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'.'DESTRUIR A
QOE NOS

DEMOCRACIA E'
COMPELE A ZELAR

DESTRUIR o
PARA QUE

Palavras do Candidato
'�ARMANDO SALES"

"CANDIDATO NACIONAL"
-= -

Nacional no estadio

BRASIL E E' A HONRA
O BRASIL SOBREVIVt\.

do
"

America"

':<:1-', 19 _-- Os melas de pra-
p oqnn no e xp nro nec em iór-no
(la r;o,didatura Armnnoo oe 50-
1\'5, nesta capital, surgem a co

a i instante, em to õos 05 cir
cul :

9 sociais e, principalm ente,
nr curncr-« popular. O povo co

r oca não perde oportunidade
p lra expandir a suas simI-'atias
p z lo n rrnz do ex-governador pau
l isto,
A reportagem já teve opnrtu

nõcõe OZ n�gisiar e33e fáto, 50-

bretuô o, quanào õc rea iz : çã:
ào granà� comício àa U. D. S.,
em qu e o pov J ccorr'eu p .rr'o

CiS ruas da clô côz, uclnm.m ào
a lJanoiàato das suas p referen-
cioS. o

mcs não são unicamente O"
------......-----------.....,----------,������������������������'!:":>:'.......���,i

caríC?cas que se esforçam neses
,A V O Z D O P O V Osentido. Em outros <-:st(]('os tam�

b e n, conforme noticias que nos'
chegam constantemente,
Um 005 fátos mais lnteree- Preprletarl» e Diretor Responsavel

sontés qUI! tivemos ensejo õe l-
-------

presenciar, no dia ao impor- f ANO 11II FlorianopoUs, Terça-feira
iante certame politico e que foi· ------------

m�ito apreciado p·ela população,
fOI a eh gado aqui, proceàe ;te
De 5ão Paulo,

õ

e U!TI avião, pilo
taà::J pelo seu pr'cp rrcrcr+o o

jornalista e 1<1I:>:..;'ro pcu ll stu l.U1Z
Jieira de m?lo, que .o iu 50-,
r}re a ciôaàz curnnte nlqu-rma
horas, truz cnôo ",obre as azas
a segu'nte legenàa: "Armanoo �a
les, can'liJato nacional",

, .

Pavoroso desastre
15.p�ss6as afogadas

s. PAULO, J.8 - Doloroso e Esses corpos foram recolhidos
horrível foi o acidente que OCOi- ao necrotério de ,Nova Granada.
reu, ôntem, na Cachoeira do 'Ma- Os trabalhos proseguern no local
ribondo no qual pereceram va- do sinistro?
I'Lâ S pessôas eta sociedade de N0-

-- --------
,

va Granada, Algumas Iamilias des- Gal.. Poiuegas
·

Rodri-,
sa cidade aproveitando o feriado, 'I gues
"esolveram realizar um "pic-nie" S. PAULO, 19 -- Chegou aqui o
naquele local. Em um barco, cêr- �e:aeral Pargas Rodrigues, que ho

ca de 24 pessôas para ali se diri-
e J�_a3s�I?��a o comando da 2a. Re-

.

D'1 I
. SJ:iiO lVuh.ar.

.giram. eVH o ta vez ao exceSSIVO

pêso da embarcação, justamente ENCONTRADO O CA
no ponto que vae do Braço �lor- DÁ!\.,rElI DE EGIDIO
to á ilha do Serrador, o barco vi-. TARANTO
rou, sendo seus passageiros atir:\- i .

I

dos á agua num local por demais'
Ha dias, desapareceu do vapor

perigoso. Varias cenas-impressio-
CARL HOEP\KE, ante� da ch_,e

·'i nantes então se regisl aram. O, nú- gada �este navio ao. p.ono de Sao

mero elevado de crianças e smho-I Fran�Isco, o sr. �gldlO Taranto,
ras dificultou ainda mais o sal- suspeitando-se, des.de logo, que o

vamento. Um dos viajantes, o sr.
i m�s�o se houvesse Jogado ao mar,

Glenns Tewild, funcionario da smCld�ndo-se. . .

Companhia Telefonica, depois de Varias pesquizas foram. feI�as,
haver salvo a esposa e quatro fi- sem resultado,durante ,V�flOS dias,
lhos veio encontrar a morte de

I

para ? enc�ntro da vítima.
.

maneira tragica. O Iarmaceutico ] HOJe, porem, o .dr. Secretario

Gildo Costa teve sorte diversa.: da Segurança Pubhca,recebeu .u�
oonseguindo salvar-se, mas per- telegr:ma do �elegado de pohcIa
dendo a esposa e. dois filhos. de Sao FrancISCO, �omumcando
Outros passageiros salvaram-se que. o c.a,daver de EgldlO T�ranto

milagrosamente, tais como o pre-
havia SI�O encontrado, boiando,

feito e o presidente da Camara por ;,anos pescado�,es, perto do

Municipal de Nova Granada. forte Marechal Luz , �m comple-
Assim que a tragedia foi divul- t_� �sL��o _?e������acçao._, , _

gada pelas cidades proxímas, di- Novo embaixador
rigiram-se ao local os delegados alemãode Nova Granada, Rio Preto e

BERLIM, 19-Foi nomeado,Olimpia que envidaram os maio-
res esforços para.salvar os nau- ontem, o sr. Carlos Richter, em

fragados, send.o infrutifero o tra- baixador da AI�manha junto ao

balho que desenvolveram. Apenas governo do B���!�_ '_

,conseguiram recolher os corpos de' DESASTRE DE
varias das vitimàs �ue segundo se

ONIBUSsabe, foram em numero de 15.
. . .

Os corpos recolhidos até as ulti- Ao e�trar na p�al1lCle que flC� I
I ,.--.' ,. mas horas de ôntem. foram em logo apos df morr.o Agudo, o Olll- :

numero de 14, na maioria de mu-l b�s qT.le faZia a VIagem desta ca-1.
lheres e crianças. pItal. para Laguna,repl.eto _de 'pa�-I
- .. -----, --------_. 1 _ sageIros, perdeu a dU'eçao, mao I

ALTO FALANTE... tombar, a cêrca de 30 metros. I'Em resultado do desastre, fica
«O Estado », jornal de seIS pa- ram feridos quasi todos os passa-I

ginas, com0 na Italia, explica geiros.

;�;:�os:t:�:���� p0VO para o I o-s'-- -:--eng-�n'h'e;ros--'
-,-

Pelo titulo já, ((';Ilcluimos qr.:e
"

,I(., ii I

houve POVO. bJaeasiiei.a_eas com o
E termina:« DESSES emissa- . candidato nacional

!fios ESTEVE no Instituto Na

cionaI de Musica, e foi em vão
que alí se dirigiu ás alunas ,para
que aceitassem ingressos ».

Diabo. Agora está menos claro.
Si 08 ARI\ANJADOS lá não

:'foram, quem, então, encheu o D,ulliani chegou ao
,staclium � R"O

, -Não teria sido o POVO � I
li

" "

1
filO, 191 Q- A bOlão do "Raul Soa-

" res". cnegou hOJe a eSta capÍIal o
-P'síu! P'síu! célebre princille Dadiani, acusado
___Ie eu descobrí que o homem é �e h<;lvel' assasJinado o esco.d�·o

/Contra porque têm medo de fo- pe!.���Jadu iJ;:lo3 �o"Lali_ i:aJ (k:da�
guete. I'üu t:;><cii" lilOC{;nte do cn.!11e de qu, ..

LOCUTOR é acusado.

..

•

RIO, 19-0s tngenheiros bra
sileiros, irão incorporados cumpri
mentar o sr. Armando de Sales
Oliveira e hipotecar irrestrita so

lidariedade á sua candidatura.

I

A Extorsão
���.am;?��",��Ei&.�

. - -------�-----_------

em São Paulo

Fiscal

Abrindo os braços á maré de mentiras, em que se

banham, até .as barbas, os inimigos da administração de
Armando Sales em São Paulo,-O Estado, de ôntem,
reedita, em transcrição mais ou menos anônima, o esta
fado libelo das vendas mercantis, cuja tributação tem si
do o cavalo de batalha em que montaram os desafetos
do ex-governador de S. Paulo.

A êsse disco, remoído em vitrolas de publicidade
escandalosa, o dr. Armando Sales já deu resposta cabal,
em democrática e exhaustiva explanação.

Dela é que transcrevemos alguns tópicos, suficien
tes á elucidação do caso. Não faremos, com isso, calar as

vitrolas. A musicata dos acusadores é impenitente: há de
voar, pousar e revoar como as cantilenas importunas. Es
se é o destino, o labor, a vida e a atividade das vitro
las. O disco envelheceu, mas rouco, rascante, rechinante,
repetir-se-á agulhando a mesma cantarola, grugrnlejando
sempre os sons da relapsa melodia ...

})« »

Eis aqui tópicos da defesa do preclaro ex-adminis
trador de S. Paulo:

«Baseados nas novas disposições da Constituição de
34, delineámos um plano de imposição tributária capaz
de satisfazer as despesas indispensáveis.

Desde que eramos obrigados a -remodelar todo o

sistema tributário, competía-nos inaugurar um regimen de
impostos justos e sãos. Adotamos uma providência ra

dical em relação aos impostos de exportação, SUPRI
MINDO-OS.

Completámos a medida, EXTENDENDO A SU
PRESSÃO A' TAXA DE EXPEDIENTE. Quanto ao

café, EXTINGUIMOS O IMPOSTO DE EMERGEN
CIA, cuja presença no orçamento seria agora injustifica
vel.

ABOLIMOS A TAXA JUDICIA'RIA, A TAXA
DE MERCADORIAS negociadas a têrmo e OS IMPOS
TOS SOBRE O CAPITAL PARTICULAR empregado
em empréstimos, SOBRE A RENDA ANUAL DOS PRE
DIOS DE ALUGUEL E SOBRE OS TERRENOS MAR
GINAIS DAS ESTRADAS DE RODAGEM.

REDUZIRAM-SE A 8 OS 22 IMPOSTOS QUE
EM 1934 FIGURAVAM EM NOSSA RECEITA.

Para julgar com justiça a nova tributação, é pre
ciso compará-la com a que estava em vigor em julho de
34, na data da Constituição, e não com os ímpostos do
orçamento mutilado de 35.

Fazendo do imposto de vendas e consignações a

principal fonte da receita, fixamo-la na taxa de 1%.
� esta base a arrecadação prevista subirá a a 200

mil contos. TINHAMOS ABOLIDO EM 3·1, OS IMPOS-
TOS DE VIAÇÃO, OS SOBRE REFEIÇÕES E HOS
PEDAGENS E SOBnE OS VENCINENTOS DOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS. Esses impostos produ
ziam 75 mil contos. OS IMPOSTOS DE EXPORTA-

çÃO E EMERGENCIA E A TAXA DE EXPEDIEN
TE, AGORA SUpnIMIDOS, produziram no ano passa
do a receita global de 65 mil contos. As demais taxas e

impostos extintos, já mencionados, forneceram ao erário
mais de 12 mil contos no mesmo ano.

Além disso DEIXOU O CONTRIBUINTE DE
PAGAR O IMPOSTO FEDERAL SOBRE VENDAS,
que no último exercício deu mais de 40 mil contos.

Saíbam, pois, os paulistas que OS 200 MIL CON-
TOS, QUE VÃO PAGAR PELO NOVO IMPOSTO,
DESTINAM-SE A SUBSTITUIR CERCA DE 200
MIL CONTOS DE OUTROS IMPOSTOS.

Trata-se, apenas, de uma redistribuição dos encar

gos tributários, que deixam de pesar sôbre esta ou aque
la classe, para recaír com equidade sôbre todos os cida
dãos».
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DE,Z FERIDOS ENTRE OS QUAIS "DU,,\.S
�IULHERES

SÃO PAULO, 19-0 conflito que ia munido, alvejando Capu
ocorrido em São Paulo, entre po-

I

chi, matando-o.
pulares e elementos integralistas, Estabeleceu-se então grande
deu-se do modo seguinte: balburdia, entrando em ação a

Na ocasião em que passava o brigada de choque integralista, do
carro conduzindo o estado maior que resultou serem trocados nu

do sr. Plinio Salgado, um indivi- merosos tiros, até que chegou um

I
duo de nome Capuchi, gritou: piquete de policia que pôs termo
"Isto não pode continuar". ao conflito.
Ato contínuo, sacou do revól- Em resultado, ficaraUI feridos

ver, fazendo varios disparos sobre dez integralistas, entre Os qauis
o carro. se contam duas mulheres.

O integralista Adriano Aducci, Pormotivo dos aconteci-nentos,
que estava a poucos passos, pu- a policia proibiu novos comicios
xou, pOI' sua vez, da arma de integralistas.

Perseguições polltícae em

Minas Gerais
Cataguazes (Minas)19 -- Os srs. pu'blicos que se mostrameontrârtos

Custodio Sales e Pedro Dutra, pro- i á polítíca do sr. Benedito Valada-
testaram contra as represaíías

rei-I·
res. '

tas pelas autoridades estaduais, du- --------------------
rante a eleição de vereadores uttí- �el. At-istilialló
mamente realizada. RAdeantam, que o governo do Es- amos
tado está perseguindo, por rõrma
íníusttrícavet, todos os tuncíonarros

OS AFAMADOS CHAPEUS
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Dr. Silvio de Campos

s. PAULO, 19 (Band)
Após a organização defi
nitiva do diretório dis
sidente local e os das ci
dades visinhas de Ribei
rão Preto, o sr. Siiví� de

'- __ -,�� .Campos visitará toda a

Papa
zona Oeste, possivelmen-
te em agosto.

ROMA, 19 (Band)-O Papa Pio XI, em discurso que pro-
--------------

nunciou diante do grupo de perigrinos «Litt,eflower», felicitou o CASEM IRA EM CORTES, AR
cardeal Mundelein pela atitude corajosa em face das perseguiçõe" TIGOS FINOS

reliigsas no Reich. CASA "O PARAIZO"

Acompanhado do sr, tenente-co
ronel Otavio Sflveíra, esteve. ha
dias. em vísíta ao sul do Estado,
o Ilustre coronel ArisWiano Ramos.

O chefe do Partido Repcolícmo
Liberal, visitou o grupo escolar
ANA GONDIN, na cidade da Lagu
na, contribuindo com o auxilio
d e 100$000 para a, Caixa Escolar.

Depois de haver estado algumas
horas em Laguna, onde foi cum-

I prímentado por prestigtosos políticos
partidarios da candidatura lio sr.

Armand) de Sales Oliveira, o ex

interventor, seguiu, em trem espe-
cial para Tubarão.

PINGANDO ...
(AVOLUMA-SE A
FORMIDAVEL
ONDA DE SIM
PATIA A' CANDl
DATURA AR
MANDO SALES).

Cresce. cresce, dia a dia,
Numa progressão constante,
A expressiva simpatia
Ao candidato gigante,
Que do Brasil adorado
Matará todos os males,
Fazendo-o mais respeitado.
Fazendo-o mais altaneko !
Tal homem--Armando Sales.
E' o vencedor brasileiro!!!

(CESSOU A. GRE
VE DA LEOPOL
DINA.)

--Mas então ,a LIPORDINA
Já faz sréve, já se encrenca?
(Disse a mim o João da Dina
Todo cheio de sabê)
-�Pois si essa nêga DISPENCA
Cá pra riba de moá

,

Vae tê muito que apanhá
Vai tê muito que sofrê...

Zezinho

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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*
* A democracia é, por exce

lencia, o regime da praça pú
blica.

Nele os problemas do go
verno saem das ante-camaras

e dos gabinetes, deixam os

ambientes fechados e quasi
sempre malsãos, para o ar li
vre e higienico das mas.

O «forem» e a «agora»
Combinado. da capital versus

I eleme�tos do C. �t!é�i�� de São I foram o berço e o elemento de
seleção de Jomvlle. Francisco, sendo eles 1 IaO e Va- vida tias democracias Roma

Os fans do másculo esporte c\inhb, ambos jogadores de gran- I e Atenas, Completa-os a pa-
bretão, de Joinvile, terão ensejo des crendenciais, e que já se ("Xi"' lavra dos oradores, a veemên-
de apreciar uma partida ardorosa biram em nossa capital. cia dos tribunos, a manifesta-
e técnica, onde os expoentes mó" ção e�t>{, ntauea e incontida da
ximos do futeból catarinense dis- A TEMPORADA INTERNA- vontade popular.
putarão com ardor a vitória. CIONAL DE XADRÊS Não póde !1aver institui- As modificações esseciais são

P d I d b a, seguintes: o emprêgo de II O I Sor certo as uas se eções pro" ções dernocraticas sem e ates ROCHESTER. 18 - s 1 PAR , 1 S -, O fl clsrc r-A

I' helium ao invêz de hidrogenio.curarão apresentar um J"go pro- BUENOS AIRES-A Feue- aos comicios, sem o me exa- vôos experimentais do conhecido I P;ccard fez o seu anunciado VÔl)
d ti

.

t I' t F d d d O heliurn sendo um terce J P d f d 80u IVO e lo e igen e, para que os raçãn de Xadrês pediu á e e- me os átos os governos, sem � cientista ean icar á estratos- á estratos era, percorren o
tê' t h t' it d d mais pesado que o hídrogenio f d Inossos cmcos en am a per ei a raçao Internacional autorização o <rneeting> mo erno crea o era, numa gon ola pré .a a 8 mi has em 6 horas.,

d
.

d
.

I tomou "se necessário mudar avisão os Joga ores catannenses.
para promover, em 1939, um pelo liberalismo ang o-saxão. balões cativos, serão iniciados A gondola, porém, sofreu um

F
. ,

-

U D "B estrutura das instalações que J' á d' d d h d d Iaçamos pOIS uma apreciaçao torneio mundial por equipe. A. nião emocratica ra- urante o ia e oje, grave a�i ente, caio o ao 50 o,ôb
.

d estavam terminadas.50 re os provavels qua ros: A Federsção resolveu, ainda, sileira realizou o seu primeiro Conforme declarações do erni- salvando-se o professor Piccard
Boos-Dario: Dois guardiões que se proceda ás necessarias su- cornicio na metropo]e do país. O L. Z. 130 não voará

nent- homem de ciencia, êle não milagrosamente.péritcs nos segredos do arco. d FOI um espetáculo de zran- p ovisoriamente senão entre a b d b ------------gestões no sentido e que seja o � - tl> AI h EdU 'd procurará ater o recor e esta e- 0- d tJéjé-Abilio; Arnaldo-Cruz: escolhido Buenos Aires para a de beleza civica, representando em�nl, a e os sta os rn 'JS, leci 10 .• mas pretende penetrar
" es as re

S- b Ih té
.

di' di , num trajeto de 6000 quilorne- t' - .t at slér. .cerr,'O '""I·a�· r 'Ia' d�ao am as pare as ecmcas, e, séde do campeonato mun ia a o primeiro contacto iréto e
'A f' d'; mm

o na es ra u� era. �-', v - �Ai

perfeitamente, igualaveis, realizar-se em 1939. pessoal de um aspirante ao tros, trajeto esse In enor á IS- () J P d di Bith a
Manteiga-Procopio: Pela Ia- mais alto cargo de govêrno da tância entre a Alemanha e a Hl' edail ,Iccdfd i1bcr'I�_

na

A
'

d SI' que. so tan o a guns os a oes,
d did bl' I idõ rneuca o u seriam neees- d d 'ma e que vem prece lOS, por

CA RTAZ F"S repú icu, com as mu ti oes
,

60 I d I e vez em quanto. pu era ter
t

- Ih d St -

d d I 1 I sanas tone a as.

I 'I' • bcer o sao os me. ores e a.
que everão e ega·o pe o

S D' I
um contro e muito seguro so re

C t
. ' DO D IA eus quatro motores lese Iha arma. voto., , _

'

_ _ I
n seu apure o {lUando aterrar.

B
.

M' h
.

B b A 'd S I Ja estão terminados e nao serao C 1 'd t b 1- d 4Ola - ann erro; or a- O sr. rmanoo e a es
, aua um

.

es es a oes me e
Gato: São halfs perfeitos. CINE REX, ás 7,30 horas- Oliveira falou ao povo do u�tzados, entretanto, todos -le uma

I pés de diametro.
Meyer-Mirinho: Tanto Miro Oh! as mulheres. Brasil em nome dos principies so vez. ------------

como o joinvilense são grandes doutrinarias do partido nacio- A que�tão que mais preocupa O yrupC de
guleadores; que tomem cuidado CINE ROYAL, ás 7,30 ho- nal de que é chefe e a sua

03 tecn:cos é o transporte do
L "d f L b d 1I.T Y k helillm dos Texas para a Ale- " a�p!lraa- ,ftas e esas. I rdS-

O os e Hew ar. pa!avrd exprimiu, antes de tu" .... U Vàrios metros de trilhos t.i-nham
N d F I· I' h . E t

'

d { d' manha. Para ISSCl serã� nece5- 'd d fana 0- e Ip n o. s e e o '

o, a con lança que eposlta- SI o arranca os, o que az acre-
grande tijoleiro da A. C. D. e. CINE ODEON, ás 7,30 ho-

mos na democrácia, fonte pe-
sarJos navIOs e veícuhs-tanques RECIFE, 19 - Telegramas ditar �num àto de sabotagem.Nanado o veterano, que lunda ras-Mulher de medico.

rene de liberdade e perfeição e:peclals. do municipio de !\riata Gra.nde Os serviços de socorros são
hoje é o perigo das defesas. espiritual; cristalizaç�o definiti" informam que o grupo de «Lam- procedido com muita dificuldade,Nizeta -- Nhonhô: Ao passo CINE IMPERIO, (Estreito), va dos iJeais políticos das na- ELEGANCIA MASCULINA ;SO peão», composto rle 48 homens, devido à escassés de recursos da
que Nhonhô é artilheiro, �endo às 7,15 horas-�tamãi e pa- ções superiores. COM CHAPEOS "CRESPI DE: assaltou a faZf'!nda Nunes, na-' mencionada localidade.
sua pontaria quasi infalivd, Nizeta pai se casaram. LUXO I quele municiDio, espancando e Ignora-se o númcri> exato de
atúa como 2' center half. BOINAS, CARAPUÇAS DE CASA "O PARAIZO"

'I
cometendo atrocidadef. feridos.

Fredi-.Tião: Este ti const.rutor
" FELTRO E LANS EM NOVE-I Acrescentam as informaf'ões ------------

d F d· I' LOS DAS AFAMADAS MAR- I d '.0 " M� _

CASEMIRA EM CORTES, ARe ataques t re I 0_ go f'a! OI, SELOS DO BRASIL CAS DA CIA, UNIÃO FABRIL Q ri '

'" II � c:.' d I qu�, o grupo se 1fIg< pda o
:fIGOS FINOSpois ficou provadu domingo () seu Compra-se coleção adian- CASA "O PARAIZO" Ua rlin� e xow. CASA "O PARAIZO"mérito.

L

tada e duplicatas. negocio If
·

tSchimidlin-Diêmantino: Am- solido. ma e I o' reSPara c«J :3111 embarcarão pelo Conte 'Gran-
bus ra'pl'dos e vele" :S, bons com- Paga-se por selos só do

I -1.; de, no proxirlJo dia 24, cêrca
Panheiros de ala...

-

Brasil: de 400 réis á 1.000- Dr Pedro de Maura Ferro ROMA, 19,-A polícia efe' P e ta ir a fi de 30 oficiais, sub-of1ciais e500 réis o cento de 2.000 •

d d fComo podemos apreciar as á 10.000-2$000. Advogado Iuou, em diversas cidades do guarn�ç .�e s praças a Ar::1a a, a im de
duas seleções Sf' f'l..juival ... rn e pc. r Rua Crispim Mira 29. Rua Tralano n. 1

J país, a pr,:são de mem�r�s de,., constituirem a tripulação das
certo agradalão aos mais exigen-

-------------------,·------l'uma
orgamzação de malfeitores �JOS novos novas unidades de guerra.

tes admiradores do glorloSO e� que, iludindo a boa fé de im- -

,

•
'c'

Em setembro proximo, pOSw
porte. portantes emprezas industriais, SU;tJmarl61,��S jSivelmente no dia' 7, chega-

obtiveram adiantamentos sobre rão os novos submarinos.
trabalhos contratados, para a RIO, 19 (Argus; - Para IExposição Internacloral de Roma comple�ar as guarniçõe!,; dos -O-S-A-F-A-M-A-D-O-S CHAPEUS
em 194 J. submanno', atut'ilmente em "CRESPI DE LUXO"

OS culpados WfltiUm a pena construção ,na ltalía, �ara a I CASA "O PARAIZO'"
de deportação para as Ilhas. nossa Mannhl de t._,uerra,
��� ":ri!rF?5e-;, ·-f 4F4i.ije#4g�t'::;���:::::��...·!-044:=e.. , . -, r�"#' r e ,�;_+$( 5- , 5·\

'., �.'...-••

>�

A f;lA.ETA· -FIo rlanopolís, 21:) - 7 J 937

Redatores: Paulo B. Barbosa e

José Haroldo Cal lado

,Domingo luta-, .

pf'OXlmO,
rão dois conjuntos per,.,
feitos e harmoniosos

Noticias
do di9

Já é do conhecimento dos nos�

w. caros leitores, a realização da
tradicional temporada nàutica, or

ganizada pelo C. f'J. Atlanli-::o.
Tomarão parte r.a gr a ....d com·

r etição, os clubes !-Úa. hu,.lo,destô
capital; Cachoeiu e Atlilntico de

Joinvile.
A regata será realizada no dia

8 de agosto próximo, sendo que
, erão disputados quatro pareos em

i )le franche a 4 remos, numa dis
tancia de 1.000 metros.

Retardada a

cunstlJ"uçáa
do Zepelin
"L. Z. 130"

Vende-se nas bÔ3.S Farmácias
E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioinville

2
-

HEIVlf::)RROIDAS

�
fM
��

�;.j., Danças ... Sevi rço

ir,
I epreensivel de bar e restaurante

Otime orquestr'� - B '...,r')J <�,b.3' etie·-Foram convocados para

tr,..:.c�lI'�O�;�(�r�r(�'�ç�íi(�,'�d�ô�A�,,�C�,D�'�.�0�������������������������...!.;*..,.::;::....:;:;"""';;;li't't7:5ti...�z;:;;::;-=��:..- ....".-,�--...��;:�::.;"lIJmtit:!".',,,w::.7#l,;A.,:;w:;;:;;t�w,;;;,, ..._ Im
.':: -- �

As melhores marcas de falinhas de trigos,que são as preferídas devido
excelencia são as afamadas

BUOA-NAC;IO'>/

MOIN
.L.. E NACION L,OO
O I GL.ÊS

TIAO E VADINHO CON
VOCADOS

os

Depositá! io --IR(';"� ULYSSSE'A -_ Rua

-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedia indicado é:

"Minervina"
FRlEDRIHSHAFEN, 18-

A construção do covo Zeppelin
L. Z. 130 foi retardada devi
do a necessidade de modificações
de ordem técnica. O dirigivel �!!!!!�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiii-1
que deveria ser pôsto em servi- p.CC dço ainda este ar o não pode" " ,i':3 r J
I a deixar o hangar sinão em

Abril do ano vindouro.

r

voara

".'

li ;

De novo ii es'lra'losféra

BOMBAIM - 19 (Band)-
Ocorreu, em Bilha, grave desastre
lerroviario. na lmha do expressao
Calcutà-Lahore, havendo centenas

de mortos. Um trem saltou violen
temer-te dos trilhos, indo cair em

um dique próximo à estação de
Bitha.

rasin Imp ríal'
no majestoso prédio do C, ube Martin���Ii'

EXIBÍÇÃO, TODAS AS NOITES, DE PESTE] ADAS A:<T1STi\S, Q TE DESL�JMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS <.\D1VíiRAVEIS DANÇAS E CJ\'\JÇÕES

a sua

Conselheiro Mafra, 70 -_ Fone 1.439

, \
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�
hl

�
Blurner"lau � ..Jainville Ssc FrancisGo Laguna - _age� 5;'

Mostruaris p>ermaneDte em Cruzeiro c;íje Sul i
Seoção de SeGção de SecQ�o de �FAZENDAS: �Fazendas naclonaes e extrange'ras cJara temol FERRAGENS: MACHINAS: IMorins �I Algodões Machinas de bener1çiar madeira

,\:lf,..
Lonas e Impermeaveis Material em geral para censtrucções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes.e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeires
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ;:' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f oromoveis, Motores dê esplosão, :Vloto!p.s �Lã em 'novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões- Lo'
\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
"�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
roalhas e- guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, q ..ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutlcos sorios, serviço mechanico
. � Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumatícos e camaras de ar arODYER

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M�terial electrico em geral

m Empreza Nacional de I'-Iave€jíação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabrica.de Pontas HRite fVia-ria '
- Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �

.���VAV�VD����_������"���â��ÂV.A.��.

Fi�iaes

•

Dr. Artur Pereira

e Ohve.ra
Clínica médu:a lIe crian

ças e atiultoi

LABORATORIO GE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João ,

Pinto n: 13

FONE-1595
"

R<!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-J524

Dr, Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

c
. ,

Tratamento modema das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
1 elelone. 1 595

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

,

Dr. Carlos Corrêa

Par-tos - Nlolestias de
Senhoras e

Molestiàs de crianças
Diretor da Maternidade
•
Medico do Hospítal,

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á !ar�e _. Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

o
Mertrtz:
em:

Indica:

1 Dr. Arrnin.o
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

FLaORIA

n. 70. _- PhoJ\P' 1277.-

I I·
- !......... ..�.Ge••••Caix I Postal, 11 O.

� �'il

I Companhia "Alllança da :I VENDE-SE uma casa no dis- • Bahia" _trito «João Pessôa», El5trei- •
'

D
com ii :u:��s�osa�:std� ��it:�2 I FUNuADA EM 1870 SE'DE Bc�HIA

--1 iij,a�tar � cozinha.
. • M

"
-

�utJmas Instalações. No aprasll" L eguros Terrestres e antimos
�vel recanto da Ponta do Lea-

GPreço especial. Tratar com [ooã •Alves, no Canto do Estreito. •

R.Aderbal
da Silva

:':/\dvogado
�ua Cons. Mafra. lO (sob.

Fones 1631 e

129�
Accacio Mo ... \

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica gel aI e prothese da
Boca

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

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 70RJO:
W_ua Trajano tr 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

HORAS MARCADAS

I

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 (21.421 :54S$220 •
SINISTROS PAOOS EM 1936 4.737:405$660

-�

A�ente., Sub-Agentes., Reguladorel de A alf
em todo. OI Estadol C=o Brasil, no Ur uguai na

principais praça. 'Itrangairal.

� A,gentes em Florianopolis: f.1
; �

" Campos Lobo & Cía. !
a 'g1f1

� .

'i'6.1·,�' Rua Ccnselhiro Mlfra, 35 (sobradrJ) CaIxa Peitai 19

!,.'TELEFONE N. 1.083
-�,��

�
END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA •

que limpa, conserva e rejuvenesce a cutis, e 'que tira ; tlt
as sardas, espinhas, cravos, rugas e demais � Escritoríos em Laguna e Itajahí •

i;i.iiiiliiiliiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiU_AiiiiiiiiiiiiilT_R_A_J_A_N_s�_�_v����eroi;iii!�o��r�l�d�rf�ailiiiiiiiiiiiiino_siiiiiiiiiiiíiiiaiiiiiiijls_toiiiiiiiiiiiiiidaiiiiiiiiiíi..I.IIIiiii'iIiiiiiiiiiiiii__.:_v;;;e;;;i�;;;�;;;�.�ediiiiiz�iiõ;a�;;;;s_d;iiiiiiiiia_pe_'�_er_a_çiiiiiiiiiaiiiiiiiíiiiiiii�_'iiiili.tiíiiiio;., ,,,!���::;:::M BLU:;:;�;;�.I

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

IRes. Rua Bocayuva, 1 J 4

ITe!. 1317

---I
{Dr. Ricardo IIGottsrnann

•

rerra tem seu escrip-

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

,.

OLaI

Ex -cheíe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg. (P.ücessol'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em� cirurgia

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

operações de plastica

tór io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

o cutis limpa e sadia?
Usae "

..." afamado
CREME VITAMINOSO

P R O C U r O l Nr. 1

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. le das l O ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RF5IDENClA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Advogados

I

1
I
�

B I LH ET ES

AQvo�ados
I Dr. Pedro �e Moura Ferro \

Advogado
I RUe! Trajano, n" ] sobrado

I Telephone rr 1548 I

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal

1 FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 2�

Federal e Santa Catarlna

c9.000:001J$O[)0 �,
50.000:000$000 �

l�������������.

QUEREISII
Jockey Club Ffurian"bpoIiS-�O mais elagante centro de diversões famí- .

Iiares.

�UXO, s.eriedade! conforto e distinção.
I· splendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
dernissFeencamente iluminado com instalações IT<

mias

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Adolar Schwarz-
Endereço Telegr.: DOLAI� Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'A

Sociedade de Navegação�Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- I,

I �'�:' ,Paraw'! t 5'7r'[:. Catarirza!_ n�"J05�m ·t"f !!�'lrque I
ae viacedo E'· P I yn ,s Alludos; vl?gens curei as ia

,a SAN'j O�'): h"w· ·�ifl_.tor 'Pi, atininga, Saturno e Braz

\' Cubas.

I Encarrl'ga-s" d� dassificação, medição e EMBARQUE cie

\
twias as espectes d .. madei-a- serradas. beneficiadas e <:' m

tóros etc cereais e mercador ill,s em geral. para qualquer •

\ po.t» drJ Nortr ou Gil Sul do ;'(11', be.c CO;II,; prua o Exter in:
.

hl:ccbe cargas de importação, do País ou do Ex-
Í€'rior, para d-sernbar aço e redespacho para

as praças d, I intenor

SE�VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

pre"""'"o' .

'-'i�' ,-"'Jt o' ..-iI,' .'> OS,_ �
• �

;;. ''. """'_",;,
ii",

__

----.

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
F(lne 1.191

rDr� Alfredo P. de Araujo
MEDI·... ;O

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

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela fiutohemofherapia

Consultoria e residencia - Praça 15 de Novembro, 13

1 Telefone, 1.584

. Con�.�l:��:-Das 8 ��._1_1_��_�_:_��._�s__ 16 horas

Dr. Iv� d'Aquinli) �
Adovgado II

Florianopolts �,

fl
Crédito VdENDE-'§�Bancod. , .

--

Popular, Agíl- uma farmacia bem afre-

I d S z nta qnezada, n'um bom ponteco a e da linha férrea São rran-
Catart'na .

CISCO.

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

ALUGA
.•SE, o conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis-

136:700$000 �ri1o de «João Pessõa •.

56:424$498 A' tratar no Banco Agri
da, Pua Tr ajano n. 16

RECEBE DE PC>SITOS .e sta capital.

Rua TraJan. R. 16
(Ediicio proprie)

Capital
Reserva

PA6fUiDo 05

SEGUINTES JURUS:

Cle Limitada 5'(. ala
CIC. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

ALUGA-SE
quartos para casal.

Wformações pelo fJ ne n

.. " .... , � _..,...J...., ""j':
� ............ �,. -, _ .....�---... .....- ..

.:... - ." "�\J ••

,'1

SERVICO AEREO CONDOR

lA_.t'J.\Z ?ClJYABÂ'
V-.....JCORtlM9.� RI!)

',GRAN�,,�A1W�5. Pr'\ULO L./
SANTOS ?,'A

, SANTIAGO

, ",'

/

I QUinta-feira
.--

22 DE J U l o

H �OO:�'�:}�����������i
� I
� Apolíces Consolidadas do Estado de Minas

�
� «Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �
ij W�� VENDEM-SE A VISTA E ÊM PRESTAÇÕES UU NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRl- �� COLA DE SANTA CATA�<INA, A' RUA THA·

�� JANO N. 16.
�

ijI""""' .......""�.....

IM
....,.="'.-..."._..�"'.,....,�""""....,·..ea=..""""''''''''''''"'''' ....._..�......

�

f.h��-::a-- . ·����.'�"'::�.""':�....��r.�'-._��
..

l�--.ti-_�-�m-�...��1J����\!{ •• i�'ii��&i���ti�:� .:���i����.����'�
• 8
e L. te., � .��� �
<1'>1,$ ��, .' ff..t..:�'f:· �
t� .i!.it �1"lWt.> �'

I �.�."� m:tL a-� e O
.� � ::,

..

',.':Uan0U&" � Otous:
lã D

II :.' L
-

d � ,�,�,�,�;: esc· J.� �efà��a: iI

I � Ernprezgaei��S T�aE�IDc�f�ee,'/��s Passa ii• •
� . �
.u Entre Concordía e Marcelino Ra-r-os .'
O O
• EM Cu.1V\BINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS .�

I_ de Ot:{TIGARA & GENERALLI Q
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou �
� trubro em diante �
� DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 ho. a, �

I � da manhã, regressando ati 4 da tarde .�
• Para hiciliter a boa marcha d 1 Empre'la, suá coíucodd em *
., cada povoado uma agencia para vendas ele �assagens, como �
� abaixo descriminamos: e
.� Concordia:-E�critório Mosele .•
� SuruvI-Casa Comercial Boscatlo e
� Tamanduá-Casa Comorcial Julio Sebo ..

I G Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco ..
i. Barra do VeactO-Ca3a Comercial de Irmãos Poy •
'. Bela Vista-Botequim ROEse •

r' �
: rG Vila} Rica-rasa Comercial Mwzuti @
• Marcelino Ramos-Escntórif) Mosei� G
• •
� Preços: CONCORDIA á IYI. RAMOS'15$000 Cf
• D
� • IDA E VOLTA 25$000.
• Empreza DALLA COSfA •
• •
t� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu G'
� estado, as passagens terão o acréscimo de 20 o �;
� " .�.� �i
� .ee�OG· �r.�Dih��ilH1t.GG.:� �.; ��

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.··feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8'50» 4aAeiras lO)}
5a.-feiras 11,50 « 5aAeiras 20 )}

6a feiras 8,40 » 5a.-feiras 20 )}

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

t 2aAeiras 12,50 horas 2a.-ff:'iras 1 1 »

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

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

I A mala postal para a Europa fecha:
l na Agencia 5a. feira ás 9 h0ras

i no Correio 5a. feira ás 10 horas

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

E-{)TOMACAl,

Os melhores precos
Ao alcance de todos

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

Para;mais informações procurem os Agentes Sr. Albano de Souza Lncio
Carlos Hoepcke S.IA .

.;. ���--__..��__-- .�.�l�MU,__�-- ��� s_e_c_ça_�O__
de

__m_a_q_u_m_a_s ,__l�:�--R-U�;�...-�-E-L-lP-E---S���H_P>_M�:_D_�__��.,_,2�,.�1�,_._(S_O_B_R�:��.O.)"I

EST�
linda casa pó
de ser $'-Ia pa-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I ii
.. I I· .

•
•
•
..
•
•
•
�

'J

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

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

COLUNAS.

Â'� GL\ZETA-Fioriano.polis-17-7 -1937 2

oe••o ••e•••

:: : I i : : ::����'" ���:=::==::=:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::����::: : II : : :1
·II·�·M a c h a d o Ciam Em São Paula, para a···1"·

�
&

.. �� Representantes Brasil, a malDr organl-
l�

� Telg. PRIMUS -

geAnera da. �
� .]

zaçao, no �
t.\\\

Ca'xa Postal, 37

�,�, AMERICA DO SUL r�

1,.1._.:
Rua Cons. Mafra, 3! - FPOLIS.

!"(� ��� �� I
�; Apresentando ao grande público catarinense a COMPANH IA AME- � �

l\,(� R ICANA Si» A .. para produção e comércio de filmes, cem séde em São (Paulo. íazêmo-Io ,�
rJ...�i prazeirosamente, não apenas por se tratar da MAIOR' ORGANIZAÇÃO, NO GENERO, DA AMERICA DO
�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 COMPANHIA AMEIIICANA S. A. se propõe crear

� em São Paulo, par" o Brasil..« bom cinema. norteando-o, particularmente, no sentido educativo e de defesa

I' social.»

I
fi
•

("Jiretoria
Presidente - J, M. Vieira de Moraes, advogado e proprietario na Capital e Pirassununga.
Vice-Presidente - Deputado Francisco Vieira, lavrador em Itapira e Mogy - Guassu.

� Superitendente - Luís Amaral, escritor e jornalista, antigo diretor do Departamento de Assisten- "
;; cia do Coperativismo, e da "Folha da Manhã" e da "Folha da Noite". �
� Secretario Depuiadc Joaquim Amaral Mello, lavrador em Pirajuhy. �
� Tesoureiro Vasco Lobo Pereira Bueno, lavrador em Campinas e Comissario.

�
� Conselho Físcal �� Membros efetivos �JJ
� Deputada D. Maria Teresa S. de Barros Camargo, industrial. �t),\1 Deputado Dr. Frederico Marques, advogado. [f,j

.� � Sr. Luis del Nero, banqueiro e comissario. ��

�I � �

��� � MerY1bros suplentes ��]
I� �� Dr. Carlos de Souza Nazareth, presidente da Junta Comercial e da Bolsa de Mercadorias e �
� �� lavrador. t�l �
� � Sr. Joaquim Ribeiro Branco, comerciante e industrial. � �

.l�� � Sr. Fausto Muniz, Técnico cinegrafíco. � l�

� ������-� ----------I���� �
t� Para temeda de açoes e negocias (ja Cornpa,nhis' no Estado�lde �� de Santa Catarina �

i MACI-IADO & CI.A. �
� Ru�60��i���,��t=:F����rízadOS e exclrusivos

'Florianopolie �
·•.•0 .0 •••
• O •
• - ---
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• • •
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A corrente eletrica fornecida pela Litght e transformada em corrente continua pela Central Eletrica
das Studios, E' IGUAL A' QUE ABASTECE A GRANDE CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (São Paulo).

Léo Marten, -metter-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 aplaudirá.

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

Oe2: mil contos de, réis
(10.0 0:000$000)

Em ações de DUZETOS M�L RE'IS (2D�SDDD)
"De acõrdo com o Artigo 34 dos Estatudos Sociais. as ações preferenciais teem 15 010 de bonifi

cação na particípação dos lucros."

Companhia Am�ricanJa Sociedade AI.anima
Para oroduçao e con'lércio de tEimes .

C A P ! T A L", R S - 10.000:000$000
E D I F I C 10M A R T I N E L L I 9: A N O A R SÃO PAU L O]

A maior organização, no gênero, da America do Sul

; ..
�.....,. .. "",-e._,v. :-

•

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Os problemas entrevistos e re- Bendito filho aquele que vai
solvidos na mensagem do sr. Ne- ter com o ultimo resfolgar de vi
rêu Ramos, são de molde a ser da a divina ventura de olhar pa
examinados com minucia e aten- ra traz e alongando a vista para Na localidade de Travessão, dís-
ção. o vasto panorama, observar t. aos trtto de Gravatá, no muníctpío de
De principio é de se perguntar primeiros raios do sol nascente os Tubarão, registrou-se uma honro

quem dirije a terra barriga-ver- frutos opimos de sua farta, dadi- rosa cêna de sangue, em que perdeu
de, qual a sua cultura e qual a vosa e tutelar existencia sobre a a vida o jovem Gabriel May, filho

sia mentalidade. t
do sr. Bernardo Jacob Ma], assassí-

- o erra. nado por Antonio Martins do
Quem o respirar de perto, de- PLATO Bom.

certo, sente-lhe o aguçado senso A ocorrencía deu-se em um baí-
da realidade dentro deste labi- NOS S A V I DA le, apõ: ltg eíra dtscursão, em meío SAO PAULO, 19 (Band)-O sr.

rinto onde se debatem os estadis-
da qual, Martins do Bom, s�cando Francisco Morato, delegado pau-

tas da Republica, numa impreci- d_u!U punhal, o cravou no perto da

IlisLa na quest,ão de limites entr,eVItima.
S P I M' G'

.

são de vistas que faz mêdo. ANIVERSARIOS Ao ser ferido, Gabriel May caiu . au o e mas erais, conti-

A segunda pergunta que se er- nos braços de um seu irmão, de nuou ontem em sua visita de ins-

gue logo é a seguinte: Qual a re- SRA JOÃO AMORIM
nome Pedro,. que o _t�ansportolll peção ás linhas divisarias, mos-

, . para uI!la resídencía proxima. trando-se otimamente impressio-ceita viva, a receita a ser movi- A vitima morreu falando e cha- .

mentada durante o ano, afóra de Transcorre hoje a data nata- mando: "eu morro, meu irmão. I nado com o que lhe fOI dado ob-

certo, a grande percentagem paga licia da exma. sra, d. Maria Chameo nosso pai e a nossa maio servar.

f
.

I' B . dA' d Quero despedir-me de ambos. Tra-
ao unciona ismo. ayer e morim, esposa o sr,

ga-me um padre. Quero conressar- AO d dA percepção do governador dos João Corrêa de Amorim, coletor me". In a o caso . OS
problemas que se propoz a reali- das rendas estaduais em hajaí.! Por fim, num supremo esforço, I
zar e que está realizando com

I
abraçando com víolencía o irmão,

I
•

If'
.

f" 'e" I FAZEM ANOS HOJE: exclamou: "por amor de Deus vou generais IIpro iciencia, � eCI�mCIa e cn er�o, morrer. Adeus, meu querido ir-
. . I

da-lhe, sem lisonja e sem

receios!
a exma. sra, d. Rita da Cos- mão". I �!o, 19 -- O Supenor. �nbunal _

de crítica. um lugar de destaque M Ih ' .

d d E' tombou sem vida. MIlItar, devolveu ao Mínístro da I ;"..�����=�����������������������.
'ta a erros, viuva o sau aso Guerra os autos referentes ao in-I --------- -

na

a dCeumeIa�aad.o�debse �le�tam os advogado dr. Odilio Malheiros; DE S A S T R E DE qdueriW aberto em torno do caso

I
O: -L Jyy'=) ;tjY) � FL�ks S-;-:h-w-;�.:d:.::.ongr n s st istas rasi eiras. as senhorinhas Maria Gomes A U TOM O V E L

os generais, tendo opinado pela ,� ,,�

Folego pequeno não se atenha e Zilda Colonia: não exístencía de qualquer crime,

I
M E D I C A

o �rticulista de o possuir para a sta, Stela Rodrigues; RIO, 19 - Na praia de que se ache dentro da sua alçada.
.�,

esmiuçar em t�das as facetas a os 81'S. João Moto Espezim, Copacabana deu-se um! _

J:_x-a:-;'ISieI1f ,J,-, �viç") de Gio·;:,.L'g;a dos HOSplt:-lis:obra de sua eXCIa. Quem conhe- Vilson Ferreira da Luz, Jaime desastre de automovel, I ' (';) L;, h j '.
,�
"! ,�.l 'J,.fLé-Gu:'1!f' e S. !:-r;'J��:;�c.) d As,j,.cesse pouco dos problemas sociais, Bricio Guilhon e Alfredo Selva' Ex' l :f P

...

ficaI2a atado e ama!Tado na CO?S- a galante menina Wilda Maria: do que resultou ficar com i Controle de não-
�

- rn .n "Sil' VIÇO "e \Õ íl1trla dei Policlinica
truçao do Leprosano desatendido filhinha do sr.$ugenio Cordeiro um perna fraturada, O, DOL 'ç,' .DE �;,\JB,�'l;t�RO,g�}� E C")! ,. ,",',ç,", Sda conjugação daquele com os Dutra.; .

eoronel JoãD Alves Meira.1 • 't,
""

- -
- '1. > '-", "

problemas congeneros. Mas sua t t N I lfn�eif've�f'ao Con-uitoi : HUd frJJ'a,Ií,) 11' l?-":,,,ior.a
. m. eressan e menma e�- OS-

,,-

-y'ID-n'lpaR.a l!if � l'i.>T.Q.: a <L � JI� -
--

vexcia. compreendeu logo que não
za: filhinha do sr. Adolfo SII- DÁ"'.'" .é1l.il.� n�1l.1 F' O 11 CNOl1 :> u. (If)d S: jjas 10 às 12 e das 2 á:'i 5 h rasseria mister somente resolver ape- veira de. Souza;. '. I l::IDADE DO RiO I L01'NDRES, 19 _ O sr. Eden t f

' ). I' S \_'-rn3.S uma faceta da questão dei- J I J
-

f Ih d ""'}:DAl'III..TD'ID I
-

,'\ � "

'

, - ;
, -\; \I ,.L\ CATA R!NAo me.nmo u 10 ase, I o o

I U ,Ia Á'" JCo declarou que se fracassarem asxando as outras para segundo pla- J I K CA� ÁC ftS ftno. Healizou-a no conjunto, cons-
sr. u 10 rapp. RIO 19 - Caiu sêbre negociações para a manutenção ti 3M U �E P�lIEtruindo desta maneira - este to- GENTE NOVA esta cidade um vlolentc do controle d� Não-Intervenção, � �

do enorme, vasto, harmonioso, ' • � a Inglalerra fIcara com a cons- Finissimos RENARDS
base e fundamento, alicerce e vi- Está em festas o lar do dr. temp�ra�! Indo u�a. fals- ciência de haver empregado to-

ga mestra sobre os quais se er- João Thomaz Marcondes de Ma.- ca a1:!nglr um predlo da dos os esforços no sentido de TALLIEURS -. MANTEAUX DE Li.gue a realização mais eficiente, tos .e de sua exma. esposa d. rua Marecha� F�orianO'1 veilar. que seja alterada a paz CAPAS ... SOilU,E'.fUDOb;!
�

mais poderosa para os que com- Mana de Lourde� Abraham de resideníCia da famma Mar- I
mundIal. �

preendem, dentro do sensocienti- �atos, pelo n.asclme�to de seu vin sem causar vitímas. na A I/iODI=LARfico moderno, os problemas do mteressante pnmogemto. I'.
. Iti L

-·Vilmar é o nome do garôto Uma Criança, que es-

Rpovo. .

'

'd
-

d ua T· 15A construção do centro de sau- que VeI? alegrar o lar do sr. An I tava or",!ln O n� qu�rto I M th I=ggerth raJano,d", da capital e dos centros de r S. Perell'a e .de sua exma esposa onde a faisca caiU, fíC'41H1.I1 ar a L - __

� _

s�ude do interior, ligados técmca d. Erna PereIra. ilesa. O radio que estava C h 'I'e administrativamente entl'3 si, CHEGAM UNS funcionando, continúou a contratada para ampan a em pro
I

BOINAS, CARAPUÇAS DE
para o estudo, combate e profi- tocar • d d·d t

· FET TRO E Llaxia de males que nos iniestam, CEL. GENEROSO DE

OLI-I' F-· d -f· I vir ao Bras,·' a can I aura In-
LJ ANS EM NOVE-

dando-nos fóros de gente não ci- VEIRA Icaran:- apenas
_

am i- I

I
LOS DAS AFAMADAS MAR-

vilizada, o Leprosario, o preven- eados varlos moveis. tegrall"sta CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
torio, a colonia de psricopatas, o Encontra-se nesta capiial o PORTO ALEBRE, 19'--(f'Jrgus) I '

juizo de menores e pemtenci�ria nosso ilustre cOBterraneo s�. �el. �ASA ---5abe-se aqui que. uma grall- 5. t:AULO, 19'�- �Argus).-� �ei- C,I\SA "O PARAIZO"_ são obras que não podenam, Generoso Dommgues de OlIVeira, ,de empreza àa capital f_eàeral na Intensa atlvlàa Je neste
• • I

b d f d
. . . acaba àe contratar a estrella

c:r-I
t,stai:io, com 05 p �pa 'ativoseXIstu uma, sem a oulra, porque a asta o azen eIrO e prestIglOs0 V d' b t I nematografic:a martha t ggerth para {1 camnanha "iD'to I, I Id I·

.

B R' en e-se a preco ara o um

I
' ,

. .

t· - � <- I a pe a Os Es) U'õ�e completam, po�qu!S se .con- e acata o po rtICO em om

�tIro'l bungalow novo, na' E,;trada 'Geral pa.(·a. cantart utma .semana'à nàos ��s�à.e�cla ààaAltRepUJliCa, tios com ,0.5 �2��'Uizo� 6005 m9f��a..:-�ms]ugam porque sa lIgam estncta- d S J ' 'd prlnclpaes ea ros Lessa CI a e., nlclploS '! a ngi'1n::J I1'm à.:: reis.'I f' l'd d Procedente do Rio de Janeiro e . ose, a poucos mmutos o A famosa artista reuliza�á

IZSlOj
Franca. Saràa ào rn::Jto ItapírJmemen e as suas ma 1 a es. • ,

E t ·t 2 1 3 t II à A t à' à' Pat· à 5 ',' -,
"
'--.-------

S'· d' T I
",t .chegou o sr. general reformado s rei o com sa a�, qua os, co- empora.a em, .

gos o, ev.:n o
.. r,ocIn o

_

e apdCOI e mOJi Domenadem dO IStO. Igm �ca;m governo.
J

' V" d R sinba, bôa agua. luz. privoda e e� segulàa vlalar, para esta ca- {nlr�n: esta::> anLJn�ía JOS ral/d s' � ao r.
Nada maIS preCIsa ,azer um go- ase IeIra a asa.

d d ' f I pltal onàe cantara uma unica comlCI05 em pról ua em )ià 1 ura Ab.·aha-o Rt-belero
d

. " epen enClas Ma. '1 I' t
.

à O do PI"' cc,vernante, fazen o ISSO que aI esta.
E h T t a' rua Crl'spl'n Mi'ra, 29 .

nOI e, pe a lI.npor ancla e 2 sr. mio ..Jalgado. S. PAULO, 19 (Band)-ReaII'-C l' I
.

j I I
. Do norte do stado, cegou, ra a·se • contos i� I éls. oràem àe rqr2"soron mua -a, mS.:l a -a, orgam- ôntem o sr. tenente coronel

- .

sou-se, ôntem, no Hotel Esplana-zal-a, eis o probleEia que o govêr- Franscisco B Fortes de I iC' ed
''0 da, o grande almoço, em home-

no está decidido seriamente a fazer.
Oliveira.

orges

I P A'" O M E I, H O R
'lJonsl �rada m,arta nagem ao advogado Abrahão Ri-Haverá espirita humano, braço li. Amelia EarltiU·t beiro e outros causidicos, no qualde homem que o não continue, Pelo onibus da Empreza Auto HOHO(.UL ' 19- .. Am2IÍa I�ac' tomaram parte, além do O"eneral

para distruil-o, nas suas finalida- Viação Catarinense, chegaram VV. 55. àevem E.XIBiR àe seu padeiro, feito com fermento h�r! e seu cOlnpanhiZiro for:]'n

I
Mio'uel Costa chegad "t Cdes il Não creio. fresc:o selecionaào oflnolmente c:onsiàeraà:J3 mortos . "I '.

- o a es a a-

ôntem, os seguintes passageiros: Os trez cruzadore, l1:Jrte-ame� pIta, como dIversos outros par-Este o grande problema resol- De Itajaí: JoãQ Beçker; I ricanos, que anàavam empenha. lamentares e pe33J3.S de destauecrvidopelo atual governante: fazer, De Blumenau: dr. Antonio I Fleischmann àos nas pesquizas r.:'ub�rall1'político.
instalar, organizar e continuar, de Barros e sra., tenente-coro- i !
porque o grande valôr, o grande nel Franscisco Borges Fortes de J MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ 1/-

�-��....---_......._.._--

problema, a grande questão, é a Oliveira;
'-

---------'1coragem da iniciativa, a coragem
RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA

II U·- O ,.

B ISAU'DE PU'BLICA FEDERAL n�::lfi ()m t ·1 •

de vencer sem temor, sem esmo- De Tubarão: dr. Antonio A.!

I
hUIU L lera Ica r(JsueJra I

recimenlos, sem desfalecimentos Rodrigues, Frederico Kaster, Val-·' I COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS I-IOTEIS e o POVO

:1a coragem de começar incentivan- ter Bastos, Florentino Sousa, I DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PÃO· 1-. pJ)jrJ) DE ALISrAHESJ;Odo as energias para terminar. Agatanico Rego, Cosme Moreira,.
.

I
t' IA continuação é de menos. Só João Farrapo e sra. : Saboroso e mais saudavel Nos altos do Café Rio Branco

ti não cOl1linuará um monstro. I PROVE-O na certeza de não mais querer outro
lslo que aí está iniciado em OUTROS PARTEM Nas bôas Padarias desta cidade

III
Funciona diariamente e gratuitamente .

parle, quasi terminado em outra, I DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

1'1 S"
111 e Iii

é uma obra tão vasta, tão neces-
Para o Rio de Janeiro, 8e- I AZEDOS E' DEVER DE TODOS eJa el.e:a:t:l,H"';, i,ai"a ser cidadão

com,pleto 'II'!;, guiram, sabado, pelo avião da lsaria, tão urgente, tão indispensa- "Pa a' os srs Gerhard' Eners '--._- ,------- -,

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

...--- - -- J�fJ�o�� :a�!e:oâ�e�:!�:rf����� � E�aII�� Opper�ann.
o,

'���ck�aJf!:
..

::�:����r=
..

Mobiliar'ios como;�iôs-pãrnolâ�:'··--f�
- --_2. ---�

da felicidade dos homens. PAULO DALLE bunal Regional de Justiça Elei- t' IoIr. Pedr;;l �t,a IV",)ura Fek'f"IJ
Bendito, pois, aquele, que teve toraI. f;': INOS TAPE��S ::\,'., '\';1: dua divina ventura de empreender Pelo avião da «Panair) via- til IW E;. -,

tão vasta, tão grande, tão fecun- jou domingo último para o Rio FALECIMENTOS '{lIa ';-', ,..11.(., Il.

da obra, e que Deus lhe dê a de Janeiro, o sr. dr. Paulo Dalle (A" PRAZO)
coragem e a energia para termi- Aflalo, ilustre diretor regional Faleceu domingo nesta capi-
naI-a, marcando para Santa Ca- dos Correios e Telegrafas deste talo sr. Hermogenes Francisco

A MODELARtarina uma éra de realizações no- Estado. da Silva, típografo. na' ELEGANCIA MASCULINA ;SO
'vas e grandiolas, salientando o O seu entêrro leve lugar ôn- COM CHAPEOS "CRESPI DE
nome da terra que lhe serviu de ENFERMO tem no cemiterio público mu- LUXO

berço. Acha-se enfêrrno o nosso dis- nicipal., RUA TRAJANO., 15 CASA' "O PARAIZO"
tli-;!jtQWI 'tMPiB"" 11:r7"',1 '1"'';2';'"'' fJ! h"m",..--..63""trfl7tdf?#&.é 8s 'ti'M·.. ,..... trélri:i....m!H§tMiDlm".eIillWM War.'..MIl*IIl__'1i=IIiIlllll.IIII_IÍII·IJilAAê#4-,tet#=*::;P;:-#;-::U:S�"b.::-:X:;;;�Jt.::.:...=;:�,"'::�'�i.:";;;&�J;

I
',1

I

==A. GAZETA
---------------------------------------------------�'-----------------

mensagem Covardetôrno da assassinato no

de Tubarão
Emquanto isto se passava no in

terior da resídencía, lá fora, na rua,
o criminoso bradava colertco: "O
que fiz hoje já era minha inten
ção fazer ha muito tempo.

VISITA A'S LINHAS
DIVISORIAS

FlorianopoBis, 20 de Julho de 1937

Ação Integralista Brasileira
Prov!�cia de Santa �atarina-Cllefía
MunIcIpal fie Flol·iallopolis

Convocação
à ro��oro o�, iga�oria'nente os cornpnn helr-ca. �ru5a9 vl'r-e s �tll�ana.s In3C,:"Ibs neste rnuniripio a compareceremna s� e l!..'11� P?I a �r.lço 15 f?e �OV2mJrO, af,1TJ 0e recebe'rem. lns+ruçõ as sobre a recepçao qu e se fará ao nosso r., fHc:clonal, em suo proxima visita a esta ('apitaI no àia 2'J eàemes corrente. • Lo o

f1 partir ào àia 1.'3 até o à;a 18, todos 05 ccnvoccc cs�evl':raa rer'se aoresentado e 05 que não o fiz -" IIniàos f" \.. I'
' erem. ezrco rIU·

,. 'l? o. m::r ' ISClp mar. O expediente será àas 11 hor ,
em oi an r z àlarlamente. as

I
AnOl:ê p .. lo Bra'lil
Fpotls. 12'-7--,1937, V àa Era Integralista.

ermoro ('ARD050 1utllOR
I'h ef'z municipal

o sabão

"Virgem Especié.lid
de Wetzel & feia••• Jaínvilie

'_

recon1menda-se
dá! s,

.
'

(MARCA
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