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te tr

sagrada do[amor, em suas mil e umas rnodali- ifv

sensato e generoso deste prosperu Estado, o pri- dades, o principio eo fim de todas as liberdades.
,.

�� meiro numero de Cine-Semàna, que certamente Razões de. sobra temos nós, fazendo surgir a

\. despertará a attenção de quantos "Cine-Semana", fornecendo- cinco �
* possam ler, cultuando a intelli- mil exemplares gratuitos, com farta

I * ' '

I
gencia, preparando O' espirita para distribuição em todo o território,

0/..,1"0incentivar cada vezmaís a. obra coleado de interessantes descrip- \II
. gigantesca da qnernatographia, ções de films. Podemos ainda as-

Ique, é, sem duvida; LI:'!} dos maio-' segurar, que os nossos films, são
'

� res acontecimentos nomundo mo- os mais bem acabados, e que a

iií derno, quando não o maior fac- Empresa Victor Busch, mantendo, '

; , 'iii tor ela .arte, da technica e do su- contrato .corn as mais importarr-,

�f.
"

blime. Quem nel-a contestará os tes fabricas de 'filrns, não poupa- 5V-� triurnphos e conquistas do bcllo, rá trabalho incessante para bem iii' \II electrisando as multidões ria 'VC1- servir ao publico, acceítando an- -r-

* tiginosa carreira, da civilisação nuncios com as melhores van- �»-'
T do progressói' tagens pala todo o Estado. \1
* El!a, que anima, que arrebata, Resta-nos, portanto, appellar �T�i que electrisa aJ onda avassala- para os nossos leitores e gentis �

A

\V dora dos seus espectadores; ad- leitoras, no intuito de ajudar-nos·
'

� rniral-a é engrandecei-a, o que para o desenvolvimento e pro- �f'li constitue o seu triumpho final. gresso de "Cine-Semana", sem- �-'& Força motriz da nossa cívílísação, vehiculo da pre solicita �o carinho e grandeza da alma ca-

Ir�\ grandeza e 'da pujança dos nossos povos, tharinense.
.

, \lí,�.:I\.. cabe a cada um de nós diíundil-a á me-
"
O

,�
dida das nossas forças; pois della resal- Orietur nobis .sub justitia.

{ 'II ,
,

.' \
����)�»�+>�)�;�)�)�:»»»>�»)�»)������E(�,<«(�\�(������«(�<�«�(��

A nova

REM INGTO·N!
-,:-�S I 1..4 E N C lOS 'À',

�t ,

constitue o encanto de qualquer escriptorio
Agente' 'neste Estado r

,JOAO MIOHAELIS JR. . o

Rua Felippe Schrnidt, 2 (sobrado) Cai-
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N. I CINE-$EMANA -3

A SEMANA DO "CINE VARIEDADES"
EMPR,EZA A. MATTOS AZEREDO

j�;�;;Z&�
�. VIOrl'O u R USCH

"

� SÉDE: Florianopolis, RuaTrajano 11. 17
.'

� En.dereç� telegraphico "Sulfilm""

!�EMÀNA
� - Publica-se ás sextas-feiras -

"

� DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
.'

�Tiragem extraordinaria�
� Larga circulação. em todo o Estado �
� d e Santa Catharm<l., �
� ANNUNC�OS: �

<àI� ll&LLL3��"�I'
."

� A propaganda feita por esta re- I
�

vista ojferece gr�ndes vantagens �
� aos srs. annunciantes. �
�����

Hoje! e- feira, 25 de Maio

CIUMES
E' urna Jicção para (JS que não

acreditam na força do zelo, mas uma

licção bemcontada de um modo ar

rebatador, em. meio do luxo, em

meio de luz, charnpagne, e jazz, tudo
servindo de moldura para .. o sorrir
de Lya de Putti, para o seu gesto

'A SOCIED'ADE·
Festas e Bailes

NO GERM.-\NIA
o Germania, a querida sociedade

que tantas' reuniões. tem proporcio-
I nodo ao nosso "grande monde,,,
abriu no dia. 19 do corrente, os

seus talôes para um baile aos seus

associados.
.

Um afinado 'jazz" deliciou os

presentes que em grande numero

ali afl uir . m, notando-se na nume

rosa e selecta assistencia, os mais
distinctos representantes do ((

sei;
ftorianopolitano. A animada reunião
dansante constituiu o clou da se/nana.

NO I\L\.H'l'INELLI
A guapa e victoriosa mocidade

� do Martinelli, sempre divertida e fi
lilalga, promoveu um delicioso pie
nic, '/10 aprazivel districto de S. An
tonio. Os numerosos convidados fo
ram transportados a esse formoso
recanto da nossa. ilha, 'na lancha
Pedro 11. Ali, na' doçura da tarde

mansa, povoada dos rumores magi-:
cos .da Iloresta limpa, foi-lhes ser

vido um succulento churrasco..

SABBADO ! Amanhã!
Ilha dos Prazeres

Concepção dramatica da P. D. C.
com o desempenho deJoseph Shild
kraut e Seena Owensenna Owee,
encarna uma mulher que para fugir
a acção da Justiça, voluntariamente
se exila procurando refugio numa

ilha deserta, Ahi o primeiro arnôr a

surprehende mas em ci�cumstancias
terriveis. Ahi tambem tem a ventura
de saber que o crime, pelo qual
devia ser presa, foi afinal esclare-.
cido. -,

Super-produ:çãoem 7lindos actos.

Domingo, 27 �e Maio
Paramount Ne-W-SN. 7 '.

Film natural em 1 parte
Illusões de amor

Uma brilhante comedia dramati-
--------------------------------------------

O agradavel passeio deixou em

todos os que delle tiverem a . ventu
ra de participar, a mais grata im

pressão.
SOIRE'E NO LYRA

A incansavel directoria do' Lyra
Tennis CIUb, promove para amanhã,
/lOS amplos e confortaveis salões da
sua séde social, 411ia esplendida
"soirée; dansante. -Não se faz ne

cessaria accrescentar, que a encanta
dora reunião constituirá mais um

triumpho para o gremio elegante da
rua 'Padre Roma 1 ,\

ca sobre a juventude moderna, ca

racterisada por aquelIe delicioso
senso da psychologia feminina tão

bem descripto por Mme. Elynor
Glyn, a autora desta historia, num

dos seus ultirnos romances pô ra a

Pararnount intituladà "It,;
E' uma producção interpretada

por Betty Bronson e James Hall!
. 2a feira 28

Comprando barulho
Sensasional drama da Universal,

genero Far-West com o conhecido
cow boy Jack Hoxie.

._---"-----

3a feira 29
Sessão Victor Busch
Inconscíencia do amor

com Anna Q. Nilson superpro
ducção do "Programma Serrador",
4a feira 30 - sessão chic,
A GAROTA'DO CIRCO

Lindo drama. da Pararnount : de
muito luxo e óptima enscenação
com Phillis Haver e Harrison
Ford.

'

e para aqueIle olhar que é como

um iman que nos obriga a fixar-nos
nella. Elia é uma attracção 4ue por
signai nos faz ter "Ciumes" delIa

propria ...

"Ter ciumes" é a prova mais exa

cta do arnôr que o' marido" dedica
a sua esposa..
,,0 Ciume" é o que faz enlouque

cer o homem, levando-o quasi sem

pre ao crime, ..
Vinde todos ver este belIo film

de exemplos ... da U F A !

5a feira 3:h "< 'I" '

Entre uma noi�à 'e" ôütra
Trabàlho de luxo e arte da grande

marca americana" classificada." os
classicos da téla Warner Bras
com o desempenho .correcto 5 de
Heleno Costello e Louwell Scher-
mano

'

f:, ( c: ;�b '.

Trepações ...
Meus carissimos leitores: .:'
depois do jornal de Havana,
nada -ha, que se compare.
ao nosso "Cine Semana"

o 8usél�'1 é bicho batuta _'"

na imprensa. como nas fitas
mormente quando na tela
ha muitas moças bonitas.

P'ra fazer "Cine Semana"
um jornal de sensações,
resolvi neste cantinho

.

fazer certas trepacões ....

Coisinhas sempre írmoeentesttutn
sem amargura ou má fé,
Que coisas mui ,cab'eUudas YJ
fazem raiva, pois não' é?

Por isso, muita prudencia,
e grosso caldo tambem,'

.

.
que segundo diz o vulgo'
não fazem mal a ninguem.

...Assim seremos amigos
"brasileiros cá do sul.
Não desejo que descubram
o ferrão da

MOSCA AZUL.

AdeU5 - !w U'

(Especial para. '''Cine-Semana,,)
-"Fica", Deixa-me! E' tarde, vou partir:
Já vae alta' a' noite bella e enluarada.
Quando outra' ,vez a lua refulgir

.
i Virei cultuar minha vizão sagrada,
Num fremito de amor .vejo fugir
Minhas forças, Que bella é a madrugada!
Mas não é ainda Venus a luzir,
:"Tã� me peças que fique, minha amada;

N�o me seduzas, :nin!f,.fõef1s{.�imDizendo que tu VIves �o R:l1a tl1-1'l11J
Quando a noite lá Iónà et;;tá t�r a ...

Na tua voz ha uma poesia louca
'.: Que faz com que eu procure a tua bocca,
E. ser Tantalo a(l_sit1c1rtt.4!P.ih.eggljia ..

s-: ;.' . MIGUEL FRANCO
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CINE-SEMANA

Os Films que assombram o Mundo

HOJE! - no Cine-Variedades - HOJE!

CIUMES
DA

UFA
COM

LYA DE PUTTI

LYA DE PUTTI

WERNER KRAUSS
G. ALEXANDER .,_

A alma fascinante de LYA

DE PUTTI, a
. vibrar' de

'cíumes, fai estremecer os

corações apaíxo-
.

nados.

Se algum de vós

é ciumento, fugi '.

das pertubadoras

mulheres como

EMOÇÁO!
o

AIlTE!

I�UXO!

��

Brevissimo !8revissimo !

Uma finissima producção da PAN-FILM, de VIENNA, apresentada pelo PROORAMMA l)RANIA:

Official da Guarda Imperial
Magnifica comedia interpretada por dois grandes astros:

MARIA KORDA - a linda estrella. - ALFRED ABEL - o vigoroso galã.

A estupenda concepção da UFÀ, de Berlim, distribuida pelo
PROORAMMA URANIA

1

BREVE! SACRIFICIO DE MULHER
Uma extraordinaria pe11icula que nos mostra toda uma serie de situações

emocionantes, a par do bellissimo ambiente, onde a technica allemã resalta de modo eloquente.

Interpretes centraes: MARCELLA ALBANY e WLADIMIR OAIDAROW.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-8No. 1 CINE�SEMANA

devervoss

Il ,1'
.�A�

experimentar o cominhão

CHEVROLET�21J
Acompanhando li série de novos modelos Chevrblet. a Ge

neral Motors apresenta o caminhão Chevrolet 1928 ainda
mais aperlc'<oado.

Respeitando a tradição firmada pelos seus modelos an

teriores, o caminhão Chevrolet 1928 é destinado a manter a

primazia no transporte de cargas, pois o seu material é de
esmerada qualidade. sua resistencia foi comprovada no Campo
de Experiencias da General Motors e sua força é capaz de
vencer todos os obstaculos.

Todos os que têm necessidade de transporte - lavra
dores, commerdantes, industriaes -- si 'bem comprehendem
os seus deveres para comsigo mesmo, para com o desenvol- '

vimento de seu i .<godO e para com aproprio progresso do
seu paiz, têm o' dever de verificar pessoalmente as qualida
des deste caminhão superior.

Preços pot'IJi'J Sao .Pau"

Chassís Camínlaãe
6:600$

Chassis Commercial

,'.,'

-; .'

GENERAL MOTORS aF
ClI[VROLF.T _ PONTIAC _ OLDSMOBILE _, OAK[J\�JD - nUICI( -- VAUXHAI.L

BRA'ZIL, S.A.
I.ASALLE - CAbllUAC - CAML'IHOES CMe

AGENTES 'AUTORISADOS NESTA CIDADE

MOELLMANN & OlA.
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6- CINE-SEMANA _N. 1
-

MOURA HOTEL, Situado no mel hor
""ll'O

�: ponto da cidade::

Propriedade de MO:Jrô .e Sobrinho,:::'==Tretamcnlo de 1 a. ordem

E�te bem situado rolél possue 100 conforfG\'eis ôlJCsec!ôs cem 'i(luminação eledriça e ccrr:

patnha em cada quarto

B�NHOS QUENTES E FR'IOS � ORDEM! 1\SSEIO! MOR�GID�DE!
li)

PRÂeÂ 1� DE NO\?EMBRO - Florianopo!is
ÉST�DO DE S�Nf� C'ÃTH)\RIN�

o trabalho mais irresistivel de

SYD OIIAPLIN
o comico inimitavel

E' a historia de um amigo que para servir
outro amigo passou a ser tia delle, e por
isso, fazendo o papel de mulher. e vivendo
entre mulheres, gozou o seu pedaço e tirou
o seu partido e viu . .. muita causa ...

Não é um fihn"mé}!, ,urqa vasta e intermi
navel fabrica de gargalhadas: -

SYD CHAPI:-IN�mettido. ajorça em rou- i
pas de uma velha, apparentando a mais i
seria e respeitável matrona ... e aproveitan-
do a opportunidade ... com.temos beijos
e delicados abraços nas noivas dos amigos.

Rir por 2 horas seguidas.
Rir, as mais gostosas e desabafantes gargalhadas.

distribuido pela Empreza Cinematographica Victor BuschFilm

t;

�------------------------------------,----------------�----------------------�
(EEEEEEEEE�««EEEE��E�E���ECEEEEEEE�EEEEE<EEEE(((((((E«EEEEEEEEEE«(EEE««�(�EEEEE««EE<�<E(<E«EEE�EEEE«E«(ÉEEE««EE'�ÉE«EE�EE(E«(�

O PROGRAl\IMA SERRADOR ' �
.

-

Continuando a sua immutavel linha de conducta," tem a desvanecida �
honra de apresentar aos seus dignos admiradores e apreciadores do bom

Icinema, uma de suas formosas peças de riso, de alegria e espirita. E' a

extraordinaria super-comedia da Producers Distribufing.

"A TIA DO- -CARLITO"

VE "'1D>E1D>«l>IRlA\

ah;; �N0ad(X). -i-e�.d.o.;J, {)u�
"VUILCA\][N"

e nzac:lf-ú-z.a.Ó r.JJ{;�0teó
"CO ][� llT�j[B ][A(":·

flue�=N0re� e�-an.6ea. e ó�:euO-
CO!M[lPHAI. .E VJEDNlD>JE JfOJ[A\.@;, lP'lElD>HAI§ lP'l�JE<CIIO§AI.@;, -i-�a-::zde de »l-O-teZ-Ú7/;;.en-do.Oód;.;.co-ó �a-

OII3l.JfJECTO§ DJE CIHl]R][§1l'A\lL, E@;TOlUJlO§ c?

lP'Al.lE;tAl, JP'1�JE§1H:N1rlE§ lE1rc_ vadoJ rei{; »l-ode-i-n-o�/bOce;J-.:JO ed.dbi:/�o.
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Elles e ElIas

Ha cabecitas para as quaes vão
bem magnificas chapéos que as

cubram e protejam.
E', naturalmente, pensando nes

sa verdade que a senhorinha Olga
Araujo. esconde a sua linda e for,
mosa cabeça dentro de «grand
chapeau- de veludo e palha.
Enfim, os chapéos de grandes

palas escondem os penteados «fol
Ies d'arnours» e sombream boqui
nhas carminadas de sorrisos se

ductores.
*

* *
.

J030 Tolentino, o «sceptico ir-
resistivel», aquem seduziriam, co.
mo aconteceu a D'Annunzio, as
mãos de Duce, dizia, ha dias, ao
Mâncio Costa, o poeta admiravel
da «Esphinge-:

«O cigarro, como a mulher, é
um pretexto. Quando se fuma, so
nba-se, E' assim quando se ama

Depois de saboreado, nada mais
resta que uma silhueta de fumo
e um pouco de cinza ... »

E 0 Mâncio Costa, admirado - :

Já amaste, João? •

Sorrindo o [oão- Tolentino res

pondeu, de prompto -: Não me

lembro ... Mas já fumei...
*

:;: *

Madame X. entrando, toda sor

riso e graça, no «Variedades»,
encontra-se no ha II com Madame
Z., dona de uns olhos negros.
Abraçam-se e trocam beijos.

-- Vieste só? - indaga Madame
Z.
-Não! - exclama Madame X.

- Vim com a filhota mais velha.
- E o fulano ?-Aqui o fula-

no é o marido.
Mldame X., para que os curio

sos ouçai. I, diz em vóz alta:
- fulano não poude vir. foi

surprehendido, á hora' da sahida,
por um serviço urgente. Prornet
teu-me vir buscar-me depois da
sessão.

E baixinho, ao ouvido de Ma·
dame Z.:

, -. ficou lavando as fraldinhas
do Néné.

E a outra, maliciosa:"
-Oh! mas que trabalho! Re

quer algumas horas de gabinete.
*

* *

A' porta do «java-, á tardinha.
-fôste ao "Variedades", on-

Os grandes Films.

, '. .

.. ' -_·-·· .. ----c:>oC>-<'-- .. ----.-

Loucuras da Mocidade

A first National, por interme
dia do seu distribuidor, o acre

ditado Programma Serrador, apre-
.

sentará breve .no Cine Theatro
Variedades o .seu magnifico ca

polavoro «Loucuras da Moci
dade.»
O enredo conta, a vivos traços

o dramatico relevo, a historia de
uma pobre mulher que, jogada
ás agruras humilhantes da prisão
pelo seu proprio marido, avido
por divorciar- se, emquanto o

seu filho agonisa longe do seu

amor.

Doris Kenyon, a grande figura
, dramatica americana, empresta a

tem? - pergunta () Mauricio ao

José Muricy.
.

-Oh! filho! - responde o Mu
ricy-Então o -don juanismo- é o

meu genero predilecto ?:...
.

'0'Mauricio . empalideceu. Na
téla do «Variedades» íôra. exhibi
do o film -Tres noites de D.
Juan», por Lewis Stone

*

* *

Do livro de missa da senhori-
nha M. L f.:

«O amor é essencialmente pere
civel, e na hora em que nasce co-

. meça a morrer. Só os começos
são bons. Ha, então, um delirio,
um cnthusiasmo, um bocadinho do
céo ... Mas depois!... Seria, então,
necessario estar sempre a come

çar para poder sentir?. .

*

* *

Após urna domingueira no «Ly-
ra». Dois casadinhos, num auto.

- Oue tal?
=-Esplendido ! .

-Maganão!
- Patife!
- Como seria providencial o

divorcio. As nossas Isadoras, as

Salomés! Quantas cabeças de pre
cussares do Messias seriam dece
pados, não?
-A minha já estaria rolando,

ha muito.
-Aos pés de alguma Salomé,

«seu pirata».
-Comprehendes. Si hoje não

decepam novas cabeças, lhe tiram,
todavia, a paz e o socego ...

esse vibrantissírno entrecho o va

lor insubstituível cte sua; arte ad-,
miravel, brilhantemente secunda-,
da por outras notabilidades, das

quaes se destacam Warner .Baxter
e May Alison.

.

<. '.' !

Offieial da Guarda Imperial
Brevemente o acreditado Pro

gramma Urania apresentará a

deliciosa alta comedia da Pan-Filrn
de Vienna «Oíficial da guarda
imperial».

Seu encantador entrecho, origi
nal de Franz Moluar, conta a lin
da historia de um oíficial gar
boso e sympathico cuia farda da
casa imperial, de um prestigio á
toda a prova entre o bello sexo,
o levou a uma situação das mais
difficeis ...
'As diíferentes trapalhadas em

que se viu mettido o amoroso e

brilhante officia! s10 comadas de
maneira; brilhante' pela: encantado
ia MatiaKorda,' tão nossa conhe
cida, e pelo correcto g�lã· drama-
UC!) Alfred Abel.

"

t >;

, O Cavador

"O Cavador»; uma' deliciosa
super- comedia da First-National,
distribuída pelo Programma Ser
rador, é o mm que será exhibido
brevemente no nosso «Cine Varie
dades. »
«O cavador» é uma comedia

fina,. interessantissima, que, esta
mos certos, agradará ao mais exi
gente espectador.
Jonnny Hines e Mildred Ryan

são os principaes interpretes desse
film, que, por certo, ha de al
cançar, um grande e merecido
successo.

Saerificio de Mulher

O acreditado Programma U ra

nia lançara breve no cine-theatro
Variedades o magnifico capolavo-
1'0 artistico da Ufa de Berlim que
traz o suggestivo titulo de «Sa
crificio de mulher» e se destina
a um exito brilhantissimo,
Entre os magníficos valores que

(Continua na pagina seguinte)
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" I U Dl. e s
avultam nessa super-producção se

deve destacar pelo esplendor de
sua rnagniíicencia a actuação de
Marcelle Albany, a fascinante crea

dora da «Divorciada. e de Wladi
mir Oaidarow, o sympathico Des
Orieux da «Manon Lescaut.»
Tão expressivo entrecho, servi

do Dela arte de Marcelle Albany
e Wladimir Oaidarow, foi enqua
drado em uma regia rniseen-scene
que com raros attributos tcchnicos
fizeram de -Sacriíicio de Mulher»
uma pagina soberba de emoção
e belleza.

Irene

O Programma Serrador apre
sentará breve, aos frequentadores
do aristocratico cine-theatro Va
riedades a linda super-producção
da first National Circuit drene»,
interpretação de Colleen Moore,
secundada por m tis cinco nota
bilidades da téla.

«Irene» registrou em sua pro
m issora apresentação nos princi
paes cinemas do Paiz um excep
cional exito. tanto de agrado como

de bilheteria, aliás brilhantemente
justificado pelos reaes valores
artisticos e technicos nelle reuni
dos num magnifico conjuncto.

Delles é de t-ida justiça 'frisar a

inpeccavel e expressiva actuação
da sua fascinante protagonista que,
dando ao encantador enredo uma

vida exhuberante de expressão e

realidade é, sem duvida, a garan
tia maxima do seu triumpho.

Satyrisando ..

Dizem que o mundo é
uma bola... é que quem
não se segurar esco

rrega, e cai no buraco
da ... vida.
Sim, no buraco ela viela,

porque a viela-nesse se

culo de radio e vitrolas
é um buraco ...
Antigamente q uan do a

esco la era risonha e franca
O mundo tambem era uma

bola ...

Porém, era uma bola
diferente. .

Era bola firme ...

o formidavel film do «Programma Urania» que a Ernpreza
Victor Busch apresentará hoje no «Cine Varíedades..

A protagonista deste lindo film da Ufa, que o melhor cinema
de florianopolis -:- O Variedades. irá exhibir hoje, é Lya de
Putti.

_

'Muito conhecida e admirada entre nós, pelos seus encantos e

seducções, é de esperar se que leve ao referido cinema grande nu

mero de assistentes, desejosos de vel-a e applaudil-a nesta esplendi
�a pellicula, ao lado do celeb. e Werner Krauss, o protagonista deste
íilm, que sendo elemento desconhecido em nosso meio, é tido como

figura notavel na Europa, onde goza do melhor e mais elevado
conceito,

O enredo desta fita gira em torno de um argumento interes
sante - o ciume -- motivo fecundo para observações curiosas sobre
os sentimentos humanos.

A montagem deste film é luxuosa e; além disto, de apurado
gosto. ] unte se a tudo isto a admiravel actuação dos seus interpretes
e facil é concluir-se pela excellencia do film. .

.

E de outra fórma não seria incluido no programrna do cinema
que o vae exhibir, cioso como é, em só apresentar a distincta pla
téa producções do mais elevado quilate, quer corno producção cine
matographica, quer como expoente de arte na scena muda. Para
bens ao publico pela bellissima pellicula que irá ver esta noite.

Guaraná 8ra�ma Porque será?
QUE o Felix anda peruano

do tarao O CIRCO DUOU ... ?
QUE o Ernesto não foi á en

trevista na Avenida Trompows
ky, combinada na noite do me

moravel baile na séde de uma

das nossas mais distinctas as

sociações ..• ?
QUE o Jayme andava tão en

ciumado na noite do cas amen

to do Eugenio ... ?
QUE o Roberto suspendeu

repentinamente o avança duran
té a ceia do casamento da
Avenida Trompo wsky .•. ?
QUE o automovei do Rey.

naldo tem tania sorte ... ?
QUE o João Duro endureceu

mais ainda.. ?
QUE o David anda tão ir

requieto ... ?
QUE' um grupo de senhori

nhas e rapazes da nossa me

lhor sociedade andou pertuban
do a tranquilidade e o socêg o
nocturno dos moradores das
Ruas Esteves Junior e Presi
dente Coutinho ... ?
QUE o [uca anda pallido ... ?
QUE o Macuco é tão gene

roso para com o bello sexo; .. ?

TYPO SECCO

O preferido!

Emquanto hoje, está li
sa que nem sabão, e é
muito mais Iacil de escor

regar-se no buraco da ...
vida.
Mas felizmente, ha um

meio de 'livrar-se desses
escorregões perigosos ...

O meio é arranjar} uma
bem... qollinha, para nas ho
ras de perigo, ter com

que se defender.
Uma bengalinha; por

que uma, bem ... qallada pe
sa muito mais; e poderá
sem duvida-somente es

torvar as cavações das de
fezas ; dos buracos ela ...
vida ....

Conde Satyro Sal & Pimenta
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·1 TINTURA�IA da MODA
I

I

,I =DE=
: I RUbens:- Irmão

I Tendo passado recentemeu-

I
te por uma completa reforma,
este estabelecimento acaba de
adquirir um completo sor
timento de anilinas alemães
procedentes de reputados
fabricantes, estando dess'
arte, apto a acceitar todo e

qualquer trabalho concernen-
te ao ramo_

'

_

Annexa ao mesmo estabele �

cimento, acha-se Iunccionan
do uma secção destinada a

tingir luvas, chapéos para
homens e senhoras. A tin
turaria acha-se a cargo de
pessoa bastante competente,
'lendo o trabalho perfeita
mente garantido.
Para esse fim, recebemos
lindo sortimento de fitas
íantazias, carneiras I laços e

cordões.
Encarrega-se lambem, a

TINTURARIA DA MODA
de todo e qualquer conserto
em iernos de casemira ou

brim, tendo para isso corr

tractado um profissional co'
nhecedor do rnétier-
Estamos tambem apparelha:

dos para lavar, passar e err

gommar ternos de brim
branco, f1anellas, palmbeach,

Ietc.
Tinge-se em 24 horas

"IRua João Pinto, 34
Telephone 311

, I FLORIAN< )POLIS

.1-----

A Elia ...
Tarde.
Olho a cidade
.que encerra grandesa!: de per-

feição •..
Emquanto isso, O meu coração
começa palpita r de ansiedade
e de comoção,
-envolvendo-rne no manto da

saudade
da vida do s rtao ...
'Onde a natureza inquieta
faz do caboclo poet-,

Pharmacle s da Capital
Serviço de pernoites e Plantões

Data Dia Nome da Pharrnacia Endereço

Maio 2-5 Sexta-feira
» 26 Sabbado
» '27 Domingo
» -, 28 2a.-feita
,» :;9 3aAeira
» :iO 4a.-feira

I

» .31 5a.-feira

Pharm. Popular P. 15 de Nov.,
» Moderna»»» »

» N. S. da Ap. Rua João Pinto
» Rauliveira »C. Mafra
» Ey]seu »»»

» da Fé Trajano
» Popular P. 1S de Nov.

: NOTA:-- Aos Domingos faz o

pharrnacia que está
dia.

plantão a mesma

de pernoite nesse

/

A mocinha tão formosa
Tem as faces côr de rosa

Ao vel-a ninguem se illude:

Toma "Malzbier" da Brahma,

Cerveja que dá belleza e saúde!

��---------------
u;.:_:::i=�:':i1I1li::i:�_ �
���'O'O'O'O'D

para contar cem prestesa Agua TonI'caa tustica singellesa
-

das caboclas do sertão,
que dentro da sua sir-gelíesa
ellas te ern ;" rrque sa

da virtude, Brahmada b-llesa ,

dos seus grandes corações:

Ernquanto as moças drs cidades 'NOVO TYPO
cheias de preterições, _

em troca de tolas vaidades •

l'ficaram sem corações L.. lnSUperave .
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. OJy'JIEJlO& L\tf\\�'0
Empresa Catharinense de

Sorteios' Limitada
(c'AB'lrJ.& P4T-BRTJI} D. 1\:-..__/� _��'::::--, _� � ::=.J __ � __ -' � _J _ :=.J � __ ='==..I�--:--

. 1

Registrada na Junta Comrnercial de Florianopolis
-A mais antiga e a mais acreditada empresa. de sorteios-c

JA' PAGOU EM PREMIOS AOS SEUS ASSOOIADOS

412:350.000
Ioscr6ver-se nesCia sociedade é ter a certeza de estar iosCl.·ipto na Illelhol'

e Illafs solida eIllpresa de sOI'teios.

Rs, 11.126.000 D'E Pl-iEMIOS M2NSAES
, : -,

Mell.salidade Rs. 2.500

.' 'São os melhores e mais económicos

Informações com o agente para D Fstado de Santa Gatharina

José F. Glavam-s-Rua João Pinto n. 4

José F. Glavam-.REPRESENTACOES
End. Telegr. -GLAVAM - Rua João Pinto n. ':I:

Florianopolis-SANTA OATHARINA
Acceita-se representações de fabricas nacionaes e estrangeiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_fornece QJoces de fadas as 9uaf/dades, cSand
UJzchs pa'la !ZJapNsados, é?asamenfos e !ZJazfes.

� {}'lande' va'lzedade em vz'nhos fi? conservas ___..

"�eslail;::;_-n1;- do. kz :�--'2'lfe- no '1" ·a'ndat. cSer
V190 'lapzdo. e maIZ1n_i? as;dzu,
O!ZJat pr�riclo do "pu�fzco.

!JDr"prielarzo: ?;;;eocloro Yerrarz' .

ro
.........

U c,
,......
� O
(J)

.........

U �
so .... 3
t:

OO
�

u
=
'�

É o soberbo e luxuoso super-film da Flrst National. - linha Serrador -,
distribuido pela Empresa Cinernatographica Victor Busch, o qual vae
ser exhibido na proxima terça-feira, 29 de Maio, no "Cint Variedades",

)

.TEUTO I'A
a cerveja inequalavel

'a cerveja preferida
... a delicia dos consumidores

---Sempre na ponta-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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um

PROGRAMMA SERRADOR Richard Barthelmess, o admiravel galã. dramatico ame

ricano que recebeu a sua maior coroa de gloria, na inter
pretação empolgante de Broken Blossons, resurge no proxi
mo dia 5 de junho na tela do aristocratico cine-theatro Va
riedades para alegria de' seus muitos admiradores.

"Leviandades de um tenente" é o titulo do encantador
film da First National. distribuido pelo acreditado Program
ma Serrador, que tem como interprete o querido Barthel
mess-o que vale, pois, dizer: é uma super-producção bri-
Ihante por todos os titulas. •

O enredo é uma adoravel historia de graça e juventude,
em que os 'mais delicados lances sentimentaes harmoniosa
mente se casam ao hilariante imprevisto de situações comi
cas, habilmente preparadase ainda melhor focadas. :

A technica em nada desmerece os altos foros da First,
'

caprichosa e rica elJa enquadra de modo admiravel.os va
lores artisticos já referidos e se. torna um dos factores de
todo o singular exito que vae frisar a

"sessão de gala" do Cine Variedades em

5 de Junho

o SEGREDO
Dorothéa:

Minha Nossa Senhora I! onde compraste este
tão 'lindo vestido?

Marieta:
Isto é um segredo ! rrias corno és minha boa
amiguinha vou dizer-te:-Este é um vestido
velho de minha avó que o havia atirado ao canto.

Dorothéa: j
Mas eu quero saber o segredo:

Marieta:
Foi na

LIVRARIA CATHARINENSE
.

onde comprei

Tinta para tingir marca "Arti"
aq,lJi tens o esplendído resultado. Lá, tuencontraras as

mais lindas cores da moda. O pacote custa somente 800 rs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Inconsciencia do Amor

Terça-feira, 30 de Maio no

"CINE VARIEDADES"

\.

o amor ... é mysterioso e provém quasi
sempre de um nada ... A's vezes, por
um simples olhar . . . por um gesto
apenas . . . se ama . . .

Mas amar a uma pessoa a quem se

odeia . . . . é, em verdade, llm caso

muito deltcado.
Este film falia-nos de um romance

assim,' Falia-nos de uma creatura que
foi mandada para o carcere por um

[uiz inflexivel e máo . .. E no en

tanto, mais tarde, quando essa mesma

creatura pisava os salões da alta so

ciedade, procurando vingar-se daquelle
que lhe fizera mal. ,_o comprehendeu
que o amava ...

EMPRESA
CINEMATO
GRAPHICA
VICTOR
BUSCH

Este bello thema prova-nos' a verdade
do ditado,' .Odio é quasi amor".

ANNA Q. NILSON e

HUNTLEY GORDON
são os dois interoretes que animam
e desenvolvem este bello romance de

adio e amor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A T I A
Film da "Producers Distributing
Corporatíon., com a seguinte

DISTRIBUIÇÃO
Sir Vancour! Babberley (Baabs).
Ela Delahay
Spettigue
Brassett, o lacaio
Delahay
Sir Francis Chesney
D. Lucia D'Alvadorez
Jack Chesney
Charlie Wikcham (Carlito)
Amy
Kitty

Syd Chaplin
E!hel Shannon
James E. Page

Lucien Li!tlefield
Alec Francis

Philipis Smalley
Eulalie Jensen
David James

Jimmie Harrison
Mary Akin

Priscilla Bonner

Sir Vancourt Babberley-ou me

lhor, o Baabs, como o chamavam
na intimidade, estava em França,
ou melhor, fôra até Monte Carlo,
seguindo miss Ela Delahay, uma

tIl0ça cujo pae soffria grande attra-
. cção pelos casinos, onde tinha a

pretenção de vir um dia a ganhar
uma enorme fortuna, mas onde por
emquanto apenas tinha enterrado
a sua. Vendo-o em más condicções
e querendo agradar sua Ela, Baabs
resolveu usar de um estratagema,
vendendo ao "futuro sogro" um bi
lhete premiado,' de modo que elle
.pudesse receber dinheiro sem sa-'

ber que lhe era dado. Mas aconte
ceu que Ela ao ver Baabs induzir
seu pae a ficar com o bilhete, sup
poz que elle lhe estava alimentan-,
do essa terrivel paixão pelo jogo
e, por isso, brigou com o rapaz
que já era quasi seu noivo.

Então, não tendo outra cousa a

fazer, Baabs voltou á Inglaterra,
isto é, a Oxford, onde estudava na

afamada Universidade. Lá estavam
dois amigos seus, Jack Chesney e

Charlie Wykcham, conhecido por
Carlito. Os dois rapazes estavam
de namoro com Kitty e Arny, am-

.

bas, pupillas do mesmo tutor, o sr,

Stephen Spettigue, que, sabendo das
intenções casamenteiras de ambas
resolveu tudo impedir, visto como

isso o obrigaria a prestar contas
da gestão dos dinheiros das re

quenas, e, mais .ainda, poria termo
a seu mandado e portanto ao or

denado, que tinha para isso. Eis a

razão porque o velho, um dia, en

contrando-os em casa, expulsou-os.
A' vista disso, as moças passaram
a ir, ellas proprias, visitar seus

namorados; porém isso mio seria

possivel,
.

porquanto se tratava de

apartamento de' solteiros ... Espalhou
se porem a noticia de que a tia de

p Carlito, D. Lucia D'Alvarodez, devia

chegar naquelle dia. D'ahi a ideia
te convidai-a a urna. yisilta sob a,s
vistas austeras dessa respeitavel
matrona. E isso devià ser f .ito com

D E c A R I
urgencia, para combinarem o que
se deveria fazer, porquanto o velho
Spettingue, queria mandar as duas
'pupillas para a Escossia, afim de
separai-as dos rapazes.

Nesse dia chegou Baabs a Ox
ford e logo entrou em fogo, isto é
em aulas. A primeira era a aula
de declamação e theatro, em que
deveria fazer o papel de matrona.
Os amigos -Iack e Carlito foram
vel-o. Queriam um conselho para.
tirai-os da difficuldade. E' que' tin
ham convidado as pequenas para
um almoço e succedera que Carlito
recebera um telegrarnma de sua tia,
avisando-o de que perdera o trem
em Southarnpton e não chegaria a

tempo. Que fazer, para impedir que
ellas embarcassem no dia seguinte
para a Escossia? A resposta foi

prornpta, tanto mais quanto Baabs
já estava vestido de mulher! ElIe

L
fazendo o seu "pé de alferes" á rica
viuva. E houve quasi luta entre os

dois, por causa de Baabs, cuja pre
sença' era já exigida -na Universida
de, sem que elle pudesse fugir d'alli.
Para ainda mais' complicar a si

tuacão. a verdadeira D. Lucia D'AI
vadorez, a tia de Carlito, chegou.
Ninguem a conhecia, e por isso ella
ficou muito á vontade, para presen
ciar tudo quanto sua imitação ia
fazendo. Porém, sirFrancis Chesney
acabou reconhecendo nella uma an-

\

tiga namorada.xque . elle não via,
ha mais de vinte annos, desde que
partira para os exercites da Jndia,
como tenente. Emquanto isso, os

rapazes exigiam de Baabs, que
aproveitasse estar "baboso" por el- ..,

la o velho Spettigue para exigir
delle um consentimento por escripto
para o casamento de sua pupilla.
Mas a situação de Baabs torna-

se cada vez peior, visto
Como elle reconhecia,na
jovem que chegava em

companhia de d. Lucia,
sua querida Ela, que
voltava para Londres
sob a protecção da

quella senhora conheci
da de sua familia. A.
festa nesse dia termi
nou ahi, mas Spettigue
resolveu dar outra em

honra da viuva, a quem
elle queria agradar; Ba
aos gostaria de aban
donar o papel, mas os

amigos imploram � elle

quer se valer do seu ,

novo "sexo" para estar junto de

sua_Ela, que o repellira. E teve 80r

te, porque receheu da moça a con

fidencia de quanto amava seu Baabs
e do desgosto em que ficara por
tel-o repeliido, quando o suppunha
alimentando o vicio de seu pae, sã'':';
bendo depois o que elle realmente.
fizera.

faria o papel da tia de Carlito !

E, por bem ou por mal, o certo é

que Baabs teve de ir e eil-o a fa
zer esse papel.
Diga-se com franqueza que elle

começou logo a tirar partido da si

tuação. As pequenas e eram uns'

"pequenões., ! - sympathisaram
com

«ella,,, e d'ahi uma troca. de

beijos bem a gosto de Baabs, mas'
a contragosto dos namorados.

Succedeu que, nesse mesmo dia,
regressava da India, em cujo exer

cito servia, sir Francis Chesney,
pae de Jack e como suas condic

ções de fortuna não fossem boas,
sabendo aue a tia do Car.ito era uma

rica viuvá, entrou a cortejai-a. Mas
não foi só .elle, porquanto. tambem
Spettigl(!.e, o tutor sdas meninas che-

. gou e se bem que, no começo qui
zesse "ãar"'o desespero '" acabou

Mas esta sorte de Baabs falhou
na festa de Spettigue. Depois de ter

conseguido que o velho lhe desse

por escripto o consentimento paraj
o casamento de suas pup-Ilas com

Jack e Carlito, sob a promessa de

que a "linda viuva, se casaria com

el1e- depois de procurar fugir ao

velho, succedeu que Baabs perdeu ...
as saias ! E todos viram que por
baixo' daquellas saia" havia calcas
d'e um homem !

.
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rfr\�? I; Com mais os seguintes prémios:

� � premio de \_é_
. ������t���

RrJ l'
" "

1 $
... �� "" 0:000 000

. � 1" " 5:000$000

1"1��.1 i�';; ;;' t���t���.' 60 -'
.. �. 500$000� ,,"

�.,.;! �
1200 " " 20.0$000

� . Preço do bilhete 120$000 Jogando sómente 10.000 bilhetes

�� Os pedidos das localidades que não temos Agentes, deverão vir acompanhados das
respectivas importancias, pelo correio, em registrado com valor declarado.

� -

..

., Os Concessionários: Angelo, La Porta & Cia.

O� FLORIANOPOLIS

�0"'���������rfi�����

Loteria
.

Extraordinaria
do .

'Estado deSanta' Catharina

PREMI.O MAJOR
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entregues os ·pdmeiro�
carros

Já foram

\
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o novo "POR?" 'é incontestav-elmente o �arro melhor d.e. su� categOria:�__�,Expenmerrte-o em estradas pessimas para certificar-se � 1
. �,

!, do seu excellente funccionamento.
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AGENTES:

HOEPCKE & CIA.
Florianopolis - Blumenau - Laguna= Lages

'.jo
•

.
-
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