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Em verdade; não' é o Brasil pingando os anos e navegam, de pretendentes brasileiros e nem

Iaquela fbrestà fantasmagórica àa depois, nos céus do Brasil; os lhe faltou o expontaneo ofereci

Avarêza, que � nosso avô lusita- aviões de transporte, de guerra e mento da aristocracia paulista.
no, aconchegado á lareira recon- de turismo; passeiam tranquilos O concurso de têmas nacronais,

[ortante e amiga do casal.cachim- sôbre nossas cabeças os dirigíveis a encerrar-se alo. de agos
baudo pachorrento, olhar parado enormes, Imensos peixes desli to próximo, agitou o meio líte
nas chamas fugitivas, imaginava, santes no espaço. rario do Brasil, indicando-lhe

cubiçoso, carregadinhe de relu- E nós, eternos basbaque, e nós, um novo plano de atividade in-
..

zentes JYZItacos. Nem é tambem esquecidos de nós mesmos, en- teluctual. com a certeza de maior

aquela inacessive] Floresta Negra quanto lamuriamos que somos um proveito.
da Escandinávia, branquinha de povo de analfabetos e mcapaze� Creando u-na nova fonte de
neve, que a lenda transformava, (uma sub-raça, como em ter- renda, que concorrerá tambem,
cada ano, ti meia-noite do Natal, minologia estravagante, apregôa- indiretamente para o maior es

no maia dulc] simo e festivo mi- se modernamente), não podemos plendor da cinema brasileiro,aCom-l'11we de luz e de harmonias, des- sopitar a admiração eletrisante e panhia já possue contratos que a

lu.obrante encantamento que os estentórica, b rrando lôas ao gê- incumbem de copiar filmes estran- i

� ândidos patrioteiros teimam em nio alemão, ao gênio francês, ao jeiros, renda essa suficiente a f

vêr e querem eternizar o sonho, português, ao gênio de todas AS cobrir, soz.nha, o orçamento da
nestas paragens sem neve, esturri- raças, todas as nacionalidades e despésa.
cadas pela ardencia tropical. latitudes, abstraídos de que êle� Por outro lado, Bonequinha

O Brasil é, sem tirar nem pôr, crearam, aquecendo-se na divi- de seda e Grito da Mocida
isso que ai esta, uma, terras co- na centêlha de patrícios nossos. de vieram nos saciar a convicção
IUi) tantas terras, talvez um pou- Mas - louvado seja Deus ! das incalculaveis possibilidades
cachinho mais adustas e mais 1- jíl espoucam, no céu forrado I que "e abrem á nossa frente, foi
avaras e que, todavia, o Home!p, e escuro, os primeiros fog<lQiõ.�s até pe o lado hnanceiro qu-, nes

pelo s -u trabalho e p�rsisten('ia, da reação nacionahta. N lO o I sas hta s, f artamente cornpen-ador ,

vai dominando progressivamente. vesgo nativ srno, que tra -sportou ' O _jue nos f-tlta, assim, par a

Já alguem escreveu que o bra- o cabôclo dl báse para () áp ce que o cine na bras.leiro seja a

sileiro, enamorado da terra, cêdo da • nossa estrutura étnica, que mais fulgente realidade?
se esqueceu de si próprio e da nos quer a todo transe des- Apenas a nossa cooperação.
sua obra ciclópica de colonização cendentes apenas de bugres E nós poderia-nos, por ventura,

•

e uni�de nacional, ao lado do I." fez da Mai Preta
-

e V JVÔ deixar d� empresta-ia, decisiva/
jesuita. •

lndio numes tutelares: mas um

E é mesmo assim. nacionalismo consciente, ponde-
Capaz de i(�ge�tes emprêsas, rado, dosado e medido, sem

êle sempre as ce&ll�ou, gotejando hntasías, nada pueril, util a nós
o suor de seo rosto, como se·;l'as- e util a Patria.
sistisse, pàvido, a um milagt;,e.· O cinema, por exemplo, co-

E' que desde o desembarque mo tambem o rà-iio, é u n fa
do ascendente na terra virgem, o tor considerevel e necessario à
brasileiro' indómito e temerario na amálga cultural. de um p 'voo

<era �as entradas e da coloniza- Pois, essa' cultura' nos vem,

ção, tais e tamanhos foram .os pc- até agora, através de fitas d3 COW

rigos que arrostou, tão tremendas boys e melifluos idilios a Joal1
oe depressoras as situações que'ven- e a Kay, influindo maléficamen
ceu, que, passado (3 transe e read- te na formação de nossa so

quirida a tranquilidade, êle não cíedade e em nossos costumes.

(Juiz convencer-se de seu próprio Adernais, essa cultura nos che
_heroismo e tenacidade. para', como 'Sa em inglês, em francês e ale
crente profundo e ingenuo, 'levà- mão, línguas que a massa po
los à conta de providencial' inter- pular ou não entende, ou en

cessão dos seus bons sàntcs pro- tende mal.
tetores. Provam-no isso tlúl exem- E não é só. As fitas estran

plos que pululam como as borbu- jeiras CarIeIam fiol1teiras af,)
lhas na àgua c. fervtr. ra, em torrente inetigotavel, as

Aí temos, para o citar o mais bôas moedas sonantes ào nosso

notavel, o invento da aviação. chupado pé-de-me;a, quiça as

Debatia-se o Homem, desde últimas de que o fisco voraz se

séculos, no insofrido desejo de esquecêra. ,

a�ar-se, como I'caro, á amplidão Surge, porisso. agora, a pri- •
sem caminhos e sem fronteiras; I meira tentativa séria no Bra
mas, como rcaro, o Homem viu, sil, do nosso cinema, do cinema
�je cada vez, derretida a cêra de bra�i1eiro, com o nosso dpital e O
$ua alada amhiçã0, não aos ar- a nossa língua O POVO

A

Ob
- O

dotes do sól mas a impenetravel A Companhia Americana 1105 r Iga •
f:iêza do incogno�civel. de Filmes organizada com vul- •

Poi� b'!m: sem retumbancias toso ctlpital superintende neste

E' I- d •
fIem panigiristas, Gusmãe inventa morDento em São Paulo a cons- nos somos a Ia os, G oo aérostato, .nos àlbores do sécu- truçào de seus laboratorios e. • recurso
lo xvrn. Rolam mdis dois sé·· St:us vastJmmos estudios, dos. O

'

d d P' G
culoa de estudol e experIências e maiores existentes � com a ma1s II

. S serv I ores o ovo . o
8 p�rta d" solução permanece perfeita e moderna aparelhagem. • tO
ainda entreaberta, tal como li Léo Martell, classificado entre os G '* RIO, 13--- 5alientanào que as

ceixára o padre brasileiro, até dez grandl."5 diretores cinemato- G Os nossas preços são a c__rteza ! �á�a5pod���S��� ��ior����aae�
que outro filho .lo Brasil. duzen- grafir:os lT'undi,\IS' emprestará o G � ui5ta ae terem os ml1:smos �p,-'
t d ' • , C G" SOU T A

� laao aos sentenças que 05 con"
s anos passa- os, a eSl;ancara seu conCIII,O te,OIcO a ompa- �

A a L. •
""'" àenaram, o procuraaor glZral ào

.aos· olhos t:xtáticol\ do Mundo. nhia. porque el , mercê de Deus, • • 1ustiça militar àeuollllZu hoje ao
•

E O Mundo ·arrebata :> inven- não levoll ainda o seu naciona- � � 'Supremo Tribunal militar os
� d N

- ti O
� autos àos processos aos cab!!-

to, comerciali7a-o, transmuda-o lismo á rai ii da xe'lofobia e sabe � e qUA ao men m s s • ças ao mauimento extremista

�m máquina de pavor, que im- que não podemos de pronto �!� de que não e in b ru I há rnos G àlZsta capital, entre as quais se--

I d
�

�
encontram os srs. Peàro Ernes-

pe e o Homem a regri ir á éra prescindir do técnico estran- • � to e Luiz rarlos Prestes.

d
.

d �� 17 CONSELHEIRO MAFRA 17 � O chlZfe ao ministerio Publico
as cavernas, eQcaramu)a o no )t'uo. � . � militar peôe gue seja confir-

instinto de defesa. Os artistas ? Ela os está se- ., " maaa a sentença conàlZnatória.

_!Ia c1r.psidra dos séculos vão lecionando entre u'a multidão'GeeCeO�G.3��$ O eC�.�•••e.S••• Çl���u,\��}l'�a'3e ����b��o :��e:.er.

Necionalisrno
de

FEBRES
verdade (Sezões, Malaria, Impaludismo, Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

E' um produto dos LaboraloriOl MiNANCORA-Joinville

ZE' CATARlNA

.�G.e.D••••••D----.----.�S•••O••••••G
G •

i. Cidade I
e e

G

i em pe õe querrcll :• •
•

• •

I Grande baixa de preços ::

�A VEHrED·O.RA�
modo a populaçãode talagitou

Imp�rativodI) Cidade que é conlA

a bombardeia!ti.nuar

•

•

FORMIOAVEL. ?

_I
Escola dojor"
nalisrno

RIO, 15 (Argus)--O Inter
ventor do Distrito Federal, sr.

Henrique Dodsworth que desde
a sua posse tem demonstrado
grandes simpatias pela imprensa,
tendo mesmo visitado diariamente
a sala de Imprensa, recebeu hoje
em audiencia especial o sr. Her

be[� Moses. �rê�idente da Asr
sociação BraSileira de Imprensa

Declarou então que sem de
mora iria tratar da criação da
Escola de Jornalismo e que faria

parte do Departamento de Edu
cação e permanecendo sob os

auspicies da A.I.B. O presidente
da A.B.1. acaba de dirigir ao sr,

interventor um oficio agradecendo
aquela medida, de feição emi

nentemente prática.
SELOS DO BRASIL
Compra-se coleção adian

tada e duplicatas, negocio
solido.
Pagase por selos só do

Brasil: de 400 réis á 1.000-
500 réis o cento de 2.000
á 10.000-2$000.

Rua Crispim Mira 29.

Quando se

está fraca

Quando se está fraco é certo

ouvir de toda gente: alimente-se
melhor e ficarà forte. Como,
porém, alimentar-se bem, sem

ter apetite ou quando não se d:
gere bem ? Encontram-se neste S

condições, muitas pessoas ffacas
e anêmicas que não pódem

-

su

peralimentar-se devido ; falta de
acido clorídrico no suco gastrico,

Corrigida esta dehciencia, SUl

ge lego a vontade de comer e,

corrcomitantemente a dig-stão facil
e perfeita, Antigamente os me

dicos receitavam o acido clorí
drico em gotas, o que tornava
dificil e desagradavel o seu USG.

Encontrando-se, agora, nas íar
macias.os comprimidos de ACidai
Pepsina da Casa Bayer, espe
cialmente 'indicados para tais fra
qu§zas por insuficiencia alimen
tar ou causadas por perturbe
ções digestivas.

O Acido/-Pepsina tem air.
da a vantagem de associar a

pepsina ao acido c 'orjdrico, le

sultando um benefíco reforçamer;
to da suas propriedades dige�•.
tivas.

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

.,

j

dos eabe�as do mo
vimento extremista

,
• FANTASTICA f?

"" .

de linda padrona-
preferida casa

a liquidação de artigos de inVdrno. Elegantes, bélos e

gem, estão senda vendidos, por preços módicos, pela

:2:0PA R A I
RUA FELIPE

SCHMIDT,
FLORIANOPOo
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A GAZETA

o CASO DOS GENERAIS A S SEM B L E' I A
O PRESIDENTE DA REPUBLICA DESAUTORIZOU

A AFIRMATIVA FUNDAMENTAL DO

GENERAL VALDOMIRO LIMA

RIO, 15 - Reuniu-se o Superior Tribunal Militar para jul
gar O' chamado caso dos generais.

Lido o relatório do general FirminO' Borba e o parecer do pro
curador geral, passou a dar O' seu voto,

Concluiu O' ministro Cardoso de Castro por afirmar que, tendo

O' presidente da Republica desautO'rizadO' a afirmativa do general
Valdorniro Lima de haver ouvido dêle a declaração de que o gene
ral Góes Monteiro O' acusára de
haver conspirado contra O' govêr
no de Republica com outros ge
nerais , em reunião em casa do

general J o:o!é Pessôa e havendo o

g�ne"�11 Góes Monteiro contestado
� autoria dessa acusação e da sua

divulgaçuo pela imprensa, não- se

legitimava a jurisdição do Supre
mo Tribunal Militai para promo
ver a ação penal.

Nesse caso terminou o seu VO'

to, votava para a restituição dos
outos ao ministro da Guerra.
Ainda ao que apuramos, foi es

sa O' decisão que tornou O' Tnbu
nal por maioria de votos,

Assim, a justiça militar reco

nheceu, CO'TIO o encarregado do

inquerito, a existencia nos autos

de prova de ter havido transgres
são da disciplina militar, sendo
unicamente da alçada da au tori
dade administrativa, no caso do
ministro da Guerra, a punição
dos infratores, se quizer.

Novo aspécto do caso

RIO, 15 - O "Diario da Noite" publica que se fala numa

segunda versão do caso dos generais, por haver o general Valdomi-
1'0 Lima trazido a publico uma questão reservada, na qual está
envolvido O' presidente da Republica, diretamente.

O tenente-coronel Dilermando de Assis, que tambem depôs no

inquerito, sería punido disciplinarmente, em virtude de algumas de

clarações alusivas ás atividades politicas do Exército.

Depois de amanhã, com a chegada do ministro da Guerra, o

incidente terá seu desfecho.

o operario cearense

com o sr. Armando Sales
FORTALEZA, 15 - A Campanha Legionaria, organização

que congrega todo O' operariado cearense, divulgou' o sou manifesto
de apoio ao sr. Armando de Sales.

Assinam êsse importante documento r s srs. Paulino Moraís.j
Mario Sombra, Francisco Falcão e ditariado cearense.

O manifesto, que é longo, roi lido em sessão solene realizada
sábado ultimo nessa capital. Depois de analizar a obra dos srs. Ar
mando Sales e José \_méricO', dizendo que O' ex-governadO'r bandei
rante afirmou qua" lades superiores que demonstra possuir, assim
termina: I"Um tem a fo:ça dO' pO'vO', da opinião livre, do apoio entusi-
asta. O O'utrO' tem a força do poder, da opinião forçada, do apoio I
obrigatoriO'. IUm é Armando de Sales Oliveira. O O'utrO' é José Américo de
Almeida.

A Campanha Legionaria opta pois, por Armando de Sales Oli
vena e vai empenhar-se para fazê-lo presidente da Republica, para
O' bem dO' Brasil. liCO'm a mesma fé, O' mesmo desassombro e a mesma diciplina
das rudes pugnas anteriores, os Legionarios vãO' marchar com a sua

ilO'riO'sa bandeira, desfralda-la aO's ventos da tena querida. Nas

praias e nos sertões, nas varzeas e nas serras, nas cidades e nas fa

zendas, ha de ecoar a poderO'sa voz da sua cO'nvicçãO' e dO' seu entu

siasmO', cO'ncitandO' O's hO'mens de trabalho dO' Ceará ao cumpri
mentO' dO' maiO'r dO's deveres, nesta hora decisiva: servir ao Brasil

vO'tandO', o votando nO' candidato da Campanha LegiO'naria.
Eis, cearenses, a nO'ssa decisãO' sincera e patriotica.
Para frente, agora, e á luta!

o 5 F E R R O V I A R,I O S
apoiam a candidatura Armand";S�a�l�e�s��

LEGISLATIVA

Na sessão preparatória, de ôntem, foi
eleita a Mesa, que ficou mais uma vez

sob a presidenoa do sr. Altamiro
Lobo Guimarães

Afim de consultar um médico es

pecialista, seguiu hoje, de manhã,
pelo avíão da "CONDOR", para o

Rio de Janeiro, o sr, dr. Celso Fa
usto de Souza, ilustre Secretário
da VIação e Obras Pu'blicas.

Florianopolis, 16 de Julho de 1337 ==

-----------�-----------
Teve lugar, ôntem, a segunda

sessão prepa+o ló-in da Assemblêi a
Legislativa "tad" ''i�",'
presentes os d"j)',i:do'l <,"S. '\""

mire Loho ,"', i" ["Ü(.;". ')e\'�1';8nv
Maia, Silvir F? aro, ntlJJCI"lo de
Oliveira, Acerb-r Ramos da Sil
\- a, Barreiros Filho, An i oniet.a de
Barros, Agripa d-: Faria, Domin
gos Rocha, E, nlii' HitunaIln.
Francisco de Ai uerla, 1\ cns d

Araujo, Pompilio Pereira Bento
.
Renato Barbosa, Tiago de Castro,
Rogerio Vieira, Indalecio Arruda

:
c José Nicolau Bom.
Aberta a sessão e havendo nú

mero legal, foi lida a áta da pri
meira sessão preparatória, que Ioi

aprovada, sem discussão.
O Presidente, sr. Altamiro Gui

marães, declara que na Iórrna do
I

Regimento se irá proceder á elei
ção da Mesa, que deverá presidir
aos trabalhos da terceira legisla
tura, o que será feito por escru-.

tinio secreto. \Depois de todos os presentes ração, que deu o seguinte resul-
terem votado, procedeu-se á apu-1 tado:. .' .

DR CELSO
Presidente: Altamiro LobO' GUI

marães, 15 votos; Aderbal Ra-
•

mos da Silva, 1 voto.

FAUSTO 1. Vice-presidente: Rogerio Vi
eira, 15votos; José Nicolau Born,
1 voto.

2. Vice-presidente: Antonieta de
Barros, 15 votos: Aderbal Ramos
da Silva, 1 voto.

1. Secretario: Silvio Ferraro, 15
votos.Tosê Nicolau Bom, 1 voto.

2. Secretario: Roberto Olireira,
15 votos; José Nicolau Bom, 1
voto.

Dois deputados votaram em

branco. Na Iórma do Regimento
foi eleiLo suplente do Secretario,
o deputado José Nicolau Bom.
Finda a apuração, o .presiden

te proclamou os eleitos.
Usando a seguir da palavra, o

ar. Altamiro Lo},. Guimarães,
agradece em seu nome o nO' dO's
companheiros eleitos, a prO'va de
cO'nfiança e de solidariedade, que,

I mais uma vez, a maioria . vinha
de manifestar-vos. Declara serem

os seus prO'posiLos os mesmos da
primeira hora. Embora homem
de partido, colocará o seu lugar
de presidente acima das convic
ções individuais, cumprindo, as

sim, com rigôr, os deveres do seu

cargo.
PO'r fim, convoca nova sessão,

para hO'je, ás 14 horas, afim de
ser O'uvida a leitura da mensagem
governamental, encerrando a ses

são.

Congregações
Marianas

Reunir-se-ão hoje, ás 19 horas, '1nO' Ginasio Catarinense as di
versas Congregações \I[ Hün 13

da Capital. Nessa reunião, que
terá lugar depois das sO'lenida
des religiosas falarão diversO's

congregados sobre assuntos de

palpitante interêsse.

Sucursal da NOSSA VIDA
"Western"
em Porto Alegre

ANIVERSARIOS

SRA. CAETANO COSTA

'Deflue hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Maria
do Carmo Neves Costa, esposa
do sr. ceI. Caetano Vieira da
Costa, abastado fazendeiro em

Lages, onde é politico de grande
prestigio.

A «Westehn Telegraph Com
pany Limited » tem O' prazer de
participar que devidamente auto
rizada pelo Governo Federal inau
gurará amanhã a sua sucursal em

Porto Alegre a qual será aberta
ao trafego na segunda feira.

Passará assim, a «Western» a

fazer clirétamente com Porto Ale
gre o serviço telegrafico que até Assinala a data dp. hoje O'

agora vinha sendo entregue ao
trnscurso do aniversario natali

departamento doo Correios p Te- cio do sr. Romão Francisco Fa

legl'afu:; na cidad- '_:J Ilio G -ande. 'rias, rI'csió�rlte da r:a'l1:p'a Mu
nicipal de Bigll!1SSÚ e do direto
rio do P. L. C., naquele muni

cipio.

ROMÃO FRANCISCO FARIAS

Ao seu embarque compareceu
grande numero de amigos, vendo-se
entre êles, além do sr. dr. Nerêu
Ramos, govêrnador do Estado; os

srs. Altamiro Guimarães, presiden
te da Assembléia Legislativa; Ro
dolfo Titzmann, secretário da Fa
zenda. Gustavo Neves, secretário
interino do Interior e Justiça; de
putados Francisco de Almeida, Ro
berto de Oliveira; Otavio de OUvei
la, diretor do Tesouro; Osvaldo Mé
io, diretor da Secretária da Assem
bléia Legislativa; Mauro Ramos,
Alfredo Silva, prefeito de Biguassu',
e muitas outras pessoas.
Ao sr. dr. Celso Fausto, deseja

"A GAZETA" uma feliz viagem, fa
zendo votos porque da consulta,
resulte o seu completo restabeleci
mento.

tOTf.��A DO
ESTADO Transcorre hoje o seu pri

meiro aniversario natalício O' me

nino Alberto, filho do sr. Alber
Lo Silva.

PÃO M E ,L H O R
VV. 55. ôeuem EXIBIR ôe seu paàeiro, feito com fermento

fresco selecianaôo

Fleischmann

Realizou-se ôntem mais uma

extração da Loteria do EsLado, I

cabendo o premio maior . . .

� Faz anos amanhã O' jovem
50.000$000 ao bilhete n. 4.1<53, Altamiro da Silva Dias, aluno

vendido. no Rio de Janeiro, I do curso.
Pre-Ju:idico .

e

f.ilhoAo bilhete n. 2.598, vendido do sr. Pedro Evaristo Dias, fun
e1'.1 Curitiba, coube o premio cionario da Assembléia Legislativa.
de 4:000$000, ao de n. B.325, FAZEM NOS HOJE'
Hio, 2 :500$000; aos de ns. 7.104

li. •

e 8.240,. vendid?s no Rio e Blu-1 a gentil senhorinha Amélia

r�el1au, respectivamente, o de

I
Areão, �iléta filha do sr. pro.-1.000$0,00. fessor Joao dos Santos Areão
inspetor escolar federal; .

'

Um cata logo 0_ sr. Franscisco Antonio de
MeIO'.

•

VIVO
ABRY JUNIOR

Foi organizado em Mafra o Comité Ferrovia
rio Pró Armando Sales, que fícou, assim, consti
tuido:

Alfredo Furiatti, Reynoldo Waiggert, Antonio'
Baggio, Ladislau Overzazak, Ivo Pinto Cordeiro MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
Antonio Reis e Carlos Bornemann, respectivamente' RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

Presidente, Vice, Secretário Geral, 1'. e 2'. Secretá� SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

rios, 1'. 2'. Tesoureiros: COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e O' POVO
Resolveu o comité organizar o Departamento DE TODO O' BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO

Eleitoral, do qual ficarão encarregados os ferrovia-I'rios: Abelardo Luiz de Oliveira, Pedro Andrich e
Sabol·oso e mais sandavel

,IReynaldo Lenz.
. PROVE-O na certeza de não mais querer O'utro

Nas bôas Padarias desta cidadeO Departamento de Propaganda está consti- DEFENDER O ESTOMAGO DOS FE�MENTOS

I
� mlDln rARDOsO 1utilOR

tuido dOI ferroviarios: Hamilton Marcondes e olin .. IJ AZEDOS E' DEVER DE TODOS' rhde municipal

hGuima�e�alémdeou��.
'

�'�����������������i����1 �����������������������

CHEGAM UNS

DEP. LUIZ
RIO, 15 -- falanao á Imprcn-

5.
a o sr. 1?_nes Rocha"

= Procedente de Hamonia, che-
à?-�e a .Unloo Democratrcn I3r'a

gou ôntem a esta capital .

sll elr-c,
ô is s e: " .

I, O' sr..

"0 nouo partido é um catalogo Luiz Abry Jurnor, Ilustre depu
uiuo àas reações õu conclenclo tado á Assembléia Legislativa
coletiva õlurite é'as questões õc estadual.
nccloriotlôone, A U. D. 13. ê

es-

enuôlu�e nJ abito nac'onol". DEP. FRANCISCO. DE AL-
MEIDA

Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n. 1

Dr. Ferro Está nesta capital, O' nosso

distinto conterraneo, sr. deputa
do

.
Francisco de Almeida.

o Integralismo ins
pirado pelo fascismo

italiano

DEP. ROGERIO VIEIRA

De S. Francisco regressou o

nosso prezado concerraneo, sr.

deputado Rogerio Vieira, 10.
vice-presidente da Assemblóía Le :

,

gislativa.
RIO. lS---Um uespertino õlvul

ga um telegrama õc Roma, in
rormcnõo que o jorn I tcacts-c
IL mEH55ABéRu, refe e-sI' ao

Integralismo, ôlz an ô

o qu � é um

partióo "Ineptruõo pz lo f::hrÍlrnr,
itú'iano" que progriõ'! signlfica
tiuamente nas Ui i.nos anos.

Depois àe ôizer que é certis- BOINAS, CARAPUÇAS DE
����Iuf: utoria n:> Froxim::J pleito' FELTRO E LANS EM NOVE-
"o granàe surto 130 ;lartiào LOS DAS AFAMADAS MAR

pr�ua a !Iagrante e cal,�incente CAS DA CIA. UNIÃO FABRILunlvecsaliOaàl:: àos conceitos fas-I CASA "O Pcista_' - ARAIZO"

__ ·F ._---l.-�

OS AFAMADOS CHAPEUS
"�RESPI DE LUXO"

CASA "OPARAIZO"

---�-----------------__ . " 0_·.

AGRADECIMENTO
Joaquim Andrade. residente no Estreito, vem'� por este meio

agradecer ao abalizado clinico sr, dr. Carlos Corrcia. o modo como
tn}ou sua espôsa Mwa And:ade. depois ele haver .praticado uma
melindrosa operação. do qu� resultou salvar-lhe a vida,.

Neste testem'inho mofesto m'l.S sincero. vai todo o espirito!
da m!nha eterna gratidão.

Ora. Josefí'1a . Flaks Schwetdson
MEDICA

Ex-as�;s!et1te do serviço de Ginecologia dos Hospitais:
da Gambôa, F�n<:h'rão Gafflé-Guinle e S. Francisco de Assis.

Ex-:nteln1 d,:> �íH\'iço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOt:.NÇ-\S DE SENHORAS E CRI.ANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n· 1 �-Sobr.
Consultas: Das 10 ás } 2 e das "2 ás 5 horas

F.LORIANOPOLIS SANTA CATARINA

2(1
Ação Integralista Brasileira

Provineia de Santa Catarina-Chefía,
Municipal de Florianopolis

Convocação
c0!1I.!0co o�· igat.oriamente os con:P�'? h'Liros, blusas U'l!r" I '

ô�s � plmlono.s rn5c�ltos neste munrcrp(1J a compc.rl!cer't!m
na s�àe m�nlcIP::r1 a Praça 15 je t-1auembro, afrm ôe rece:be-
rem. mstruçoes sobre � rece�ç?o que se fará ao nosso rt Ide
H<;rcronal, em suo proxrrna VISita a esta rapital, no ôia 22, 130
mes corrente.

� partir 00 dia 13 até o àla 18, _toaos os conuoco':os íii)

n�uí?rao ler'se ap�es.en!aôo, e 05 qUIl! 000 o fizerem, serãr) ru- I�
nlÔO� na fo:m9 àrscrplmar. O expec1rente será àos 1,) 'boras fem àlante àlarrameIlte,

Anauê p lo I3ra'3il
fpolis, J2··7·-1937, V ôa Era Integralista.

II

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




