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�� ,,' � l$�lnvoco a sua proteção, para que nunca mais se quebre a

Acordia brasileira e comece emfim a fáse de tranquilidade a

o povo aspira" --- disse o candidato do povo brasileiro
Armando de Sales Oliveira.

Finalizando a sua magistral orat)ão o dr. At·-I As bandeiras� que aqui vêdes são a J.andeb"3 da
mando Sales candidato nacional á presidencia da Re-jUnião DelDocrática e destinam-se a todos os mr!Eldci
blica� assim� se expressou: llios do Bl'asil. Elas são iguais� como iguais são os di

"Voltado p;u_ea Deus invoco a sua prote�ão� ••a-I reitos e os deveres de todos os brasileiros. A Illenhum
.·a que nunca loais se quebre a cOllcol·dia b.lpa§ileb·a municipio deixará de ser entre�ue esta insiglIlia'9 (Iue
e comece emfim a fáse de tteanquiUdade a que o po- será guardada pelos partidarios du União Ih"'IDOCioá
vo aspira. Rendo a minha homenagem a 42ssa aduRira- tica. UelItI·o G�e alguns méses, cada bandeit·a� Ilue boje
vel Igreja �atolica� em cujos pl·eceitos lue eduqllei� a .·eeebe aqui o batismo� elo ulna cerhllonia illi�tU.t11 na
que sou fiel� e (Iue aUlDenta todos os dias o seu pl·es- vida naeional� ha de assinalar em cada cidade a exis
tigio� conto religião nacional� dent.·o do fecundo prin- tencia de uma f1amma pe..ene� cnja luz se ittfiltIvall�á ellD

�

cipio da tole.·ancia para todos os cultos.
.

todos os la.·es e em todas as eonsefenefas, Desl.e.- tada
··ela cltuOidade., a na�ão se levantal·á. e não have.oá quem fique insensivel diante da f1aluma.

. Soldados da democl·ácia� saudelDos os companheiros que hão de vir e saudemos o Brasil que se anllncia� uma na�ãoJ
@iue elufim se decide a rasga.· o caminho de sua gl·andeza��!

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

PARTIDARIOS DO
SR. ZE' AMER·ICO

cometem arbitrariedades.
���������������.--���������������

contra integralistas A
RIO, 18 (Argus)-Subordinado ao titulo: «Na Paraíba não

ha mais liberdâde», a «Ofensiva» publica hoje um telegrama envia
do ao Presidente do Tribunal Regional pelo chefe provincial da
A.I.B. naquele Estado, relatando as arbitrariedades cometidas por ANO
autoridades que apoiam � snr. José Americo, contra o direito de

propaganda eleitoral do Partido InLegralista.

Ií;A L "Á M, · O S D E P U T A D O-S II ��!::R�:riE:iC�;,_O-G-O-V-E-R-N-._O_�B_AI'ANO

I I NO DIA 22 manda prender "eamisas-verdes"
S .o 1J R_E __

O (O M I c _I O O A U. D. B.
I âhe�abrOa/daOt edsLoaa.cVaipãI?:a.ldnao Cdol.nad202r BAI'A, 18 -- O govêrno proibiu 'ao Partido tntegraüsta o uso

---

v de camisas e distintivos na via pu'blica. '

1,1.,. ·(Ó(ÓSO� OS DESPEITAoDOS PODERAO NEGAR O BRILHO DA o corren e, quinta- eira próxima,
A

Nove íntegralístas de Nazareth que ínfríngírarn essa ordem, to-
o chefe nacional dos integralistas ram presos. •

PROPAGANDA qUE VEM SENDO FEITA EM PRO'L DA
sr. Plinio Salgado. A decisão do governador tem provocado manifestações e pro-

�ANDIDATURA ARMANDO SALES'�- DECLARA O SR. U testos que determinaram novas prisões.

I_I� BARRETOS PINTO� INTEGRALISTA

.
------.�------�

voz D-O POVO

Deu
I'

con ...

que
dr.

ZET
Sem quaisquer Iiga�ões politicas

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

IIII Florianopolis, Segunda-feira 19 de Julho de 1937 I NIJ�fEItO

Vaga a pro- A revisão constitu-
motoria de

J
. #> RIO, 18 ··-Hoticfa·se que o sr.

aragua Alr:antara machaào já está ela
boranào õ.'l1C prop sta ôz r e-

I
visão t conatltucloncl para sub

Estando vaga a -promotoria pú- meter �inàc;r este ano ao estuào

blica da comarca de Jaraguá foi
ào legl�latlvo. O r!lspresentan-

,
,

.
te paulista aguaràa apenas omarcado, aos promotores pobhcos regresso ào prealôente ào 5enc.

das comarcas de primeira e segun- ao para intensificar o seu traba
da entrancias, o prazo de quinze lho a tal respeiLJ. • .

dias, a contar de 13 do corrente,t

para requererem a sua remoção
vara a referida promotoria.

O pedido póde ser feito por te

I �egrama.
Nesse m�s�o, dia o sr. Plinio O sr. PlinioSalgado assistirá a concentraçao

de cam�sas-ver,desem Biguassú. SalgadoNo dia 23, as 20 horas, o che-
fe do Sigma falará aos seus corre- • •

ligionarios, no Cine Odeon. insrrito como can-No dia seguinte visitará Carn-
boriú, Itaj�í e Brusqu:, havendo didatoconcentraçao de camisas-verdes
á noite, em Brusque.

'

Dia 25, o chefe integralista irá RIO, 18 (Argus)-O «O Povo»
á Blumenau, onde assistirá o des- publicou em primeira mão, a no

Iile dos seus adéptos. ticia de que o Superior Tribunal
No dia 26 regressará á esta ca- Eleitoral determinou a inscrição

pital, onde lhe será oferecido um
I da candidatura do snr. Plínio Sal

almôsso, seguindo logo após para gado á presidencía da Republica.
Laguna.

.

Dia 27 percorrerá os municí
pios sulinos até Araranguá.

Acompanharão o dr. Plinio Sal
gado, nessa excursão: o chefe pro
vincial, o chefe municípal e os

secretarios da Provincia de Santa
Catarina.

«Sublime confirmação do espi
rito democrático do Brasil, que
vive, nesta hora, o seu esplendido
triunfo civico ».

VITOR RUSSOMANO

,
-

«Só os despeitados poderão ne-I t. Como demonstração de popula- de um patriotismo que é bem a!gari o brilho da propa9anda que: ridade e solidari�dade ás _idéias 1 síntese .de s�ntimentos profundos
ti."r\rem sendo feita em prol da can- que nos movem, nao se podia pre- da nacionalidade». i
, didatura Armando S�les. Isso j.ã I tende� �ma pr�va mais eloquente PEDRO VERGARA

Idisse ao snr. Getuho Vargas e e mais impressionante»,

••
direi ao snr. José Americo, á pri-I JOÃO CARLOS MACHADO «A democracia. no �ras� � in-
meira vez que o encon trar. Con- destruc�i v�l. A vIbra�ao CIVIC� a',sidero o snr. Armando de Sales « Os homens publicos que aspi- que assistimos neste instante e o

um grande brasileiro». ram ás mais elevadas posições de- prenuncio d.a vitoria de Armando

IBARRETO PINTO vem estar, como faz () candidato de Sales Oliveira.para a qual não
1 -U D B t ha obstáculos, porque é a vitoria

-

( a . . ., em contar o com a

massa popular, para sentir-lhe os do povo, unido no maior partido i

anseios e as necessidades». nacional », (
ADALBERTO CORREA BANDEIRA VAUGHAU I

I

«O comicio realizado pela U.
D.B. está sendo um espetaculo de
comovente beleza! Ele marcará,
no animo dos que <lo mesmo as

sistem, uma impressão indelevel, «Dificilmente se poderá,no cur
em favor da democracia. Soleni- to espaço da existencia humana,
dades como esta precisam ser re- assistir duas vezes a um espeta
petidas, pelo bem que fazem á culo como este onde a alma se

• •

alma do patriota e pela fé que: sente arrebatada pela influencia
Incütem no futuro e nos destinos IdopaísARTUR'"BERNARDES I CASACOS DE

• Finissimos RENARDS
«A Nação Brasileira deve orgu-

,

lhar-se de que, na sua capital, se

realize uma tão majestosa assem

bléia. Os votos que. dela se irra
diam são os que o Brasil, a 3 de

janeiro pooximo, possuindo a ple-
.J, ,__Jlfl- consciencia de seus. direitos,

eleja presidente da Republica o

grande homem que é o sr.Arman·
do de Sales' Oliveira». t

•

ANTONIO CÀRLOS I O

PELLE

TALI..IEURS -- Ml\NTEAUX DE LÃ
CAPAS--SOBRETUDOS

na A MODELAR
Rua Trajano, 15

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

GOVERNADOR RIBAS
Desinteressado da campanha

« Memoravel e edificante, pela
sua grandeza civica, a manifesta

ção a que assistimos e de que es-

ta�os participando, �estemunho CURITIBA, 18 -- Nos circulos po-' mesmos circulos o fáto é tido como
eVIdente da causa nacIOnal. Con-, líticos e jornalisticos está rendo I uma prova do compléto desintéres
signo o nosso O'rande entusiasmo ». I muito comentada a atitude do jor' S� do governador Manoel Ribas pela

CLEMENbTE DO MONTE n_!ll."� DIA" cujo principal proprie- campa�ha eleitoral á presidencia da
• tano e o procurador geral da Jus- RepublIca. _

.

tiça do Estado.
«Estou convencido de que, na Esse jornal vem fazendo entusias-

hi<;!.oria republicana do país, não tica campanha pela candidatura do

hou-ve nunca um comicio do vulto sr. Armando de Sales Oliveira. Nos
, 8 O'-

_

\ BAI A, 1 -- s Jornais noticiam
do que ontem se realizou. Chegaram a Recife que, a imagem da vir�em do Pil�r,

Seguramente, jamais um candi- sera posta num CUrIOSO oratono,
<:lato á presidencia da Republica construido em 1743, e existente em

i1'RECIFE, 18 .- Chegaram a esta Cruz Paschoal.
teve oportunidade de falar ueanLe capital, sendo recebidos por alguns
ode uma massa popular com a que de seus amigos, os deputados Ar
se comprimia ontem no estadio ruda Camara e Mario Domingues.
do America.

Esta de lá saiu depois de oüvir,
na oração do sr. Armando de Sa
es, uma síntese de seus legitimos
anseios e aspirações.

Alto Falante...
ViI·gem do Pilar

O cronista esportivo do nosso

fuúiloolistico confrade, contra a

espectativa detodos os fans inex
plicavelmente, no sábado, con

servou muda a sua interessantis
sima secção futibol-humoristica.
Talvez não lhe conviésse, pu

blicar o resultado da primeira de
monstração do selecionado nacio
nal, no estadio do América ...

Que deselegancia!FORTALEZA, 18 E' esperado ho
je nesta capital o sr, Gustavo Bar-
roso.

. I RECIFE, 18 --Regressou do inteLOCUTOR rior O governador do Estado.

Dr. Gustavo
BarrosoELEGANCIA MASCULINA SO

COM CHAPEOS "CRESPI DE
LUXO

CASA "O PARAIZO"

918

cionalista

o sr. Plínio
São Paulo

em

DESASTRE
fERROVIARIO

RIO, 18 --- 5eguiu para São
Pau I o, em p r o p ag a n à a
àe sua canàiàatura, á presiàen
ria õo Republica, o sr. Plinio
5alga�o, chefe ao A. I. B,
fm sua r:ompanhia seguem

varias per'ionoliàaôes ae õzstc
que no Integralismo.

mADRA5, 18-·· Um g'avissi
mo

õ

esnstr-e ferroviario ocorreu
com o expreaso que faz a co.

munlcnção entre Puujob e e Sef)-

(
·

A � gala.
Desenvolvenào g r a n a -e ve-rlse na ssemblea Ilociôaàe, o expresso se apro-

•• ximava àa estação àe Sihta

do Plual' qU,anôo, saltanà? ÔOS Trilhos, foi
r:alr em um àlque ao (laquelel
estação.

1 numero
se a varias
local foram
ae Patna.

ae mortos eleve
r:entenas. Para o
enviaàos socorros

TERERIHA, 18-··Ha s2ssão ôa
Assembléa Legislativa os àepu'
taàos oaioso Almenàra e fUri
sio lobão renunr:iaram aos
co' gos àe presiaente e vir:e.pre-
siôente ôa Assembléa, re5p�ti· rALrUTA' 18 _ ... rontinúa t'l

pomente. r:rescer o numero re vitimas ao
Os àeputaàos ôa maioria arom-

àesaslre ferroviario ocorriào em
aanhCiram o sr, oaioso até: a

Sihta. Até agora toram retiro
sua reslàencia. ao� àosescombros 80 mortos 65-

O governaàor ôo Estnda, que f_e_rl_ô_o_s_,
_se achava pres7nte, ôiscursou

I210gianõo a atuação ào

sr'll= t I I tt?ai.oso romo preslàente ôa ran· Ln re a ng a erratltumte Estaôual e como um
membro alZstar:aào ào Partido A

·

d S IHacional-50r:ialísta. e a menca o u

Governador pernam";
bucano

.L!JHDRE6, 18 �--Fls priro1eiras;
v�a'ens à� experient:ia do !óIU
ViÇO aereo àa orã-Srel'anhã á
Amerira ào 5ul, via Africa Dci
à.zn!al, terã') Inir:io no fim [lo
verao, com um monoplano Hfl�l-
LflIiC. ."'.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Emoção impressionante!
indicou o dr. Pedro

Comissão Exe-

A ponta en

tre Brasil e
Argentina

BUENOS AIRES, I 5 -

A pedra fundamental da ponte

BOLA MILITAR internacional, entre o Brasil e a

Sábado último defrontaram-se Argentina, se:á colocada em ?e
no ground do 14 B. c., a �em,bro proxlmo" dado mOh�o
M t Ih d P E V a viagem do presidente JustO;;l.S

e ra a ora e . . enceu a I "

d I' I I
'

C h' d M t Ih d I prOVIIJClas o itora p atino.

lompan
la e

d elrOa Oa arDas, P:
a

Informa-se que para essa cen-
a ta contagem � x, istin- , , id d Ge-, '" f

' moma sera convi a o o sr,
guiram-se, por um Jogo per eito e

I' V id d E
calmo, o cabo Borba e um sol- tUdo l.r�as, �eskent,! os s-

, , RIO,8-l!_m dos momentos mais impressionantes do
A d dado da unidade da Metralha- ta os nidos o rasu. COtnlCIO da União Democrãttca Brasileira, foi quando, noA deleza do concede han s.

Bate Dante. A bola vem alta e
dora. SELOS DO BRASIL decorrer, do seu discurso, o sr. [ulro Novaes acentuou

P h d b HOJ'� presenciaremos no mcs- Compra-se coleção adian- quc,_havia um "Iogar vago na Comissão Executiva da
ac eco, e ca eça, faz o U

-

O
]' tento do Combinado «B». m� ground um interessante tor- tad,a e duplicatas. n.egocio I 1�la� �mocrtalc� Bras. .lerla. perg".,mtand.o quem era que

Domina o B levemente. Fredi nero, solido.
c;-,.' e�lav� faltando ali e quem era que devia fazer parte da

Serão contendores ala. e 2a.
B Pa�l�d,se40POor ::el?slos0000do I direção

do grande partido nacionai.
pega o couro e dá a Diamantino rast e reis a J id
que não aproveita. companhias e a Metral�adora.

'1500 réis ° cento de '2.000 A rnu ti ão respondeu:

Sapo faz goal, {lias pernambu- A primeira partida será di i- á 10.000-,2$9°0. .

- «Pedr9 Ern.'�st?! Pedro Ernesto»!

co estava ofl-side. putada pela la. e 2a. companhia, Rua Cnsplm Mira 29. A emoçao atingIu a tndLJs.

O
' _) I Consta que a primeira é a

jôgo é feito no meio 'la.
bamba, mas a sua antagonista, es-

�m�. b dF di f' fi t
tá em treina a e será capaz de

re I corre com a es era, n a
Ih bdiversos adversarias e de fóra da eOe1n, �rgar ,0 passo.

Ald �

,

d backs' JUIZ sera o tenente enor.
area e , consigna o

E ", M4' goal do Combinado «A», m ternnno Jogara a etra-

A f' t'
,

d Íhadora «versus» vencedor da
es era es a no mero o cam·, , 1 O

po, Dante manda-a ao arco de pflmelraD�a�tJOél. JUIZ será o

B h, b I tenente rgiacomo.
oos, a escnmage; a o a no

meio dos dois backs. Entra Sapo
e, com forte tiro, faz o

2' tento da Seleção «B».
Vai o A ao ataque. D;aman

tino, de longe, bota fóra.
Pacheco, 8 minutos mais tarde,

faz novo goal, mas em ofl-side.
Ha comer contra a seleção A,
Pernambuco atira bola alta.

800s segura, mas um jogador tira
e dá a Jalmo, este vira, entra

Pernambuco e com potente tiro,
faz o

3' tento da seleção «B».

Algodão
brasileiro

'em

-;'OMADA II �����:Od;:)
a I ,"Yj ire n t_r::�

Protoger''ies

A. mult,dão
Er'nesto
cutiva da

para a

UI D. B.
NOTICIAS DO DIA

Redatores: Pau In B. Barbosa e

José Haroldo Cal lado

Treina hoje o Tamandaré pa
ra o qual são convocados todos
os amadores.

c::71t Ga��Iª
Desportiva

o Combinado efetiva fez
um match apreciavel

Jogando melhor do que no I:
treino, a linha do Combinado
demonstrou um jôgo produtivo e

inteligente.
Com a inclusão de Fredi no

ataque, ficou demonstrado o valor
do mesmo.

O JOGO
A's 4,15 entram em campo os

contendores.
Combinado A: Boos-Arnal

do-Cruz; Bibi-Procopio-Ga
to; MirinhC'-Nanado-Osmar-
Fredi- Diamantino.

Combinado B: Vilain-Feza
-Dante; 36-Faria-Baixo;Jal
mo-Medeíros-Sapo-Pacheco
-Pernanlbuco.

Sae o Combinado A indo ao

reduto adversario.
Fredi organiza um ataque des

feito por Baixo.
Faria dá a Pacheco. perdendo

este para Cruz.Osmar dribla Feza
e atira no canto, pegãndo Vilain.
A 8 minutos de jôgo, Mirinho

apodei a-se da pelota e atira em

goel, Vilain joga-se dando de
sôco, do que se aproveita Osmar

�ara fazer o
<

I: tento do Com'iinado-rA",
O combinado A, ataca com

he quencia.
Vai o B ao ataque; Jalmo car termina o proveitoso treino,

rega, mas Boos lhe tira dos pés.
Nanado, o veterano, atúa muito

hem chuta de longe no angulo e

Vilain faz empolgante defesa
Frecli cabeceia ,0S:1.'0 _�ut' o

p'ageia. mas a bula vai alta. <C! dL..putaao p�;;_'ll ICruz e �rU<lk0 i'y,;a:T.: UJD (,�.t:'�,:<:.r:?í �'::-'-'!1r'd;;;<l�" ,r,
., �.. - I, � _, v .....a. \.:. {, .. t,_.. "'_ , �� ;J

J'

[ Imez I
. �- < ,. � E' ú no'\,:" i

....... Q. � • r II � V Y"IL.o I

A da esgLerda está mUlta i)j�,,!
q U � d: P) ...� 'I"" I'� n .,..

D' 'F:I' I
Ç\.. .Ai c::. \ C, C"I \"

lamM:tm;:; vira e re' I en,
i

bélo ebtllo, Ú� 4,43 comlgna o I ' ,

2' goal do Combinado "A", Ternol!1ol: a partida com tn-

N A � ate de 3 x 3.
ovamente o iiO ataque., C,ELEC,r.1...1 II DO, Ppl· h

S' d'b" ht .... l�Jl',,\. �an.a,

':\lMX� afi oa36pucd,e éI'N d o 'li cito Borba II Zefa, FOTnclOil,
ICO nta ,a a ana o e "

O d 'd Helio, Paulo, Montz, Imlt'u
este a srnar, que esvlan o. a

Ed C I .]
.

'd b I
'

O gar él aoo.

traJetona a o ar envIa a la-
AVAl'. V d' P d B-, . 4 47 f . a ICO, e ro, or

mantmo que as, az o
P'

..

" OI'
,

L
3' temo do Combinado "A". ges

. _lega �I vIa ImplO aert.

CeCJIIO, Waldemar, Ivo, Nionn.
ESíes jogarão apreciavelmente,
Os goals foram marcados por: í

Ohmpio (�enaltj), Cecilio, Monn 1
doI Avaí: Irioeu, O�valdo, Mori-!

WASHINGTON, 15
Segundo informações do Depar-:
tarnento de Comercio, as expor
txções de algodão do Brasil pa
ra a Alemanha elevam-se a 33
milhões de libras, ultrapassando
às exportações dos E5tados Uni
dos durante os quatro primeiros
mêses do coi rente ano, Por essas

informações vê-se que aumentou

a importação, por parte da Ale
manha, do algodão brasileiro,
Egito, Índia e Mexico, diminuiu
do as importações dos Estados
Unidos e outros países,

O lris contará para a presente
temporada com o concurso de
3 players paulistas:
Rui de SOUZd (Jecy S.C.)
Julio Ragaso (Estrela da Asia)
José Zavali (Bandeirante)

Como vêmos os três'" novos

manejadores da esléra, muito con

tribuirão para o reforço da esqua
dra rubro negra.

Sem mais lances importantes

-

b'�

_
i"'V'\ .,. "L ,-�� Se -

cu"d,ario
E' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERi
O '5 tanto � 11ITIéln<lS

mais.

WJr-'iCA EXISTI,

.Â, Fa:m.'CI" Cruz, de Avaré (SBL' Paulo), cu ou C0m a

"M,E2'":C �/' iJlcerú5 que nem (/ 914 Lom\:')'.ti._' "IJ!ar! ; !

D. Ca;oLna Palhares, L�e Jc.. i-1vjl!e, CUi'jU, com um.,..

SO' LATI1'-IHA, limd FERIDA DE 9 ANOS!

Tem havidn centenas de curas se ne1l18 "1t,:s ! i

AJoíada em muitos Hospitais. Casas ce Saúde e

clinicas particulare3,
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

Cessarão
tõrno de Amelia,

Earh�art

as

,lO

HONOLULU, 18"::_Noticill
se que se faracassalem as ultimas
pesquisas de hoje, a aviadora
Amelia Earhart e o navegador
Noonan, c.ue juntos desaparece
ram quando procuravam realizar
um raid aereo em volta do mun

do, serão dados por mortos si
multaneamente, com a st ..spen
são das buscas.

no <Ítasca» recebe� ordem de
continuar provisoriamente as bus
cas, enquanto o porta-aviões "Le-
'" 7xmgton , com seu; 2 aparelhos,

abandonará provavelmente ama

nhã as pesquizas estando jà quasj
esgotado o seu combustível'
O caça-minas «Swan» será.

provavelmente, chamado ao mes

mó' tempo que o "Lexington"
para regressar ao porto de Pearí.

C.ARTAZES
DO 01.6.,

CINE REX, ás 5, 7 e 8.30
horas-Aguas vingadoras.'
CINE ROYAL, ás i, .o h'_,

rds-Lobos de New York:

C1Ni' ODEON, ás 7.'30 in-
;:;::;

IOiS .. - IHU "1(," de viedc ,,'

I'
,., ,. '- .. � ,p

,

CI' iE
"

tP""t-) I"

I .... �'\ J,i\-'". -�;'" \..-, \i" �!tc,!;: ?,
I às 7,15 horát-/i I'ol/a ac ,�Út;Ç'
Lang,

RIO,' 18 C:..:gu) - U pre
feito d� Niterói, comandante Mi-

l gudote Vian.a, agrediu no PaL
cio do logá, durante á p0SSf' de

l alr�mant� Pru[ug, H S UUt1JJéHàes,
REPAREM BEM AO COMPRAR I ! I O Jornalista e deplltado Mano

produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" _ JOínville II
A.lves., � lameI_ltav,_I íncldf:ott;
fOI notlcléldo pela Imprensa desta

--_

,--, 'Capital.

PARAN,�GU.A· 18-Insta
lou'se ônt"ffic aq'l' o d,ret"l'io da,

II�nça O, II.ouatl' rt f\, aLllse"
_.')m a pres,_nç .. de prl S�I<lI050S,
,leml:ntos dr'st..t cidade.
A Aliança D�'1lo·:rM'('i\ h<>, i ..

,e pela (andidíitura do sr. )1r ..
mando de Sélles Oliveira.

--------

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbóli:o ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

Com mais algumas jogadas sem

importancia, termina o J' meio

tempo.
lIa. PERIODO

A saída é dada pelo B que
imediatamente se dirige ao reduto
final do adversario.

tz.

Arbitrou a partida o

mando Fonseca.
sr. Ar II�um

-

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

BUDA-NACIONAL. E NACI NAL..,OO
MOINHO INGL.Ê

�I Depositário --IRE ULYSSSE'A -_ Rua Conselheiro Maf'-d, 70 -- ,-

<-)Ilo .439

I������.����������.�������·
,
"

i.
,.
,.

r':�
I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A CAZETA-F'iorianopolis-17-7 - t 937

I
I
I
I
I
I
I
I
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•
1

•
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III em:1
�)���------------------------_

..

-------------------------.�,•. ,,�,��,������� ,�== ==0���.---------------------------,����----------------.������� �

.111 t 1III
•••••

�
�& Cia. Em São Paula, para a

maior argani

gênero da

Representantes Brasil, a

SUL

e

•

•

. ,

•

•

Telg. PRIMUS zação, na
Ca'xa Postal, 37

Rua Cons. Mafra, 3! - FPOLIS. AMERICA DO

��i!l����� ��:����

� Apresentando ao grande público catarinense a CO ".II PAN 1-11A AME- �
� Fi IJCANA Si» A .' para produção e comércio de filmes, CGJm séde em São [Paulo. Iazêrno-lo ,�
rJi" prazeirosamente. não apenas por se tratar da MAIOR ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO �[1; SUL} senão tambem por constituir o mais seguro penhor de êxito do cinema nacional. r�� «No Brasil a industria cinematografica constituirá uma das melhores aplicações de capital "e a �

� par dos resultados financeiros dessa iniciativa a COMPANHIA AMERICANA S. A. se propõe crear �

I
em .São Paulo, pará o Brasil, o bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa [�
socíal.» L�'(4

.' Algumas informações importantes: I
�, i�
L�� Os grandes estudios da COMPANHIA AMERICANA S. A.estão situados entre São Paulo �
fi e Santo Amaro, em terrenos de sua- propriedade. G
ti Só acamara insonora mede 50 metros de cumprimento. por 30 de largo e 18 de alto, SEM •COLUNAS.

A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
dos Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (São Paulo).

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

•
•

� .

�

�
�

�
e
u

•
.

�

•
G
•
�<r",,,

•

•

r)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.

O Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Assísten- D
G cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha daNoite".' �
�1 Secretario Depurado Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �� Tesoureiro - Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario .

�
Conselho Fisoal I� Merrbros efetivos

�� Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial.
'�1� Deputado Dr. Frederico Marques, advogado. tf]

�.!.�
-;:- Sr. Luis del Nero, banqueiro e comissario.

.�.r,.'1 ,�,
1 Membros suplentes rll�]

l� •
Dr. Carlos de Souza Nazareth, presídente da Junta Comercial e da Bolsa de Mercadorias e !�� �

�
• � lavrador. Itéi

[,!.l� Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial. �
• � .'

� Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafíco. � �

� �:--==-�....---�������-----:__---------------------���� �
� Par'a tomada de ações e negocias da Companhia no Estad,,:>llde �
�

de Santa Catarina �
&

Representantes autorízados e exclusivos,
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 31

J� • O •
{t <••>----- • ....- .. '" ..

. _--4> •� '.�������é�����O .������������. •� .

--------�---------
. .�

..

;��,��� I.....

Cumpanhia Americana Saciedade AI,anima
Para oroduçao e comércio de filmes

C A P ! T A L' RS. 10.000:000$*000
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 0,

A, maior organização, no gênero, da America do Sul

.........., �".'.--

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

·

.De2: mil contos de réis
(10.000:000$000)

Em ações de DUZE'TOS M�L RE'IS (2acSaoa).
nDe acôrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais te-em 15 010 de bonlfl

cação na particípação dos lucros."
•

•

•

CIA .

.,j' "', "'l,�; -, .. �;"' ...
�

j
,
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. Adolar Schwarz-
Endereço Telegr.: DOLAR C�ixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENCIAI DA

Sociedade de Navegação'[Paranã=Sants Catarina
Límltada.c+Rio
Companhia Salinas Perynas-s-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand &-Cia.-Santos

Viagens d,rét;::� iJdf/\ RIO DE JANEIRO: Posn-
tões Par ,w'r 5' .t Catarina, navios-rn-dor Buarque
de Macedo. 1..: _ _ Pirvnas, Aliados; viagens clirétas pa

ra SAN f O::': hiates-motor Pi, atininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dp classilicação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Pi\í�, bem corno para o Exterior
-Recebe cargas de importação, do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SE VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Pr-eçoQ. -nodicQS
í

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

Dr. Alfredo P. de Araujo--I
MEDI\, ()

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

Tratamento do crnpaludisrno e das molcstias da pe
le e nervosas pela .Autohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584 \Cons.::!!:!!..:=?as 8 às J 1 e da���6 horas

__

Crédito 'VENDE- E
Bancod '

. I
.

Popuar _,

P g' '- uma farmácia bem afre-

IA di:;. 1_::a. nta '

:r.ne�i'lda, n:um hom ponto
CO . .

'da II' ha terr-a São ran-

Catar: na 'ci co.

i Para mais informações
(Soe. Cal p. Prsp Ltao.i mesta redação.

1--------------------

(ALUGA--SE, o conforta-
vel prédio de residencia

! t: Rua Spivack, no dis
I 36:7CO$GO) .riro de -joão Pessõa-.

56.424$490 i. A' t:}tar I�.n ��anco Agri

Icula. ;,ua 1 r ajano n. 16
RECEB � ) � P8Sn O� leSl3 cap.tal.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Florianopol is

Rua Trajano n. Ui
(Ediicio �Jroprjo)

Capital
Reserva

::, G:',

ALUGA-SE
quartos para casal.

lt'.formações pelo fme n

ele Limitada 5'1. ala
CIC. Avisof'revioô'j. ala
Prazo Fixo S·I. ala

mm.B
_RIt�H

SANTIAGO

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento:das malas postais

r Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
. 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feirds II »

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

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

�
I A mala postal para a Europa fecha:
1 na Agencia 5a. feira ás 9 hc,ras
� no Correio 5a. feira ás 10 horas

j
1

j

f I
I'

i

Qulnta ...f
22 DE J U l H

I
'MI "'S�"Z"'r;;ç.o,,=,,��,=,"� ��rá1"'#"",*",,*,,�_���rs''lt
�

��oII.:' L'!!��I.!'!_:.,Qlr:!!!!AI � ������� Io:!��\
� i
� Apolices cD?n.solidéldasddodEsEtadt0d de, MSínaps I

. �
�

« ivrda Funda a o s a J oe . au o
'ij

� «Obras do Porto de Pernambuco. H
� ��� VENDEM-SE A VISTA E ENI PkESTAÇÕES •

ij NO BANCO DE CREDITO POPULAR' E AGRI- �
� COLA DE SANTA CATARINA, A' '"RUA TRA- �
�

IANO N. 16.
�

��'-�'''''"'''. ..,.."" """""'""''''' ......"""""'"""r.o:-....""� ...,,_,,�� 'ii_=-�l.� ���:s ��.._� •.,ll��..ALz:....#'�.._��..-S......�� ���

�" ..

eOD�ee�� �.��•••De
a 8

:L.INHA· OE:
� .• t;aDliiinhão e Omnibus. e
• •
G L

- ..Jl!" S •
�

eao u� errz .

e

1$ Empreza de Transporte de Passa- ii
G gei r s e Encomendas ��
� �- �

U Entre Concordía e Marcelino Ramos O
O •

I' .�'.:'
EM C0.v1BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS �

� de O�TIGARA & GENERALLI m
I � Passará a funcionar, do dia 1 ;). d Ou- �

6 G trubro em dial1te· �
a � DIARIA:\1E 'H'E, saindo de Coucordia ás 7 horas �

'I � .

�a l;nanhã, regressando a.s n4 d!:l tarje �
I. � Pata I.:e!lüar a boa T!d!��a d.l Eml-Jl:�a. \L.. cv:ccddd cm .�i� cada povoado uma agencia para vendas cie rassagens, como �

.!1(t& bai d
" �� a aixo escmmnarnos: �

� Concordia:--E�\.:ritório Mosele �
� SuruvI-Ca' a Comercial Boscatto �
� Tamanduá-Caôa \ omorcial JllllO Schu ,�.

l � Rancho Grande-Hotel de Maxímo de Sé�CO �
e Saíra do Veado-Ca3a Comercial fie Irmãos Poy �
• Bela Vista-BoteqUIm ROEse

' , G
• Vilar Rica-rasa Comercial Mazúti �
� "

1ti� Marcelino Ra:nos-Escfltóri? Mosele. �� ,

�7 ,.J �;'�.

;: Preços: CO:�CORDIA á M. RAMOS 15$000 �
@ 'IDA E VOLTA 25*000 =:
• Empreza DALLA COSfA '

C1
� �� �
�� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu �
� estado, as passagens terão o acrescimo de 20 f) �
G •
���.e••ooe.�.��••G.G.'· -e- �

r(.

l'
ii

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

linda :a:�:: 1
::::�:�: �:�,I

5$000 10$oo� ou 20$000 I
por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: _ LIBERO SADARO'. J 103 107

s. PAULO

Os melhores precos
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de SOllza Lncio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

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

5a.-feiras 11,50 « 5a.-feiras 20 »

6a feiras S,40 » 5a.-feiras 20 »

Para�mais informações procurem 0S Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

""
.,

).
--------------__.--------------------- � - .J
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o c

Filiàes

·l"18Ieta
'"

�fl� éd rcos
Dr, Artur Pereira

•

e Ol.ve.ra
"lhdí;i( méd�(;a de criana

:;':."6 e aduiiüs

:"'ABor�ATORlO uE
ANAlv,ISI:S CLINICAS

Consultas diariamente aas

0j I
4 ás 6 horas

I
' I

Consultório. Rua. João �

IPinto n' 13 1FONE ..-1595

Rt!5iJência: Rua Visconde

Ide Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento modema das
moles tias. do Pulmão

Consult.-R. joão Pint:), 13
1 elelone. 1595

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

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias dê crianças
'Iliretor da Maternidade
�edlcD do Hospltai

(Curso -de especialização em

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

Mertrtz:
em:

FL.OFtIANO, OL.I

e

Blurnenau ..Joinville Sao Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cr�zeiro dE> Sul

Secção de Secçiio de

indica:

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
, Morin3: e Algodões Machinas de benet1c.iar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para censtrucções: Machinas para offi6U1as mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. "ferragens para portas Machinas para Iaoelres
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:

, Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha

. para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de espIosão, \10tQ7f$
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para .transmíssõcs: ;-:0' I

•. ,\lcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, ct"ces-

Sapatos, chine1los, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

.

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral �
Ernpreza Naciona-'-d-e--I-'J--a-v�egaçâo "�-foepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" _. Fabrica de Gelo ólRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�

���VóV..à..V4ô..����D]ii������i���',����"���â�V.Â.VÂ���.
�M���rtr'�' ".:' ','

_._ �� ��,,�_ �2:t�-.;:J·),-·•...,:;',';11t' ····�.,1:t):':;..'; ...

c I(�,������
.'

.�!!�����.

Espelho� � · �

S6 9s fabricados em joinville pela ún: fa:?ca ;A Favo r Ita �
do E S T A o o �

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

�

,)r. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Cor

gania - Pescoço
Consultas das 10 ás 1 2-

c!as 1"6 ás 18

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RFSIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Ex -chcle da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P • oressor

lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Especlallsia em� cJrurgla
geral

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

operações de plástica

Aa"o�adOS
1 Dr. �edro de Moura Ferro I

Advogado

I �lld. Trajano, rr 1 sobra.ío

1
__

Telephone n' 154_8_1
Jockey Club Florianopolis

O mais elagante centro de diversões fami
liares.

�uxo/ s�riedade! confurto e distinção.
F splendldo serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeíras .

.

dernissFeericamente iluminado com instalações mo
imas

RUA TRAJ ANO, 10-sobrado-nos
Sorveteria Gloria

alsto da

..........--- .e�.GD•••�
• D

--,----I Companhia "Alllança da ::
VENDE.SE uma casa no dis- • Ba h ia" ,

trito «Jr>ão Pessôa», Estrei· G " g
lo, á rua do Nestor no. 4,2 � !

co� 2 quartos" salas de visitae I FUNLJADA EM 1870 SE'DE B(�HIA
.

--''4 ;jantar e cozmha.. M
,.

;j

�
Otimas instalações. No aprasil" t eguros Terrestres e antimos �vel recanto da Ponta do Lea- • ��\Preço especial. Tratar com Jooã ii CAPITAL REALIZADO 9,000:0001000 �

Alves, no Canto do Estreito. • RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 �

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS .

EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 •
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

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.

CONSUL 7ORlO:
�ua Trajano n: /7

(sobrado)
TeIefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

I Dr Aderbal
da Silva

R. Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Rua Felipe Schlnitd n· 7 e 17 a

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

I :-;/\dvogado
Res. Rua Bocayuva, 114! Rua Cons, Mafra, 10 (sob,Tel. 1317

--I
I

Fones I 63 I p. 1 290

1
I Dr. RicArdo

1 --IGottsrnann Accacio Mo"" I
•

re I ra tem seu escrip-

tór io de advogada á rua I
Visconue de Ouro Preto

n. 70. - PhwIP' 1277.-

��������������.

QUEREISII

I Caix 1 POStal, 110.

o cutis limpa e sadia?

I
��

N o Estreito Ponta do Leal FJ..\1
I �]

I �� BILHETES �
� Federal e Santa Catarína �

� NOS CL<\SSICOS ENVELOPES fECHADOS �
I���� ���

1
I

Desembar gador
SalViO Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

I FPOLIS.

1 Rua Trajano n, 2�

Usae n afamado
CREME VITAMINOSO

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

Ap,entes, SubaAgentes., Reguladore. de A asf

em todos OI Estado. r=u Brasil, no Uruguai na
principais praças estrangeiras.

A.gentes em Florianopolis:

i
-------------------------------------------------------------------------------------------------------"------

G
�

:: Campos Lobo & Cía. :;
1: Rua Conleihlro Mafra, 35 (sobrado) Caixa PCltal19 ::
• TELEFONE N. 1.083

- -,--�"�........-

•
J•

, �. ti
ti END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA !.',que impa, conserva e rejuvenesce a CUdS, e que Ira O �

as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais ., Escritoríos em Laguna e Itajahí •

I
impurezas da péle

I� !. , SUB-AGE.NTE� EM BLUMENAU E LAGES !.�A' venda nesta praça � �

l__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiDiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii I'�.�........ ••••••••• �
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G
�.�

· �

• Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 . • DEPOSITARIOS E DISTRIBUID8RES: Cal los Hoepcke S A.
G G I A' VENDA EM TODAS AS Ft.RMACIAS

�

• •
G••••••----------••-----------�G���.�G�,G����<��.���,�'����������������D����

E' eleitor, ou não é eleitorv. Não importa!
,

Para seu usa ou para a sua familia, temos tecidos que nunca desbàtam
•

Modernos, baratos, Und\l$ e resistentes

Casa P,e..

·�tl:rn':1'i' � �d�>"""i��ih �
1· t�

.

� -�

Jj;�1

e de reconhecida durabilidade e garantia

Assombroso e incomparável stcck de SEDt\S

nas mais bélas estampas com dese-

nhos irrepreensiveis.

Imensurável partida de LlNI-IOS BELGAS,

de afamadas marcas e insuperável qual ida-

de. Lote Rs. 1 :600$000.

E' INCONT�STAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO 8RASIL, SO' EM PREVIlOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDO APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�\1 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 multas
•

prerruos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E f�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE EN fREG.A. PON rUALMENTE OS SEU.) PRE\110S.

CREDITO MUTUO PREDIALr

preços ao alcance de todos.

CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro

de padrões modernissimos, última palavra

no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

para homens e senhoras, de diversos tipos,
i

novidade absoluta, verdadeiro sucesso.

Casino Imperial
no majestoso prédio do C.ube Martineíli

EXIBfçÃo, TODAS t\S NOITES, DE FESTF]ADAS ARTrSTAS, QUE DESLUMBRAM E

i1 ENCANTAM COM SUAS AD.'.11;<AVEIS DANÇAS E CA�ÇÕES
t

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

Otima. orquestra - Bom Cebaretisr

5ente-se mal?
Do Estomago, Figado, Rios, Bexigas, lntestlnos?

Lernbre�se do

Chá das 9 hervas

AI
.

\, I

nas'
IOT,

"0 '-t.'<0
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Sup·líco á Deus-que abençOe a Uníão

Dernocratica Brasileira, porque só ela podera'
gr"t3Var corn letras de ouro rio nosso pavilhão
o distico--"Ordern e Progresso"

A tendencla dos ml- O
-I

RfO, 18 - Falando no cormcro da União Democratica
Brasileira PfÓ candrdatura Armando de Sales o revmo. padre mi
neiro .Macario 2e Almeida, pronunciou eloquente oração, termi
nando assim:

«Olho para o céo e vejo Deus... desço para a terra e

contemplo a Patria. lf

Amo-a porque êla me viu nascer, embalou-me com o e
_

ca�tico do, seus passares, iluminou-me com (JS raios de seu sol,
[ascinou-rne -corn o cintilar das suas estrelas e embalsamou-me
com o aroma ernbriagante das suas flores. Adoro-o porque Deus
é o penhor seguro da minha gloria, a desanimalização do meu

ser e a grinalda da minha realeza.
Deus eu vos adoro. Patria eu vos amo!
Envolll) na tua bandeira, ó Patria querida. aos clarões

luminosos das tuas estrelas, no azulado dos teus céos, no verde
dos teus campos, nu amarelo das tuas riquezas quero morrer é
no vosso seio berndito, ó· meu D::us, quero cantar !!ternamente as

vossas misericordias.
E, como sacerdote e brasileiro, êrgo os meus olhos para

o Ct.!I) � elevo aos pés de Deus o meu coração, para, numa su

nlica fervente, pedir a Ele qUf� abençõe a União Democratica
Blasileira para que ela seja a delensora da nossa democracia. Sim.
brasileiros que me ouvis, seja a defensora da democracia. porque
só ela p;derá gravar com letras de ouro no ilOSSO pavilhão o

dístico-Ordem e Progresson.

A GAZETAr+Flonancpsus 16 7-1�") I
"

'ti

•

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

, F, iW

U1BORRTORIOS "MI NANCORQ"- JOINVI LE

•

Dr. Pedro de Moura Ferro

Adv.ogado
Rua' Trajano n.

Em pról dos
filhas �as
Lazaros

FORTALEL.A, 18 - Pro�
movida pela senho,a Eunice
Wooner, ·com a colaboraç:!o de
representactes da classe médica
e senhoras da alta �õciedade
cear€Ose, prosegue a campanha
em pról dos filhos dos Lalaros.

Varias senh0ritas pefconem as

ruas desta capital já tendo an

gariado a importancia de 65
contos para Lsse l{umanítiHio
fim.

Obtendo
éxito
•

o ernpre�sti
t"no do sigma

ROMA, 15 - Uma agencia
italiano, inaugurará, em outubro
proximo, uma linha afrea entre a

ltalta e a Argenti:1a, passando pe
lo Rio de Janeiro.

RIO, 18 (L\rgus)- «A Ofen·
$iva» divulga o éxíto que vem al

-cançando o emprestimo do Sig
(lia em Belo Horizonte. Para esse

fim realizou-se importante sessão

aJa séde Central da Ação Iategra
lista, sob a presidencia do snr.

Orozimbo Loureiro, diretor da
ampanha, presentemente em

Belo Horizol'lte para fazei o lan�

sarnento do emprestimo.
Aquele matutino noticia ainda

"':a ultimas adfsões que vêm .le

� tbendo a Ação Integralista de

!Belo Horizonte, de pessôas de

<destaque social da capital mi·
,

�ira. I

L.inha aérea
a Ame
da Sul

para
rica

_',.,,;,';'. '
... '.,

7

ea erdo

R E G 1ST R'O
DEFINITIVOneiros

VINTE E OITO PARTIDOS ESTADUAIS INTEGRADOS
NOS QUADRO;:; DO GRANDE PARTIDO NACIONAL

"

votar AI�mandono sr.

Sales
da União Democratica

Brasileira
RIO, 18 - O sr.' Antonio

Carlos, falando à imprensa abor
dou a questão das cifras de alis
tamento em Minas Gerais. di
zendo:

, Introduzimos aqui, naturalmen
te, a, pergunta que surgia logo:
como se distribuiam pelos can-

didatos êsses 640.000? O sr. ·__é__·------

An�oni� Carlos é prudente e

RIO, 18 _ Deu entrada, no Tribunal Superior derealista.
J t' Eleit I

.

t
.

to:
Q I

.
- ':::l f us Iça eitora ,o segum e requenmen t).

-, ua quer previsao po e�' " A UNIÃO DEMOCRATICA BRASILEIRA _ em
Ilhar. Mas em [Jenh�m .caso dei-

I aditamento ao seu pedido já apresentado a este .lGf\E·
xaremos. ,de con!nb.UJr com um

e!O TRIBUNAL, e trazendo i10VOS elementos de ínstru-poderosissimo contingente. A -

d t I I protestou de início vem para, .

d d .... çao o processo, a qua L "

'1 te?Qencl� e ca a mmeiro, Isto eu
OS efeitos do artigo 166 e seguintes da :"'EI n. 48, de 4

adflf[�o'l e vOotl�r �o sr. Armando
de maio de 1935, oferecer os comprovantes anexos e ele-

e ..... a es rve-ra.

.) UNIA-Omentos complementares que se seguem. a. -- a 1

DEMOCRATICA BRASILEIRA - se organizou como -

PARTIDO NACIONAL -- e, por conseguinte, com arn

bito de ação em todo o Brasil; b) - em consequencia
disso anexo á presente, não só copia dos seus estatutos,
denominados - LEI ORUANICA - como, tarnbem, a

respectiva certidão do sr. Oficial do Registro de Titulas e
Presidida pelo dr Djalma Documentos, e publicação do Diário Oficial, para compro-Moellmann e secretariada pelo, vação da sua "personalidade jurídica" - nos termos pre'drs. Arrninio Tavares e Artur vistos no artigo 18 do Codigo Civil Brasileiro.

Pereira de Oliveira e com a pre� Além disso o PARTiDO NACIONA:"" em apreço ou
-Os registros das repartições sença de varios medicos, realí- seja, a UNIAO DEM ')CRATICA BR.ASILElRA _ fórmada justiça eleitoral, em Mina�, zou-se sexta-feira ultima a 12a.

uma "aliança dê partidos", devidamente registrados, quer
acusam até agora um total que reunião ordinaria da nossa 80-

aos respectivos Tribunais Regionais, quer neste proprioanda aproximadamente pelos ciedade «e Medicina. EGREGIO TRIBUNAL SUPERIOR740.000 eleitores alist�doe. "�om .

Aberta a sessão e. aprovada a Estes partidos, aliançados e continuando a enu 'nera�
o aumento quP. se obtIver, are �o Ile�t�ra da ata antenor,

.

tiveram ção dos elementos legais exigidos, são os seguintes: c)pleito, e que não sera muito inICIO os trabalhos �o dia:
1- Amazonas - Partido Trabalhista Amazonense e Par

grande, pois são enormes ?s dál-I T' lo,-INVESTluAÇAG IN- tido Radical Republicano do �mazo�as. Pará - Frenteculidades com que se luta no 1 EST1NAL CRONICA-DR. Única do Pará. Ceará _ Partido .Social Dernocratico doEstado, para alistar, e cansstrno ARTUR PEREIRA. Ceará. Rio Grande do Norte �- 'Aiiança Social do Rio
o custo por que sáe cada eleitor, R�Jatou

.

o dr� A. Pereira um Grande do 'Norte. Baía __ Concentração Autonomista da
não creio que cheguemos à mui- caso. de Investigação intestinal Baía. Espirita Santo - União Democratica Espiritosanto mais de 800.000 eleitores. cronica, numa ."crIanças de 12: � nse e Partido da Lavoura. Rio de Janeiro - Aliança

\ Dêsses, tomando-se como base a an�s. ,,0 pacle.nte sdr.end.o h�! Autonomista �lur:_Jinense e Partido �ocial Def!10c�atico do
I eleição anterior, deveremos t:c dOIS �ese� e mel.o. A mterven Estado do RIO. São PaUiO -- ?artldo Constituclo ialrsta.
uma proporção de compareci- ção cnurgica, feita pelo dr. �u. I Paraná - União Rep.rblícam Parariaense e Partido l.i�\mento ás urnas de mas ou OIe- gu,t.o d: Paula, revelou �lcnarln_�lberal. ��anta Catar.ina -- �eg ão (�.epulJlicalla Cata�inensenos U!lS 80010• E' ptovave], pGr- vagmaçao notavel p lo seu ta

e Partido Reuublica 10 Líberal. RIO Grande do Sul. -_

tanto, que tenhamos 64D.000 se- rI_IallJ,�, encontrado-se na alça

I Partido �{epLlblicarD Lib eral d.i Rio Gran j � Li) S ,II, Par-
tantes nos candidatos á presiden- slgm_OIde todo colon e grande ex- tido Republicano Castilhista e União Dem icratlca Nacio-cia da Republica. teosa? do I,!lee. Reput�u o dr.] nal, Mato Grosso _ Partido Republicano vlatogrossense.
L i, ) d O I fo C _J-

Pereira de. grand- rarldad� o ;\1inas Gerais - Part.do i<epublicano ,'J\.ineiro e Partido
lo r e rn Cam _

C3.W � _termInou a sua rnagllllho Pro�fi�ssista Demo.:rat(c\). __o Distrito Federal - Partido
expos�çao monstrando a radlOgra- Libertador Carioca _ Partidu Republicano do D:strítopi n :9 S fil feita antes da operação. Federal, Partido Popular De,nocratico, P'utido LibertadorCAMPINAS, 18 -Reunin· 20.- Ins('reveram�se para as

Carioca, Partido Evolucionista, Nucleo Eleitoral pródo numerosos elementos destaca- proximas sessões os seguinte me�
Emancipação Carioca.dos da sociedade campineira, dicos:

Pratestando, trazer, .oportunamente, a indícação deIrealizou��e hoje, ás 20,30 horas, I al - dia 23 de Julho - dr.
novos "Protidos", que deverão a\:rescer á Aliança exis

a sessão preliminar para imtala- O,waldo Cabral, levarà UM
tente, .lU os que se integrarem na or-ganização partidariação, na cidade, d� um Comité CASO DE VOLVO DO E:3� nacional, U:'JIAO DC:MO�:RATICA BRASILEIRA. nosPró Candi:laturó Armando de TObl)�A�O. O

.

. termos da sua LEl ORGANICA, P. deftrimento. Rio de� ales O iveira. "-:-dla 3 de Julh? -" dr.
Janeiro, 5 de julho de 1937".O sr. Paulo Puppo leu um Arm1lHo IaV:lfe5) falara sobre

manifesto do ComIté, em favor TROMBO-·FLEBITES DOS
da candiditura do":ex-governador SEIOS CRANEANOS, COM _I���������������

ISales Oliveira á presidencla da DOIS CASOS OPERADOS -lRe�b::�a�ção elo manifesto foi I POc�_�;� dr. Agosto _ dr. União Democrática Brasileira I,
posta em discussão e depois

I
,�rtur Pereira, dissertará sôb e o

1-. POSTO DE ALISTAMENTO
li votos,sendo unani,nemente apro' TRATAMENTO PROGNOS-
vada, pelo qUé! começou a rece- TICO DAS NEFRIDES AGU- i Nos altos do Café Rio Branco
ber assinaturas dos presentes. DAS HEMORRAGICAS.

Amanhã haverá n:> Teatro 30. --é aceito por unanimid�- I
,vlunicipal uma grande concentra- de para socio contribuinte da

IIção, realizan10 por êssa ocasião "Sociedade Catarinense de Me�
ua,a conferencia o sr. LirJ(Jolfo dicina» o dr. PolidolO Santiago,
Color, que virá do Rio de Janeiro proposto pelo dr. Artur PereÍrf).. . . Avião misteriosoSOCiedade de Medlcma. com per-acompanhado de uma caravana 4o-Feita e aprovada a lei-
da União Democratica Brôsileira. tara dos EstaMos da Socieda- s:-Jnahd�de jurídica. LONDRES, 17 - O avião m:s-

C >in. -·-0 rf's:o d;, l >," ,1 l! teri.oso que vôou no d., ,:3 ..lu...,. eFinda essa reunião, dar-se-á a in,;" de atarínense de Vledicin.1, o - , ;" a capital, voltou a v 0.lL, 1. ljC. 0talação solene da séde do Comité. sr. presidellte autollzoU o dr. )0 e -"ch,du '_'J" a "<'i '.1'
.

deputado trabalhi"ta AG,a/Li an 1Il<

Assinam, tambem, o manifesto 11 o' secretario fazer o registro 30, (enLs a" u,,·r ��, P., l�' ,. Coil .,(�. CiVil '-lua interpelará o go, crnJ
os dissidentes do P. R. P. mesmO$ ficandc:l assim a :lossa d" Sociedade. na Camara, a êsse respeito.

Sociedade
Cata. inense
de Medicina

Funciona diariamente e gratuítamente II
Seja eleitor, para ser cidadão eom:::to II
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Rá i

QUEM E'?

VV. 55. ôzuem EXIBIR àe seu paàeiro, feito com fermento
f'rzsco �ele(ionaào

•

-OUVI te ,

MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

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

Saboroso e mais saudavel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

o tos!

Parece-se com um páu
de bandeira, entretanto
não é madeira bôa porque
é carcomida ..•
Foi católico, espirita,

protestante e atêu, e ago
ra apoia, interesseiramen
te, ao catolicismo.
Era armandista, mas

por causa do capitalismo
Zé americano na sua in

dustria, aderiu,desavergo
nhadamente, ao candidato
do govêrno.
Diz que é homem de

bem... mas como.

ALTINADAS

-------------------------------�---------------

"Rádio Tupi", falará hoje,
Gil Costa, nosso ilustre conterraneo, cuja

grande e firme, nos dará um excelente comentário
candidatura do dr. Armando Sales, futuro

Presidente da Rep�blica.
H'OJE, A'S 20 HORAS, ALERTA!

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

F I M DOM U N DO Paragáudle e fo�gançadoslNOSSA VIDA
Daqui a 43 anos plumltlvcs vendidos

e cretinos

Pela emissora da
o desembargador
cultura,

\ MILÃO 18 -- O fim do mundo I como uma bomba, por volta de

Ivirá dent�o destes 43 anos, segundo 1960 ou 1970. Aliyerti alega �ue tem '

o mercador Luigi Aliverti, que -- se- o dom de predl�e! tudo l�tO_ em

I O O"
. . . .

.

B di \1 I doi d dí __ dísse a oiuerra íta- virtude de sua, 'Vlsao apocaltptíca", RI , 19- s jornais noticiam que o sr. enedito a a aresgun o izem pre I

Dl···· tid d
_

I
.

to-etíope, com uma antecedencia de - -

vo lou a insistir Junto ao governo, no sen I o e conseguir o p eI-
muitos mêses. Aliverti, que vive em OS AFAMADOS." CHAP�US teado emprestimo de 20 mil contos, com que custeará a propagandaSareno, tem impressionado �� uma

I
"CRESPI DE LUXO' do sr. José Américo, a qual está sendo retardada, por já se have-maneil:a absoluta os �eus vísínhos, CASA '�O.PARA IZO" rem esgotado os recursos de que dispunha o Tesouro de Minas.que piamente acreditam no que

ele diz. Segundo Aliverti, o fim do
mundo será deveras impressionan
te, pois o globo terrestre estourará

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR-

CAS DA CIA. UNIÃO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

�

a

o

Ação Integralista Brasileira
Provincia' de Santa Catal·ina-Chefia
Municipal de Florianopolis

Convocação

�

as 20 horas,

Assassinado
BELO HORISONTE, 18 (Band) -

Foi barbaramente assassímado, em

Jequitinhonha, o fazendeiro José
Hoborio de Aguiar, que recebeu 7

punhaladas. _

Depois de morto, os rascínoras
ainda o alvejaram com 6 tiros de
revólver.

Conuoco obrigatoriamente 05 compan hclroa, blusas uer

dps e plinianos inscritos neste municipio a comparecerem
na séàe municipal â Praça 15 àe t-'ouembro. afim àe r-ecebe:
rem instruções aób r e a recepção qu e 51<: fará ao nosso rl1efe
Hacirmal, em suo proxirna uisita a esta rapital no àia 22 ào
mês corrente.

A partir õo àia 13 até o à a 18, toàos 05 convoroc oa
()euerão ter-se upr-eaentcõo, e 05 qUI<: não o fizerem, serão pu'
niàos na forma àisciplinar. O zxpeõrente será àas 19 horas
em àiante õlcr-lurnente,

Analll? p e lo Brasil
E'polis, 12--7--1937, V àa Era Integralista.

-- = -

PÃO MELHOR

C:;'leischmann

II
EmlDIO CARDOSO 1Ut-llOR

rhefe municipal

ANIVERSARIOS
CEL. JOÃO VICENTE VAZ
A data de hoje assinala o ani

versario natalicio do nosso ilus
tre e venerando conterraneo sr.
ceI. João Vicente Vaz, capitalis
ta residente em São José.
Figura respeitabilissima, sua

fidalguia de trato e caráter sem

jaça, o tornou merecedor da es
tima e do apreço de todos que
residem naquela cidade.
A GAZETA, com prazer, abra

ça-o afetuosamente.

------------------------IDr.
CASEMIRA EM CORTES, AR

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I
Francisco Xavier

Fortunato

II

A familía de Francisco Xa- NARBAL VIE'GAS
vier Fortunato convida ás pes- A data de hoje regista o aní-
soas de suas relações para assisti- versario natalício do nossc dis
rem a missa que fará celebrar tinto conterraneo sr. Narbal Viê-

Ex-assistente do serviço de Gin�cologia dos H)spitais: no proximo dia 20. terca feira, ás gas de Amorim, destacado fun-
7 horas, na Igreja de Sailto Anto-

i
cionario estadual.da Gamboa, Fend�'tão Gaffré-Guinle e S. Francis'Co de Ássis . nío, em íntencão á alma do saudo- Cavalheiro profundamente uue-Ex-íntema do serviço de Pediatria da Policlinica so parente. rido nos nossos meios sociais Ba-de Botafogo Manifesta desde já. 05 seus pro- dico, como o conhecemos na in-

DO,::_NÇAS DE SENHORAS E CRI.ANÇAS fundos agradecimentos. a todos que timidade, terá hoje ccasião de
Consultoria: Rua Trajano n· 12--Sobr. comparecerem a êsse áto de fé, constatar o grande gráu de em

Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas
a isím como aos que acompanha- que é tido, pelas suas invulgares
ram em sua dôr, aos que enviaram qualidades de caráter.FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA ! flôres, cartões e telegramas. A GAZETA, com prazer, as-O*�GGGS�••��••---. OI*�GG�.iIl�.�D.O socia-�e ás homen�gens que serão

fi O rr_rerecIdam�nte tributadas, ao es-

11 A C IDADE E PE' DE GUE A!:= I �:;�!o:�ni;;���anante, por tão

\8 e CEL. PEREIRA E OLIVEIRA
• ·

ti
A data de hoje registra a pas-

I
� A G d b· d ,� sagem do aniversari() natalício doii I·a n 'e a lIa e preços � nosso venerando conterraneo sr.

IIA VE' ('), rEooR 1',:'�4 ;.�;�.' ��:s;:!%:�::::a �. :::eua.
•

�j Decorre l)oje o aniversário na-I ,h JJl �� talicio do jovem Bernardino da-

,� Costa Vaz, aplicado aluno do

l :� Ginásio Catarinense e filho daagitou de ial n10dc IA popul.aç�j� d�� � �xo�� ���. viuva d. Alice da

e FIZERAM ANOS ONTEM:
��
I

Ora. Josefíraa Flaks Schweidson
MEDICA

ImperativoCidade queé o srs. Francisco OtaVIaDO
Pimpão, José Manuel de Olivei
ra, Pedro Cardoso e Euclides
Cascais;

as senhorinhas Consuelo Me
lo, Maria Flôres, Maria de Lour

'� des Horn, Justina Veiga Livra

'·)!fl mento, Olga Cardoso e Maria
Evangelica de Paula;

os jovens Jáu Carreirão An
tonio Luiz Vieira, Apoloni�' Pai
va e Rui José da Silva.

I FAZEM ANOS HOJE:
!ii :.!l.

as exmas, sras, Maria de Lour� I des _Machado, Ludovina Peluso.O I Ma�Ia Mafra de Souza, Di la
• S�bmo Tavares, JoanEt Soares.
e Zilma Gomes, Maria da Gloria:g:' Lor..-,' e Cunha;
� a senhorinha Nair Souza:
! '

ós srs.
.

José Coelho_, Manoel
� Peluso, TIto Coelho PIres e An
'� tonio Deloizo Jui.ior ;
� os jovens Vicente Ferreira e� M

.

S'� aria eara.

'� FALECIMENTOS
� Faleceu, ôntern, no distritoe «João Pessôa », a sra. d. Santi
• nha Lehmkuhl, esposa do sr

G Fridolino Lehmkuhl.
.

ii O sep.ultamento do seu cada
.����-��Síl<l.'���• .sr�

ver realIzou-se, hoje, com grande'�.�������� v- acompanhamento.

cfJntinuar o bombardeitt !

o POVO nôs Obriga
E nós somos aliados,
Os servídores do

preços são

ABSOLUTA
de que Nao rnentirnoss
de que não einbrulhárnc)$

MAFRA 17

FORMIOAVEL. _FANTASTICA J?
• •

a liquidação de artigos de invltrno. Eleuan,tes, bélos e de linda p-a--d-r-D-n=---::a�.
gem, estão senda vendidos, por preços Inodicos, pela preferJda casa

,

.1

? ,
•

o PAR I Z O,

.J
RUA FELIPE
FLO�SICHMIOT, 21 II.., ANOPOblS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




