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Uma multidão, passante de

"América" ,

100 mil pessôas, dentro e fóra do stadlum
ôntem, na Capital do Palz, sublimou de aplausos e envolveu

consagrações, a maravilhosa peça oratória, verdadeiro catecismo cívica,
Candidato Nacional. E' incalculável, através do rádio, o número de bra

ungida de patriotismo do dr. Armando Sales,
o guia politico dos destinos da Pátria.

G
stlelros que ouviram a vóz

r âgora, indiscutivelmente

1r;�·E � H OS
.1

LIRA TENIS/ALTO--FALANTE •••
Deixou o. Integl-alis-

. • . O cronista ef'portivo do jornal mo.., .aderID!l0 .ao can-
BOWLE DANSANTE da rua João Pinto, na edição de dldato nacional

sexta-fei�a, publicou ?mpla �epor- Noticias procedentes de Joinvi
tagem sobre o futebol nacIOnal. le dão conta de haver abando
E. estampou o verdadeiro sele- n�do as filei;as do «SIGMA,»
clonad?,. que defenderá as có- para se integrar na corrEmLe de
res brasIleuas em futuros emba- mocratica chefiada pelo dr. Ar-
tes.. �

mando de Sales Oliveira, o nosso

Que tIme de campeoes! 'confrade Frederico G. Schwartz
Um esquadrão invencivel! diretor do »JORNAL DE JO�
Aq�lela gente não poder� nun INVILE», tendo feito já sua

ca dIs�utar �em ser vencIda por profissão de fé na Uuião Demo
ul_l1 tlmezmho de subur- cratica Brasileira.
blo... LO("UTOR
.'.-------"-------- De lDãos dadas."".
676 mil eleitoresmi- RIO, 17 -NotI'cI'as do Para' Nos altos do Café Rio Branco o GI, que não vae na onda,

I
Quando lêu isso achou graçaneiros dizem que o major Magàlhães \. F· d..

, E me disse: --UEPAMINONDA
BELO HORIZONTE, 17 - Barata, abordado pelos jornalistas II unclona . lanamente e gratustamente II Só morre d«;: CALORAMA

S d t t"' f
.

III S
- - Quem não engóle uma rama

�gun o es a IstIcas eItas, o declarou achar-se nas melhéJres eJa eleitor, para ser cidadão completo 1,1 D. n"". boa ,ama,a..•
nomero de votantes no Estado relações com o governo daquele IMinas Gerais é de 676 mil. I Estado. 1 ...

-_I I Zezinho
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•

do candidato do Povo, no comicio
monstro, ôntem realizado

.*&€0&%1(1

Não é neeessarle vender o regimen,
que o Brasil viva ile cabêça erguida.

-o-

E' necessarto reunir as forças que se

acham dispersas, ao calôr de uma campanha.
que precedeu pela voz do preprlo povo. E eu

tive a fortuna de ser ouvido e apresentado
•

por êsse povo.

para

•
--0--

E' preciso dar 'ae reglmen
social e moral, que enobreça
mlnhos,

Scmtlls � um partifJOo que confia no milagre Ido trabalhe,

uma estrutura
os seus perga-

-0-

O Brasii é uma naçac, decidida a 1 rasgar
o. cáminho da sua grandeza,

-o--

Para nós o passad», não passará. Com fé,
de braços dados, formaremos o último reduto
de reslstencla eontra os ataques que o destino
nos reservar.

•
-0-

A crise nao é d('j regimen, mas Ida ma

neira de como êle é IJraticado.
--'-0--

O povo b�'aá��olro jamais poderá suportar
um regímen de c�ção.

-0--

"Se estamos prontos a todas as renún
cias, não estamos, entretanto, prontos a ne-

II nhuma deserção". _jJ
�'ANoticia",de Joinvile, de-

------

fine-se pelo candidato dOi
brasileiro• povo

•

«A'Noticia», o popular e vibrante diario ioinvilense, diri
gido pelo incansável jornalista Aurino Soares, que foi um dos gran
des batalhadores �e arrancada civica de 1930, em seu numero de ôn
tem, difeniu·-se ao lado do eminente dr. Armando de Sales Oliveira,
terminando-o seu brilhante artigo de apóio á candidatura nacional,
com as �guintes palavras: I

«Confiemos e unamo-nos para homologar nas urnas o nome

çesse intemerato obreiro que ousou afrontar os corrilhos políticos
com o seu intempestivo e arrogante Eu, sem se importar com os arre-

• ganhos dos mandões ecassionais.
Confiamos em Armando Sales, por gratidão a São Paulo,

por amilf ao Bras;!».
•

·rerá lugar hoie, nos elegantes
salões do LIRA TEMI5, o SOW
I�· )rlr-l5'-,MTE :lue O!:l associ'1-
COS casados, ofer·ecem aos con-

S '1:.05 solte roto. •

l?fll09 p�epa, ativos e pelo enor

me interesse, a festa promete
il1vulgar animação, como a sa

fAle imprimir o pessoal ào LIRA.
Ao que n05 consto, os 50LTEI

IRQS tencionam fazer, err> repre
!SOlio.ur" Iterd àeiro deBacato, per
iis50 que; não Ih\'s ficará be;ll aClzi
tar homl!nagem à" tal vulto e dei
xú-Ia sem retribuição condigna.
f:lproveitOllào (! oportuniàaàe o

,LIRA fará entrega àas meàa·
lhas aos venceL10res ào interes
sante torneio rea izado no dia
4 do corrente.

.

A BAZE.TA agradece o ron·
\Ulte com que toi oistiguii)a.

-II

--------------------------------------------�_.----
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ZE
DO POVOA voz Sem quaisquel- liga�ões politicas

JAIRO CALLADO

17 de Julho de 1937 I NUMERO
Proprietario. e Diretor Responsavel

IIII Florianopolis, Sábado
---------------------
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Nós protestamos respeí- Dissipal-am-se as !tar os que, na imprensa ou esperan�asnos partidos, se batem por ideal
polítíco, por entusiasmo esporti-
vo, ou por simples simpatia á HOHOLULU, 17 --- Dissiparam·
causa do sr. José Americo.

1512
toôos as esperanças oe ser

Queremos, para êsses adversá- encomraàa a avia0ora Eorhart.
rios,o respeito que almejamos nos I

_

retl"l�)Ua!l1' Não po�e� êíes se�, IIDlnente a guel-ra
por �ss�, nossos ínímígos •. _

A dí- sino-J-aponêsavergêncía dos caminhos , certa-
mente não envolve, de nossa par
te, o feroz proposito de hostili
dade pessoal, nem determina a

proscrição de boas e belas ami
zades, que não vale a pena
sacrificar, pois, por outra tôrma,
turvaat'amos o brilho dêste feliz
minuto da politica nacional.
Entusiasmo não importa Ie- Dr. Fel-nandes Costa

rocidade e antropofagia.
E, até para maior realce" da

campanha democrática, mante
nhamos, face a fa�, o sorriso
cordial e o gesto cavalheiresco,
de sorte que, cessado o pleito,
possa a amargura da derrota de
uns não ser tão funda que em- Ginásio Catarinense
pane a alegria da vitoria dos
outros.
Evidentemente--nenhuma des- 05 alunos receberc n ho] e o

sas atitudes elegantes excluirá o ó·. cartão qulsermcl.
calor, a veemência, as energias Podem ou na--o-u-s-a-rda critica e da propaganda.

camisa verde?

CASACOS DE PELlE
Finissimos RENARDS

TALLIEURS -- MANTEAUX DE LÃ
CAPAS--SOURETUDOS

A MOOrLAR
15

na

Rua Trajano,TOKIO, 17 '-- 05 observaDores
declaram estar a guerra ImI

nente entre a China e o 'Japão.
O ,mperaoor acaba De convo

cor ·0 moulllzoção oe trez mi
lhões

õ

e homens.

Uma questão de memoria Associa�ão C�unel·ei..
ai de Flol-iauopolis

Na justificativa da atitude as-
A Associação Comercial desta

sumida pelo sr. Adolfo Konder, capital, rec.ebeu, em data de ho
! timbram alguns dos seus correli- je, o seguinte cabograma:

VITO�IA, 1']--- ",stá scriõo 125-
gionarios em criticar de modo «Associação Comercial. Floria-

p vruôo neste rapotal o sr. fer ' '.' r I dI'
nunõcs Costa, pres:Dente à J Ins�' que se nos afigura pouco elegan- nopo}s. naugu�an o-�e ioje a

titu io 00 Café. te, a agremiação partidaria que ligação telegráfica d.ll'e�a desta
obedece a orientação do sr. Rupp capIta! com as prmcipars praças
Junior. dó País _e do exterior, ....

Ainda ôntem no Chiquinho, pela «Western Cia», por cujo
destacado deputado perrecista, melhoramento, ha longos anos se

atribuía -a sua eleição exclusiva- vem empenhando a nossa Asso

mente ao P.R.C. ciação Comercial, levamos as

A hístoria assim não está bem nossas saudações afetuosas a es-

explicad2." sa ilustre �o-irmã p�lo au�pic�o-
Tenha-se em mente que a pri- so acontecimento ?Uj� ,

reahsaçao,
meira eleição, post-revolução, em certa_mente contr�bUlra para �m
a quel cada partido oposicionista esLreItaT?ento, ma!or de nosso. in
concorreu 'isoladamente nenhum tercarnbio comzrcial pela rapidez
dêles conseguiu eleger �iquer um

da comunica?ão. Saudações C01-

deputado. O P.R.C., tambem não deaes �J>resIden,te em eXe!.'c.IcIO.
elegeu ninguem. (a) Enco O. Melo. Secretáríoía)
Foi sómente éom o auxilio da Gaston Englert ».

Legião Republicana, na segunda ,

Este despacho foi
. apresenta�o

eleição, que poude o sr. Konder as �1,21 horas de hoje e recebi

tomar assento entre os constitu- d� as 11,22, havendo apenas a

intes, diferença de um minuto entre a

Coube, ainda, á Legião Repu- h_?ra da apresentação e da recep

blicana, disso estamos lembrados, çao.
�

a renuncia de vários Iogares que
lhe estavam reservados. E cita- AVOLUMA-SE O APOIO

AS SR. SilVIO CAMPOS

'I n "
II II II U II II

RIO, 15 (Argus) _. Deu entrada

Falamos aos bons. E bons con- no Superior Tribunal Eleitoral um
sideramos os nossos adversários

I Of.
ic.i� que lhe �irigiu o chefe de

dignos, leais e coerentes. roucia d� P!lrana, in�ag�ndo 11 res-

Não endereçamos estas linhas peito da JUrIsprud.encIa fumada SOm

ao trêtego que, ontem, era ar- bre o. uso da camisa-verde.
.

Aquela
mandista ás mesas dos café" e autoridade tem se manítestado

nas colunas do jornal, e, hoje, contrária ao us� da ca�isa vestida

considera uma "quadrilha" OS pelos a�etos do mtegra�Is.�o, e ago
sustentáculos da candidatura ra deseja saber em deünttívo SI os

nacional. partídaríos do sigma podem ou não
Ao individuo que engulíu de ost�nta-Ia durante a. propaganda

um sorvo só as proprías tendên- eleitoral dos seus candIdatos.

cías, e vem de pu'blico dejetá
las, transformadas, por uma co
mo viciosa digestão intestinal,
em fecais desaforos ao grande
estadista dr. Armando Salesr-
não nos é li'cito retrucar. Porque
está o rolículârto a dar-se a si
mesmo, virando-se, pelo carnaz,
da noite para o dia, exibindo-se
á moda dos panos de duas vis
tas. A resposta a criaturas que
batem RECORDS de mutação
cenográfica, não teria cabimento
na luta em que nos empenha
mos.
Nós combatemos só os nossos

adver�ários,os que são homens

co-,mo nos outros.
Os prodígios de feira, os feno

menos de distorsão espetacular 'Ique, num momento, deslocam a

cara para as costas, a barriga pa-I WA5Hlh.lBTOH' 17---0 minis
ra tras e os calcanhares para a I tro brasileiro sr. l';rtur de Sou·
frente, muitos aplausos nos me- i za CLstO, declarou aos iornailll
receriam, não há du'vida. Mas estar satisfeitissimo com o re
noutra ocasião e noutro ambien- i sultaDo 00 sua missão.
te, sob a lona de uma noturna II 5abe-sC!, que em face da ope
e divertida barraca de circo... ração efetucdcr o Brasil aoqui.
Ai, então, sim! Tudo tem seu I riu 60 milhõe� de oolares, aura

tempo e seu lugar ... . nos Estados Unioos.

Virá ao Brasil
general

O'

Bablo
mos:

Na Convenção de Blumenau,RomA. 15-- ficou defitivarnente
assentado o vôo trnnsoceontco não houve logar no P.R.C., para
que o general Saiba, com outro s O sr. João de Oliveira. Foi a Le
o!iciois, fará brevemente 00 Sra- gião Republicana que acudiu á
511. I situação retirando o nome do seu

O
· -

t S
candidato já escolhido, sr. major

meus ro euza Napolli.
O mesmo aconteceu com o jor-

Costa satisfete n�lista.Povoas de Siqueira �quemfOI cedido o logar do sr. Joao J0-
sé Cabral.
Ainda o ilustre sr. Abelardo

Lúz deve â Legião a inclusão do
seu nome na chapa.
E não são sómente êsses casos

que:podem ser lembrados.
Não queremos argumentar, ain-I PINGANDOda, com o número de prefeiLos, u.

eleitos no Estado, por essas duas·
entidades políticas ...
Tudo depende de uma simples

questão de memoria ...

S. PAULO, 17-0 movimento
liderado pelo sr. Silvio de Cam
pos continúa a receber o apóio
de grande numero de municipios
e de chefes de incontestável va
IÔr politico. A' sêde do Direto
rio Central da dissidencia, inu
meras são as visitas que diaria
mente recebe o sr. Silvio de
Campos, de correligionarios que
levam seu apóio, identificando-se
com a U. D. B.

(A PROPOSITO DA
PAGINA 44 Du
LIVRO "A BA
GACEIRA")Visitará o Brasil

Benjamin me disse, ha pouco:
·-Eu fio;ruei encabulado,
Fui lê o tal livro louco
E quando li (Deus louvado!)
A tal foia ..• (mas que horro !),
Minha tia que é bem prêta
Ouviu tudo, fez carêta
Teve OS 0'10 arregalado
E INTE' SE AVREMElOU•••

(A PROPOSITO
DA ONDA DE CA
LOR NA AMERI
CA DO NORTE)

BOINAS, CARAPUÇAS DE
mONTEUIOEO, 17 __ o fala-se FELTRO E LANS EM NOVE

cam insistencia na proxima ui- LOS DAS AFAMADAS MAR
sira l.0 rnil1is'ro àa Instruçilo, CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL
com urna carauana de rntelec-j CASA "O PARAIZO"tuois ao Bras!l

r- União Democrática Brasi�"lI
ALISTAMENTOI·. POSTO DE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------',---------
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



treino .oficial do Seiecionado'j Pareo Brasil» na dist�nci� 2e -\
---

Aval versus seleção dos 20s. 3.200 melros. O premIO e de I Pt.quadros será a preliminar. 300:000.$ ao vencedor.

I
e ro I.na rll inancora

Reina grande interesse em toro -00- ---------------------

no desta pugna. Seguiu para Dalas a represen- O Tonico capilar por excelencia !
O homogenio rubro negro será tação brasileira de box. A de-, Destina-se a mantêr uma higiene perfeita do

suprido em suas faltas por joga- legação embarcou no Westcrn couro cabeludo e embelesamento dos cabelos!
dores de outros team. World, em que tambem seguiu Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a
O combinado será o seguinte: o brasileiro Jack Rezende cam- ---f--

Boas, Freed Cruz, Borba Pro- peão sul-americano de peso-leve. CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio

copio Gato, Mirinho, Nanado,
r:;,A RTAZ, i- �i. soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo,

'

Nizeta, Damata Diamantino. -... ..._ -

O provavel quadro do lris: Vi- DO D IA
lain, Furia Arnaldo, Baixo, Dan-l
te, Castiça! Braulio, Secura, Fé·
za, Pernambuco, Godinho.

Com este quadro o lris
_

tem grandes possibilidades de
3 X 1 a favor do Combinado" sando Nanadopara a meia

es-!' vencer.Dilo diz o que foi a pugna. querda e S�cU!'a para a direita. Ó esquadrão secundário d AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 -,----------------

01
O combinado joga m.elhor d,e Avai será o contumaz.

o

I
horas-Oh! as mulheres.

a ;�:;:andidatura A�rnando
O JOGO qU0 no 1. tempo, domina leve- Para o combina?o, são convo- S I r

mente. cados: Pelal'lha.Ovldw, Borba II,
CINE ROYAL, ás 7,30 ho- a es esta sendo recebj,da

70' d ') I ras-Homens sem nome. CO rrt V I-voen t I'Aos _, minutos o �o. tem] Haroldo, Forneroli Zefa, Neri, ,US a$."o

po ha penalti em Procopio, Osvaldo, lrineu, Celio, Cunha, AMANHÃ,ás 5,6,30 e 8,30
I RIO 16 A b d dbatido por MedeIros é translor- Sá e Calado. horas-Lobos de New York. '

- Dr ,o o diz de seu dever registrar em

mado no 10. goal do Avai. Técnico: Antonio Salum, «Conte Grande, chegado ontem, abono das autoridades estaduais
10 minutos mais tarde, o sr. CiNE ODEON, ás 5 e 6,45

ao Rio, o dr. S:lvio Cravo, e�e- encontrando a cada pa.so valio-
Fonseca, injustamente, põe Pro- N O tíC ias do I horas-Lei é lei, e os 7' e 8' me�t.o de destaque . nos meios sas adesões à candidatura pela
copio fóra de campo, negando-se Di episódios de O cavaleiro [ati- politicos de Per?ambuco, � que União Democrbtica Brasileira.
o jogador a isto. O juiz chama

OS ATAQUES �A I!\1PREN- tasma, e às 8,30 horas- O pa- adcaba de dreudhzar ud�da vlagedm
A opinião publica de Per-

um cabo da policia, ao envez de -". b
,. e propagan a a can I atura o namhuco-c-acrescenta o dr. SIlvio

SA ALEMA A FARR pagato ranco, e a CInta sena-
A d 5 I dconsultar o representante da L.F.F d

sr. rman (]I a es ao norte o Cravo-està dp. coração aberto
S d L A imprensa continua atacan- a.

peI'S.' Ii os juizes a iga sempre ê espirito a erta para acolher
fizerem assin., .... do; a a}titucle Fdo campeão bri- AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 Abordado pela reportagem, o aquele que saiba conduzi-Ia com

Com ataques de lado a lado tamco onny arr que se recu- horas-Mulher de medico. dr .: Silvio Cravo teve ensejo de proposito brasileiro á finalidade
termina o jogo.

sou a lutar com Max Schmelling, declarar-nos que a candidatura de li la riqueza. O gesto do sr.

Como vêmos o sr. For::seca a quem preteriu para um com- CINE IMPERIO, (Estreito), I nacional está sen.ío recebida pe- Armando Sab, quando governa-

prejudicou o treino oficial da se-
bate co� Joe Louis, sob a em-

às 7,15 horas-Aguas vinga-I los pernambucanos com vivo en- dor do Estado, procurando sal-

leção. preza de Micke jacobs. doras. tusiasmo. Sente-se que o povo do var a sorte da sálra algodoeira
EMBATE SECUNDARIO A linguagem dos comentarios glorioso Est:do do norte tem o do norte, do Estado, enviando
F

.

di I d I "tl't' é violentissima e o lutador in- AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 eminente ex-governador paulista I' , .

OI ISpU a :> pe o ,"l. e ICO e
I r d"b .

d
para a I ��ementes e técnicos e,

T daré d - g ez não e paupa o, atn um o- hOrdS-Homens sem nome. t d h d
.

daman are, com seus esqua roes
Ih di I ( d _

,

na con � .

e um ornem e go- aIO a Tecente�ente o apoio que
secundarios I ti;- .e «ovar

ll� pe o ato e

dao SELOS DO BRASIL I v,�rno. sábio e esclarecido, elmo deu á pretensão do municipio de
O Atletico constituído de Pe- �esejar L p� ela com o vence or

Compra-se coleção adiân- até ainda ha pouco, não ". can-I Lim�eico, p�ra conseguir um em-

Miro. Salva lanha Lebarbechon (Borba II) e Joe QUIS.

O
. tad� e duplicatas, negocio sava de pr,oclamar o pr0_Prlo go- prestrmo d, tI .ado á construção

(Borba II) (Abadinho) Haroldo
- -

solido.
,

verna-ior LIma Cavalcanti. de esgotos e.abastecimento dagua
Forneroli Corrêia (Rosa) Piéga, O famoso emprezario Jacobs, Paga-se por ,�el�s so do O movimento de aglutin ção á cidade, fizeram-no subir no

Irl'neu, MOfl'tl, Nel.on, Novais. quer fazer Louis lutar em primei, BraSil: de 400 reis a 1.000- f' "l 't d I - do

I
.

I 500 réis o cento de 2.000 ::jue se orma em torno 00 SI. concelo a popu açao de to o 0,
Tamaodare". J:;,"al'sca OVI'dl'o Ga- ro ugar com o camp�.ão mg ez A d <.. I b d ,

c t dá 10.000-2$000. rmao o '- a es é so remo u ex- �s a o».

I H I· O (L 'd') C· Jonny farr. Logo deoOls leva-lo-
C 9' I I

.

d d
---- '-------

ego elO 5mar �I 10 )[0" E I' d
. Rua rispim Mira 2. presslvo pe o va or e In epen en-, Dr Pedro- de M F'

L'd' (A d ) (O ) C I' a a uropa para utar com OIS '

d 'I
" oura erro,

1 10 rman O smar elO, . , . cla os e ementos que o ammam. Ad d
8 Ed N I ou tres pugIlIstas med:ocres. MaIS O I'

,

. voga o
arre'Ta gar e son po JtICO pernambucano con- R T' J

,
. .

C '�. tarde J� regresso aos Estados BOINAS, CARAPUÇAS DE ua raJano n.
FaIsca substItuIU onela com,

U 'd f' FELTRO E LANS EM NOVE- tra que ver.l1 de percorrer grmde
vantagem. I

OI os en reatara, por c:rto, no: LOS DAS AFAMADAS MAR- parte do interior do Estado, den-
O tento Jo tricolor, foi con-

vamente Braddock e entao estal.a CAt::i DA elA. UNIÃO FABRIL tr.:> de um ambiente de ordem e
.

t d N' 45' preparadv para a grande peleja CASA "O PARAIZO" d� liberdade de prcpaganda, que

qUlts
a

dO �or ovaIS com mI-
com Schmelling, em setembro de

nu os e jogo.
_ 1938

,�

Barreira fez o goal do Taman-
.

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

daré. -0-
O EMBATE DE DOMINGO

Combinado x lris agasto a roaior p'ova turfistice

O comLinaco ,_ rr«(}{j(8( F�- O mlJich será o segundo da America do Sul '<Grande

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" ". Ioluvíile

�.

-,'

A G.l\ZETA-Fiorianopolis-..17-7 -193L

EM PERNAMBUCO

c:::4t C;a�e lar
Desportiva

Redatores: Paulo B. Barbosa e

José Haroldo Cal lado

o seare foi injusto, visto
a esquadrão avaíano jo
gar tanta quanto seu

adversario
CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

horas--A volta de Mtss Lang,
e os 5' e 6' episódios de 'Deusa
de jobá.

2
.

----

As 16 horas entram em cam

po os quadros:
COMBINADO:- V i I a in,

Freed, Cruz-Borba, Procopio,
Gato-Mirinho, Naoado, Nizeta,
Borbinha, Diamantino.

AV ,A I' :--Boos, Arnaldo, Aqui
no-Bibi, Silvio, Berreta, Zac-_
chi, Pacheco, Forneroli, Medei
ros, Monn.

O Avaí é o primeiro a ata

car sendo rechassado pelo o Com
binado que por intermedio de Bar·
binha consegue ir ao reduto os

avaíano.Ímas Arnaldo tira bem.
São decorridos 8 minutos de

luta quando uma virada de Dia

mantino, Nanado encobre o kee

per fazendo o 10. goal do Com
binado

Atacam os avaíanos com mais

[requencie.
Procopio d4 a

Arnaldo.
Com 16 rnmutos de luta Fre

ed faz penalt!; bate Pachecv,
Vilain pega, é bat,da nova pena
lidade mas a esféra vlli por cima

da trave.

50 minuto, qu lodo Mire nu

ma emend --ia de c<lr:hota c_n

�igna o 20. goal <ia combi
nado.

Domina o Avaí leVemente.
Com 30 minutos de e.nhate Na

nado faz o 30. tento d(.!t C'Jm

binado com ataques de ladó a

lado termina () 10. lémpo.
20. TE\lPO

ReaJizar-se-à no dia 10. da

ew....

Nem mais um ai! Com INSTANTINA
a dôrsevae!
�

,

PARE!
,

� OUEO� DE SEUS C�BELOS
USANDO

PETROllNO

INF�LlVEL rm C�SP�

l'

\

�t

Auxilio: brasi=
-Ieira ás trCj- \

'pas Franco
H{O, 1 5-o sr. Café filho

aple�êntou, na Câmara, o seguín�
te requerimento: «Requeiro sue
a Me5a da Camaí a, ouvido o

plcnlrio, solicite an go�erno, por
iotermerdio do .ir. ministro da,
Justiça, as informa�õe� seguintes::

a l-Se (l governo braúleiro',
por SI ou por preposto seu, re

meleu, gratuitam�nte, para l) go
verno de I!lurgos na Espanha,
generos alimenticios, cumo noti
ciou o «DiarÍo da Noite» , da
capital da Republica;

b)-Se êsses géneros se des
tinavam ás forças re�eldes que:
lutam contra o governo legal-'

I
mente constituido e que manr

t�m. relações com o 'governo bra
sIleiro;
�c) - Que qualidade' e espe
cle de generos foram fornecidos
� que vuba foi despendida para
ISSO;

��d)-Se a embaixada do Bra
sil na Esp�nha teve cien..:ia des?e
fornecimento 'às tropas rebeldes

!

i

i
!

)
,

I

'i

ELEGANCIA MASCULINA SO
COM CHAPEOS "CRESPI DE

LUXO
CASA "O PARAIZO"

�.

As melhores marcas de farínhas de trigos,que são as preferídas devido a sua
excelencia são as afamadas

'

BUDA-NACIONAL. E NAOIONAL.,00
MOINHO INGLÊS

Dep(""\�itári(.) --IRr,;:"' ULYSSSE'A -- Rua Conselheiro Mafra, 70 -- Fone 1.439

'I
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•

Filiaes

,\ Gazeta
lvfédicos
Dr. Artur 'Pl)ereira

e Oliveira
Clínica rrfédlca de cri,,"·

ças e adultlls •

LABQf<ATORIO úE
Ai'tAUSES CLINICAS

Consultas diariamente das
4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FO�E-1595
•

R<!!'iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' �7

FONE-1524-

Metrlz:
ern:

o c I
FL.OAIANO�OL.I•

Blurnenau - ..Joinville São FranciscCD Laguna-
Mostr..uariC!> p>ermaneote em Cruzeiro de Sul

Secção de Secç�o de

Consultorio: Rua João
Pinto, 7,,-- Te). 1456

Res. Rua Bocayuva, 114 'ITel. 1317

1� . -I
,------

I Dr.
Ricardo

1 \Gott.srnann Accacio Mo-

tndica:

[Dr. ArrninloTavares

Seoção de
fAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetj..ciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geia! para censtrucções: Machinas para officliías mechanícas
.Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. krragens para portas' ...\tlachinas para laoelres
Roupas feitas e janellas, tinta Machínarlos em geral para a lavoura: 'ê ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir f"Of.l'ões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, lV1ot07es �Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-jalhe- electrícos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlsaões: 1-:0' I

\lc:olçhoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes , ')leos e graxas lubrificantes
'r08lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD F -ças, 4;,t.:es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnícos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC'O.i)YER �

� Charutos cDANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
(; Empreza Nacional de I�avegação "�-foepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
�

. Fabrjca de Pont-as "�Ite fViaria" _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��àVAV�V�������i;::::;;���������fI����VÂV.A.V.â��.

��������������I' �.����� !!�����.
E s p e I h o � IA Favorita I
&J os fabricados em [oinville pela única fabrica �� �

do E S T A O O �

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita

----�

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
.

Consultas das I.O ás 1 2-
.

das I & ás 18

Tratamento modema das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pinte, 13
1 elefone, 1595

�es. Hotel Oloria-Fone J 333
Consultas das 13 ás ) 6 hrs .

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.",ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8pec!aIl8�a em: cJrurgla

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

operações de plastica

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

das 1 5 ás 16 1 {2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Advo�ados
_.___ -

=-=- 'ft.

1 Dr. Pedro de Moura Ferro \

I Dr. Carlos Corrêa
•

Advogado

I Rl!d Trajano, rr 1 sobrado

����������I���T�e�le�p�ho�n�e�n�.�I�54�_8���1
·1 rJockey Club Flonanopolis

.lI;
O mais elagante centro de diversões Iami-

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

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

Partos -' Molestias de
•

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade

I Medico do Hospital

(Curso de especjalização em

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

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos
Sorveteria Gloria

alsto da

------

-- ••••fle••••
O •

---,---, Companhia "Alllança da :
VENDE-SE uma casa no dis- tO Ba h ia" Gtrito «}lão Pessôa», Estrei-. II

lO, á rua do Nestor no. 4,2 • •
com 2 quartos, salas de visitae �, FUNuADA EM 1870 SE'DE Bt�HIA

,.

• •
ja�tar � cozinha.

. • �
Otimas Instalações. No aprasll" t eguros Terrestres e Maritimos iivel recanto da Ponta do Lea-

• 'lõ'Preço especial. Tratar com Jooã • CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 �Alves, no Canto do Estreito. • RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPR1EDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrOAS
EM 1936 2.933'949: 184$897

I����������������� RECEITA EM 193 21.421:545$220 e

0,, SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

Ãp,entelr SubuAgente8" Reguladores de A aaf
em todol OI Eltadol t::u Brasil, no Uruguai na
principais praçal 'estrangeirai.

� Agentes em Flortanopotls: f.�

e
a

j Campos Lobo & Cía. D
• e
• Rua Conselhlro Mlfra, 35 (sobrado) Caixa PCltal 19 I:• _. -'fElEFdf.lE'"�N-:I.083'-=-'-'" '.n'._*. •• END. TELEGRAFltO ALLIA!vÇA •· �qUea;i���d��,n����h�:,ej�r:��es�ceru���ti:'dee���5 tira : Escritoríos em Laguna e ltajahí ��

I A' vei���ez��:t�Pé�raça I I SUB-AGENTE� EM BLUME�AU E LAGE

.•

S :
liíiiliiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiDiliiiiiãiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiitíiiiiiiiiliiiiiíiiiiiii11 ��..•••••••• ••••••••• •

I Dr Aderbal R.
da Silva /

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Stppel:-;J\dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fon� 1631 � 1290

I,
�

N O Estreito Ponta do Leal �
I . �� BILHETES ��

�. J
� Federal e Santá- Catarina �]

;
. �

m
NOS CLh.SSICOS ENVELOPES FECHADOS I

e������--���!m�

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSULTORIa:
�ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

•

rerra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

I n. 70. - PhOJIP· 1277. -

1 Cai:x! Postal, 110. 1
Advogados I
Desembargador
Salvto Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

1 FPOLIS.

I Rua Trajano n. 2�

QUEREIS
o cutis limpa e sadia?

Usae n efarnado
CREME VITAMINOSO

P R O C U TJ O L Nr. 1
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1\ -Adolar Schwarz-
Endereço Telegr.. DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
�AGENCIA' DA

Sociedade de Navegaçãojf'arana-s-Sants Catarina
Limitada.,-Rio

'I Companhia Salinas Pcrynas=-Rio
.1 Pring Torres & Cia. Limitada -Rio

I Vandenbrand & Cia.-Santos

.' \.
Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Evu, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-rnotor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de! classificação, medição e EMBARQUE de
todas ln especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em gelai, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ""Y'\odicos
• =

I
I Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

IDr� 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 fiutohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 1 J

I Telefone, 1.584

_

Consultas:-Das 8 às II e das 14 às 16 horas

o,,·. Ivo d'Aquina
Adovº,�.ldo-=-

Florianopo I is"
ªii' '.". ._LL!

I B d Crédit,,-,

I.
anco

Ag" v

Poput sr c nta
cola dA �.'

Catarina

VENDE--S�
uma farmacia bem afre

.mezada, n'um bom ponto
ia linha férrea São rran
j co.

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

Rua TraJa". n. Ui
(Ediicio proprio) ALUGA--SE o- conforta

vel prédio' de residencia
.

á Rua Spivack, no dis
.riro de -j.ião Pessôa
A' tratar no Banco Agri

,'(da, !.}ua Trajano n. 16
nesta cap tal.

Capital
Reserva

I 36:700$00 )

56.424$498
R ECESE DE P�SITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES jUi<U5:

ClC Limitada 5'(. ala
CIC. Avlsol'revíoô-j. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.
lrformações pelo fme n

•
f' ............... ' .. <l.��" _ ""�.-.;,&I&'l __��..

_-.... � -
"

�,_.� '" _.... �,�,.IaO:"......C"...;Jo;r.

,""

SERVICO AEREO CONDOR
�

..

�
�cv"'é.\}

"""

1

I Oulnt ..feir
22 DE J U L H O

..

Para o Norte

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

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 »

� ������!�:::�oo��lo-������.]�
� .

1i1 Apolices Consolidadas do Estado de Minas ;
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco.

�
� �
i VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- ;
�� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� ��� �
I� IANO N. 16.

�
��!":t��r:z: ���"""""�""'D���'�IF'M"""��"""""��rI"""�_....._� _",_Ao! -......-."'-...__,..._��.�.�.......3:•. :;e ..�.._*."".. .......A"-....A..���....a:! �B
•••• .••••�•••••••••• '.
� ��

. ��
e I INL-I O"E �
D�I � é

I :: t;antt.inhão e Omnibus :
• G

= Leão da Serra !'
I@ Empreza .de Transoorte de Passa ,tI
� gelr ... s e Encornandas G
� �
:D Entre Concordja e Marcelino Ramos �
� �

I
� EM COMBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �
� de O'{TIGARA & GENERL\LLI �
.� Passará a funcionar, do dia [o de Ou é
� trubro em diante �
� DIARIA:vtENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora- �
� da manhã, regressando is 4 da tarde e
'�..� Para hKiJitar 'a boa marcha dl Empre?a, será colocada em �
@ cada povoado uma agencia para vendas ele rassagens, como •� L' d

.. �� a�aJXO escrnmnamos: �
D Concordia:-bcritório Mosele " .,
e Suru v I --Casa Comercial Boscatto

.

..�I � Tamanduá-Casa Comorcial Julio Schn 0-
I �� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ..
• Barra do Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy •• Bela Vista-Botequim ROEse

\

•
� Vilar Rica-Casa Comerci�1 Mazuti GI
� Marcelino Ramos-Escritóri? Mosele •
� , .

:: Preços: C?NCORDIA á M. RAMOS 15$000 P
� IDA E VOLTA 25$000:
a Empreza DALLA COSfA G,
• •
li N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu .!
G estado, as passagens terão o acréscimo de 20 o �,;
� .
,•••••••••••••••••••••••

.
( .. , ... J.

/
%

{/

O MELHOR
A-PEfi< ITIVO
TONICO

E5TOMACAl..

linda�:�:'l
�

de ser S'Ja pa- 1'1gando 'apenàs
5$000 10$ooS? ou 20$000 IIIpor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO·' BADARO', 103 107

S. PAULO

.'

,1
,

"
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�rl'H Ean São Paulo, para o·fI �
H

.� o

M ·a C h a d o & Cia.
. �� • Representantes Brasil, a malar organi-

Im Telg. PRIMUS zação, no gênero da
��� Ca'xa Postal, 37 �,� · AMERICA DO SUL �i

�� O'f Rua Cons. Mafra, 3� - FPOLIS. �

�
.

�
�,'. �

���� ��� Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME - �� R II!CANAS» A .' para produção e comércio de filmes, cem séde em São !Paulo. íazêmo-lo ,��
�"'i prazeirosamente. não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO

�E1.J SUL, senão- tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional. �

� «No Brasil a industria dnematografica constituirá uma das melhores aplicações de capital "e a

� par dos resultados financeiros dessa iniciativa a �OMPANDIA AMERI�ANA S. A. se propõe crear �

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

Isocíal.»
.

� Algumas informações importantes:

� Os grandes estudios da �OMPANDIA AMERI�ANA S. A. estão situados entre São Paula �
e e Santo Amaro, em terrenos de sua propriedade. G

Só a câmara insonora mede 50 rr.etros de cumprimento, por 30 de largo e 18 de alto, SEM �� �� COLUNAS.
A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica

dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTE.CE A GRANDE CIDADE DE RIBEIPÃO PRETO (São Paulo).
Léo Marten, -rnetter-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 "ETERNA ESPERANÇA", o filme

que em breve todo o Brasil aplaudira.

•

�

-.

� •

..
.�"'®
G

'0

"
�
G

•

•

[)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.

fi Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Assísten- D
e cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". (i
� Secretario Deputado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �
� Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario. �
� Conselho Físcal �!. 00

Membros efetivos
.

�

�lt4 Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.
Deputado Dr. Frederico Marques, advogado.
Sr. Luis del Nero, banqueiro e comissario.

I� �������--- ���������
Para tcmada de ações e negocios ('.:ta Com!panhia no EstadoJtd,e

de Santa Catarina
'

�
· MACHADO & �� CIA. �

I Ru�6;N�����I��t=:F����rízados e exclusivOs
Florianopolis \_. � _..••• . .,-

• G •

,����������----------------=.����G!��!' I
� . .

......

•

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

Dez: mil contos de réis
(1'0.000:000$000)

Em ações de DUZETOS M�L RE'IS (2aaSooo)
"De acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 °10 de bonifí-

cação na particípação dos lucros."
•

Companhia Americana Saciedade A�IDnima
Para orodução e cOrY"lércio de filmes

C A P ! T A L RS. IO.OOO:C)OO$OOO
E D I 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 Amertca do Sul

Merrlbros sup'entes
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e

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

da Bolsa de Mercadorias e"

� .... -�

1.. I

I
�

>

t
J
;'
"

,
'
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A G,A. Z E T A.
----------------------------------------------------------------------

"Não dividirei
sil em Brasil
de Todos.

pobres ou
(Do discurso do

Brasil do Norte e ·Brasil do Sul; não dividirei o Bra
Brasil dos Pobres, porque o Brasil, é
porta dos ricos e dos pobres,

ricos, mas porque são brasileiros"
Nacional� dr. AI-mando Sales� proferido ôntem� no stadhnn do America) �

o Brasil em
dos Ricos e

Bateremos
#>

e
•

sejam
•

sejam
Candidato

Florianopolis, 17 de Julho de 1937 ===

#>

um 50 e

porque
-

nao

���-------_._----,..--=--'- ..;;.�
TO

Sob a presidencia do dr. Alta- A ORAÇÃO DO PRESIDENTE
miro Guimarães, secretariado pe- DA ASSEMBLE'IA
los srs. Silvio iFerraro e Roberto

II
ernmro rARDOsO 1UHIOR

de Oliveira, realizou-se, ôntem, a' Ex. sr. governador do Estado. rheflZ municipal
abertura da 3a. legislatura da As- ainda ha P,)JCO, v. ex., como che- :;.::" Iiiiiiiiiil _aemblêa Legislativa do Estado, Ie do Executívo, falou ao povo
achando-se presentes 23 deputa- catarinense. E o fez, através da RELIGIAO Francisco X-avierdos. Assembléa Legslativa, num doeu- ,A eandidatulI·a popa- NOS S A V I [) AHavendo numero legal, o sr. mente sincero e honesto, em que l;ga Sãn Pedro for1-un::lto la l- no Paraná

,
'

_

presidente declarou aberta sessão, ficou, de manifesto, o rumo se- I J 11 l li lA == - , ==-_"

nomeando uma comissão que fi- guro imprimid� á nau do Esta- Os membros da Liga São Missa do 7. dia 5. ?A'JrD, (J. P. 1.)--17--- A ANIVERSARIOS
cou constituida pelos deputados do, agora, m3.1S do que nunca, Pedro, associação religiosa que

nião DIZ'nocratic:a Brasillira vai

IIvens de Araujo e Marcos Kon- guiada corajosamente para altos tem sua séde na Catedral Me- à.entro ,lZm �rev� org�mizar va- EDILCE BATISTA GALVÃO
I' desti I A íarnilia de Francisco Xa- rios ('lretorlOS no cstOJO

õ

oder, para introduzirem até a Me- e g onosos estmos.
. tropolitana, farão ,amanhâ uma .

F t 'd' Paraná
O di d ' _ ,

sa, O desembargador dr. Erico O notável documento lido por excursão á localidade de Cacupé. vier ortuna o convr a as pzs- Ia e amanna e festivo e de
Torres, presidente da Côrte de v. ex., .re.fl,éte. um pel'i?do de EXpDSi�ã1) e AdDra- S015 de suas relações para assisti- grande júbilo para o ilustre C:'\-

Apelação, dtO êrno rl
v rem a missa que fará celebrar Confirmada a cande- sal dr. Claribalte G1.lvão. E'gran es micra lvas.. governo.e �ãD dD S. S. Sacra.. no proxuno dia 20', terça feira, ás na�a- '"" dos chefes d .

Seguidamente, nomeia outra v, ex., pelas suas incomparáveis
v lL. '- -'-'

v .., que ecorre o aniversario nata-

comissão, composta dos deputados realizações, que honrariam e pres- mento 7 horas, na Igreja de Santo Anto- extteemistas licio de sua gentil e encantado-
Ivens de Araujo, Indalecio Ar- tigiaram um grande Estado, só é Na Matriz do Purissimo Co- nio, em intendo á alma do saúdo- ra filha Edilce Batista Galvão
ruda, Tiago' de Castro, Marcos pequeno porque Santa Catarina ração de Maria, realiza-se ama- so pa 'ente. )' cuja graça e beleza, é a alezria, ..

1I11'anl'festa desde [á O" seus pro
RIO (o. P. L -.-' p:?curaàor �

Konder e 1. vice-presidente da é pequena dentro deste Brasil tão nhã, após a missa paroquial das!!l �,-> j geral da 'Iu atiçn milItar em daquele lar.
Assemblêa, Rogerio Vieira, para grande, 8 horas, o solene áto da expo- fundos agradectmentos, a todos que, longos razões, opinou p zlc ccn- A linda menina derecerá amanhã
receberem o sr. governador do A Assembléia Legislativa, por sição e adoração do S. S. Sa- comparecerem a êsse áto de fé, i firmação ou sentença, ora ern ás suas inumeras e queridas ami-
Estado, para a lertura da sua meu intermedio, em prestar a cramento. ,assim como aos que acompanha-I gr?o

de a�e,lação no Supremo guinhas mm' os bombons.
" dô

-

, -' Tribunal milHar, qulZ conôanuu
mensagem, suspedendo a sessão sua maior e melhor homenagem e As 16 horas, tera lugar o en- ram em sua

..

0 r, aos que enviaram Luiz rarlos Prestes Henry 5er- A GAZETA felicita, respeito-
por alguns minutos. assegurar que tudo fará, para cerramento. 'flôres, cartões e telegram iS. 9 er e àr. Peàra E'rneGto, sarnente, o ilustre çasal Clari-
A's 14,10 horas, entrava no re- que a obra patriotica que v. ex.•�ODB I��.DOG-I�==--==� .�,����iIIlG��••1 � balte Galvão.

cinto o sr. governador do Esta- vem executando, com tanta dedi- � O I FAZEM ANOS HOJE:do, que tomando assento da Me· cação, inteligencia e espirito de. A C I�, DAi,' D E�,',
'

EM p' [, ' DE,' GUt:ilJlIII'lP,'".","'"n:R ",Aa", ! � I
sa, iniciou a leitura da SUa men- sacrificio, atinja o fIm por todos .� , �

, � D�c?rre hoje � aniversario
sagem, documento que é um ates- nós colimado.

� ,!Sll'l. ní'\ta}IclO da gentIl senhorinha
tado não apenas reveledor da sua A Assembléia Legislativa, cola-! � � Nazlra

.

Mansur, aplicada aluna
alta cultura, como tambem um borando nessa obra, presta á ter- � � do Instituto de Educação, quereposítório de iniciativas tenden- ra catarinense ,o maior serviço I' � A G J.an ti e b IA ix ,a ii a �re�o s e por êsse motivo será muito fe-
tes a colocar o nosso Estado á que lhe pode ofertar. � ::- T � licitada.
altura das suas gloriosas tradi- Levanto, pois' a minha taça, �
ções.

EM PALACIO �:��!�:�:.�ss!a�!��â: ::::: iA VE�1rE'-', o'oDA �:�,�,�vra os deputados Ivens de Arau- � l 1 r '\ '" _;>�Finda a leitura (::1 mens(:<gem, jo e Indalecio Arruda, respecti- � �

que causou uma éL:miravel im- vamente, lideres das bancadas � �

pressão, foi o sr. f,Jvernador do maiorista e classista; tendo o sr. l •

t .I!. I" 1
-

d
� Transcorre hoje a data na-

Estado acompanhe. :0 até a porta governador do Estado respondido a Bt· J 11 'J.II e "II ;'II:I i,J J • JI m 1J 11 :1 � ii \1 � � talicia da gentil senhorinha Zilda
pela mesma comiss::io, dirigindo-se com o brilho que é peculiar a e, Dutra da Silva;
para o Palacio. sua alta cultura, e Faz anos hoje a meBina Gisela

lib�;:is1!,3�as�����', f:c:r�o��:�� 'I' C idade que é Impe rat ivo I Bu;�� anos hoje a menina Wandm
dirigiram-se para o Palacio, afim OS AFAMADOS CHAPEUS Roque.

"CRESPI DE LUXO" [de apresentarem suas homenagens CHEGAM UNS
ao governador Nerêu Ramos. CASA "OPARAIZO" t.. b � di· ,
Oferecida uma taça de charp.-I e c"n Inu��'Ít o Dm�ar ela. JOSE' A.JDE MATOS

pagne, usou em primeiro lugar '"
' G'da palavra, o presidente da

AS-I
CASEM IRA EM CORTES, AR

�!i'l
Está em Florianopolis o sr.

sembléa, dr. AItamiro Lobo Gui- TIGOS FINOS O P'OVO 110"S b�' r'; r1M.",., �
José Antunos de Matos, p:esti-

marães, que disse: \ CASA "O PARAIZO"
, I� Q [gioso politiL:o em Orleans onde

,é acatado presidente do Partido

E nós somOs a lia tios, �:;:�M�atarinense.
• Acha-se enfermo h� dias o

O
'

,

d d' P , � nosso colega de imprensa sr.

S serv I _ oreS O· o 'Jkl:{) li! � José de Diniz, redator 'd'O ES-
.i8!tJ,

TADO.
��

e FALECIMENTOS

e

A S SEM B L E' I A

L E G I S L A T I V AI
Após a leitura da mensagem, foi pres-Itada, em Palacio, ao governador do I

Istado, significativa homenagem \

----------�----------

PÃO MELHOR
UU. 55. deulZm EXIBIR àe seu paàeiro, feito mm fermlZnto

fresco sellZcionaào �'it}$I
�d
�

I�
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ I �
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA 10SAU'DE PU'BLICA FEDERAL II ,�

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o POVO D
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO �

iiSaboroso e mais saudavel I �.�
PROVE-O na certeza de não mais querer outro i �

Nas bôas Padarias desta cidade I \�
DEFENDER o ESTOMAGO DOS FERMENTOS

I•
II AZEDOS E' DEVER DE TODOS I_��.
---------=�������,�

Fleischmann

o sabão

AGRADECI
Ação lntegraliste Brasileira

Provincia de Santa Catal·iDa-Chefia
Municipal de Floriallopolis

Convocação

Joaquim Andrade, residente 110 Estreite, vem por este mzío

I agradecer
ao abalizado clinico Si'. dr. Carlos Correia, o modo como

'

tr non sua espôsa fVIwa Andrade, depois ele haver 1'fatícado uma
melíndrosa operação. do que resultou salvar-lhe a vida,

Neste testemunho modesto mas sincero. vai todo o espírito
da m'nha eterna gratidão.Conuoco cb vlqnlor-Iurneritz oe cornpnn heiros, blusas ver'

õe s e plinianos ínacr-ltoa neste m unlriplo a comparecerem
nc séüe muniCipal â Praça lS àe t-'avembro, afim de recebe'
rem instruções sõbr-e a recepção que se fará ao nosso r" efe
HacionGll, em suo proxirna visita a este rapítal, no àia 22 ào
mês corrente.

A partir ào àia 13 até o àia 18, toàos os conuocoõce
IIi'leverão ter-slZ apresentaào, e os que não o fizerem, serão pu

nidos na forma disciplinar. O expeôíente será das ]9 horas r
em àiante diariamente.

Anauê pe l o B.ra<;i!
fpolis, 12·-7--)937, V àa Era Integralista.

Ora, Josefíl1a Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gin-::cnlogia dos H0spitais:
da Garnbôa, Fcnda'rão GaffIé-Ouinle e S. Fremcisco de Assis.

Ex-mtelnil do serviço de Pt�dlatria da Polídlnlca
de Botafogo

l)üt.r"Jç \S DE SENHORAS E Ci<[.d t":Ç-15
Consultoria: Rua Trajano D" ] 2--Subr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLORIANüPOLIS SANTA CATA ��INA

F;esteja amanhã o seu aniver
sario o galante menino Antonio,
Luís, estremoso filhinho do sr.

Sodi vieira, diligente comissario
de policia.

Os preços, sãonossos Por telegrama particular, sa
bemos ter falecido an te-ôntem
na cidade da Lages, o concei
tuado

. industrial Josaphat Lenzi,
O extmto, que contava a avan
çada idade de 78 anos, deixa
uma numerosa prole, constituida
de onze fIlhos.

a c�rteza ABSOLUTA
de que Não rnentir".....oss
de que r)ãc� einbr'ul."")árn,)s

17 CONSELHEIRO 17M/\FRA

"Virg m E p
de Wetzel & Ciaa IUI

i�li
Joínv�lle .

(MARCA- -

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




