
,
,;.;

.' '

. """

rucaç
".

o ao I amara i
IX OOR

HINGTON
o sr,

oficiais norte-americanos,
da, �je que possivelmente

Osval�o Aranha informou, que nos circulos
ninguém dá crédito â noticia veicula
não se realizarão as eleições de [a-

Emb. Osvaldo Aranha

BLUMENAU, 29 - Na madrugada de ontem num quarto
do Hotel Strobel foi teatro de misterioso crime de que resultou a

morte de José Rodrigues, de 29 anos de idade, natural de São Joa

qnim, com secionamento da carotida.

A.O ITAMA 10 dll d I RI=NUNCIARA' , Tambem ali estava com graves ferimentos João Francisco
H

.
"

-I Ia o em - L .' I Monteiro, so.ldado reformad? da nos:a FO�'ça públic?,. o qual foi in-

d I O·�ALMIRilNTE ternado moribundo no hospital, Nao existem vestígios de luta.

�V' lIf1 � ftn .

pre2a O no PROTOGE�NES. A Policia.está proce�endo a inquerito e ás dev:idas diligen-
� .. �LUU ' e

RI I\�� I eras com o proposito de e�u?_:dar ess� dolorosa ocurrencia que vem
-----_.- -----

COmerc Io
""" -

de abalar fortemente a opiniao pubhca.

ANHA

CALLADO

INUMERO 1001

HORRIVEL TRAGEDIA
No hotel Strobel, de
Blumenau,ocorreu mis
teriosa cêna de sangue

TA
voz POVO Sem quaisquelG ligaeões politieas

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

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O
----------- _. --_._--_.----------------------- -----

ANO 1\" FlorianolDolEs, Sabado, 30 de Outubro de 1937

Comefllcra-se hoje, o

n ro. 29-Sah'T'lOQ que o sr. Osvaldo Aranha dirigiu um �iA DO EMPREGADO NO I
;p1egré'Il" ao Itamarati, d'3ndo conta da maneira por que tem ecoa- CO�lIERCeO, este humii
d, nos Estados l-nidoq a J.H,'íl �'H d,. nosso país. de obreiro da grandeza
.,

Nf'sse cle�pRcbo, 0. �os;' el;' P de missão �m Washington da nessa Patrta,
w,?l'ma que os clrcu1<:s Of!CWl:; ; "�)mj)anham o mUvll�ento que se

1fe�'np05 idos 11) artltl-
nr: C' la em todo () pais contra (; conu-msmo, convencidos de que as .,: •

�

uutortó>des brfls;lei '}!,', se acba-n antas n jur ular qualquer tentativa I G� eilii1mUnl0 do �rogJreeso
.:(' p'il·,r!)'lâr. ,', \ '31') que p",.�rDlup-: seja 'enL3da pejos agen-,DrElSHe5ro,v;vnaao desam-
Ü'� ( (, }, , I) it.ern. ; D�ír(D, sem leis de assls-:
.. .0,, ',r. O�;'I, r .\.ranba i�f,(lr,)la. a;n.dn que, n,

os circules

..
�,ri-

! '�enda social, sem direito

I('. ,'�, f' 12:J:,WnI daI' ch_,hto a ln�t�(',a :,h. \ P '."::;1(018 de que pussl�'el-I algum e.quande os anos,
men!r- 1:, fi se rea 1 "\ ao as ererçoes ue lClU(';!'IJ. S americanos opoern : •

Út; \ ersões tendenciosas o exemplo da Argentina, que acaba de pro- í e os labores consumara..

cessar, pelas urnas. a escolha do novo chefe do Estado argumentan-Ilhe todas as energias,
do que os dois grandes países da America do Sul sempre seguiram! abrlam-se-Ihe as portas
uma política in terna paralela, r_noldada na mentali�ade de�JOc�atica I da miséria e lá jogavam
de seus pOVQS, e que sempre gIrOU dentro da orbita constItucIOnal! n'o sem pão, sem recurso

______ .___
I algum.
i No perlode post-revolu
clonarle o GoVeril0 da
União, num gesto de gl
gantesca energia, veio ao ---------------

encontro das justissimas
aspirações do Empregado

RIO, 29-0 diretor do Depar- no Comercio,dandG�lhe ga-
1 amento de Propaganda, aten- i O d

..

t
rantlas de sábias leis, tais

dendo aos ,,:o�os .dos ft,prese�-I S eposl OS como 2. de férias e hora-
, tantes dos Ministérios da Justi- ,

•. .

ça e Exterior e da Comissão de

d B d
I rio de trabalho.a de apo- -

Censura Cinematografica, inter- O anco a sentadorlas e pensões, as
b dJ?A? �ESSdOA, 29 -

dEm r
ditou o filme « Depois », extraí- de garantias do cargo a I

e l�n�la as or ens emana as a

1 • I.. _, comissão central executora do es-
do ao conhecindo romance de

BetmgRlc� I Junta de Conclhaçao e d d, d I d de· bB I a '
' ta o e guerra, o e ega o o olm ralemarque. : tantas outras medidas de distrito, encarregado da ordem

_____________________ II BRUXELAS, 30 (Especial)- assis�en�ia á classe do co- Social, fechou ontem as portas

d B erClarlO das seguintes lojas maçonicas, por um
As obras e ·en .. ! :foram iniciados os trabalhos da m •

.

d que funcionavam nesta cidade: I.

II' construção
dos depositos s.bterra-I � GAZETA asso�lan �- «Branca Dias», «7 de Setem- ._.

· -

Ctt neos na
....

séde do Banco da Bel se as comemoraçoes ba b R
-

d N ,LISBOA, 29 A regtao de COlm-

Jam�n ons' �n O"
•

�
-

• •
rOl), » egeneraçao _o orte», bra foi assolada, ontem, por violen-ti U, ,,lca,' destmados a, rexistirem a data, por antermedlo da «Padre Azevedo», «Joao da Ma- to ciclone, I1companhado de chuva.

I qU31squer ataques .aereos. Associação dos Emprega- tal> e «João Pessôa». O rio Mondego inundou os cam

RIO 29-0 residente da Re-; A cha�a metah?a envolvente
ti do C mercio e Caixa, A medida foi executada pes- pOSo

.' . p.
I

I dos refendos deposItos tem a es-: ,OS O
J t I AI d Me-publIca sanCIOnou hOle a reso u-'

�

,

i Benificiente do Emprega- soa men e pe o sr. ves �
ção legislativa que autoriza a pessura de 1,80 metros.

de'
lo, delegado da Ordem SOCIal.

bl'
- 'd t d b I i O no omerCIO, apresen-

DU lcaçao e o as as oras" '. •

inéditas ou não de Beniamin
,- -- ---- ta ao comerCl3!IO as �u-

Constant. I

"""
as demonstraçoes de JU-

,
o�

--

Dedaraçoes do sr. bUo. Detido umNenhurn projeto � Ia d
-

N t '
-T-E-RN-O-S-FE-ITOS DE 50$000

I1°. te
I I��e elros e o PARA CIMA SO' NA CASA governadorpo � � ICO I "O Paraiso�'

I RIO, 30 (Especial) - De re- ',de provincia
RIO, 29- O 5enarlor Duarte gresso d� Baía chegou,.ontem, a Comando da

Lima declarou a um vespertino,! esta ca�Jtald o sre' Med.elros �eto.
qUf�, ao contrario do que foi no-I lnt�noga. o

.

pios Jornahstas, 1111• dticiado, não pretende apresentar I d�c1atoU tel deJxado t_!:ldo em per- pO EC la e
nenhum projéto politi.co. ; fel �� paz, ordem, socego e tran-

p .b
fa�-visit?!' o ga i.1 :;F�;�:��:n��\P��;al ! od;!,:::: [

ernamuco

nador J uracÍ de Magalhães con-I RIO, 29 - O general Eurico

f i�� ,t'::J '
tinúa mtegraclo na obra altamen- Caspar Dutra, titular da pasta
te patrjütica do sr. Getulio Var- da Guerra, por .át_? de hoje, di�- Chegou ao R-lO

. gas. pensou da comlSsao que exerCia

PORTO ALEGRE, 30 (Espe--' Desde que foi estabelecido o junto ao governo do Estado de
cial)-Afim de vü,itar o general: estado de guerra, foram prêsos Pernambuco, por serem os seus I RIO, 30 (Espccial) Vindo. de
Flôres rJa Cunha, Pf,g'lÍu pal8

I
na B;;ía [\perit1s dois comunistas, serviço" necessarios ao Exérc;U. I Porto Ale�re chegou a esta capital

TI ,
• ,c.. -, , •

'f" G d 1
. -

F d' M C
. o cap. Joao CarIos da Cunha, que

rUf'TJOS 211('s P' ", 1(. ,:,10,(;", ,tenuo l'H V'[J,;O co '.1') ran e o capl�ao re eflCo . arnCiro I foi recolhido a um dos corpos des-
Lopes F Ilho. I do Norte e o outro de S. Paulo. Monteno. a capital,

A imprensa e os \
executores do es

tado-de-guerra

Lojas Maçonicas da
Paraiba

descoberta
"

Antares"
do ABALROOU

Invento de
um tele rra ..

fista patrtcro

RlO, 29 Espera'se a renuncia
do almirante Protogenes Guíma
rães, governador do Estado do Rio,

Aestando assentada a escolha do co

mandante Ernani do AmaralP eí
xoto, para substitui-lo.

RIO. 29 � Depois de um ano
de expertencías, a Comissão Téc
nica do Correios e Tclegraíos, pre
sídlda pelo 'engenhefro Amaro Batl.
ta, acaba de apresentar um pari
cer favoral ao invento do tele
grafista Diderot Ivitui. que cons

titue na adoção pelos nossos ser

viços telegraf.cos da síncoutzação dos
aparelhos « Grunewald »,

RIO, 30 (Especial)-Os jorna
listas tiveram ôntem demorada
conferencia com os executores do
estado-de-guerra, tendo-lhes sido
solicitado pelo general Cavalcan
ti, que se mantenham intransi
gentes na sua guerra aberta con

tra o comunismo.

epols'
interditado

fc.. i OS AFAMADOS CHAPE'US
u II "CRESPI DE LUXO"

CASA o "PARAIZO" COM O ESCAFAN
DRO

.

PARIS, 29 A "Air France" or-
denou que continuem os esfor
ços para a descoberta do avião AN
TARES, que se acredita haver ido
ao fundo, por se tratar de um pe
sado trí-motor metalico, incapaz de
flutuar,

cusou-se

re-
A gruta de Lourdes

inundada

RIO. 27 - Na noite de ante
ontem o navio holandez FORA aba'
roou dentro da baía com um

corpo extranho lias trevas. Para ser

identificado. foram mobílísadas as

maquínas, trazendo as luzes para z

coberta e então viu-se que se tra
tava de um grande aparelho de es-

cafandro Não houve vitimas.assolada
ciclone

Combate
nismo

a� eomu ...

no Pará

A Alemanha

BELEM, 29 O deputado Mar
tins e Silva reuniu as diretorias dcs
Sindicatos e das associações maritf�
mar, na séde do Partido Social-De
mOJrata, combinando medidas de
combate ·ao comunismo.

Finda a reunião, os participa,,
tes da mesma procuraram o capitf:o
dos portos, comandante Raimundo
Burlamaqui, a quem apresentaram
protestos de irrestrita solidariedade.

LOURDES, 29 A famosa gruta
BERLIM, 30 (Especial) O gover�de Lrmrdes está sendo inundada em

no recusou�se a tomar parte na consequencia de tremendos tempo
Conferencia de Bruxelas. rais que assolam a região. As estra

das e a luz em Pierrifite e Ceutert
BOINAS, CARAPUÇAS DE estãa cortadas.Treze casas já foram
FELTRO E LANS EM NOVE levadas pela enxurrada em Salan.

Em Coufens a montanha está ce
LOS DAS AFAMADAS MAR dendo ameaçando traSlu toda a

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL vila.

CASA "O PARAIZO"

HAVANA, 29 - O governador
provincial Celestino Baizan foi
detido esta manhã pela Policia
Judiciaria, por ordem do Juiz
Especial Sanches Peniche. O mo

tivo da prisão não foi divulgado. Contrabando apre- Proibida a

endido expo,rtação
do trigoRIO, 30 (Especial) Na estrada

Rio-São Paulo, foram aprendidas
varias caixas contendo contrabando,
endereçadas ao Ministerio da Guerra
para despistar de tal modo a vigi
laneia das autoridades fiscais.

,BíjENOS AIRES, 30 (Espe
cial)-O governo resolveu proÍbir
a exportação de trigo.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a;:ão fOI .0 ,(.f. j 11, II ,a

possi vel curs para o ca icer, ne' s

drs. Temple Fay e GeC'rge H n-

·-A organisação do "0 -íJal-! ;,l,ll'tria alg;)doeira, estsmis ven- ry d" eco!.. -ne íica �h UrllV r

tamento Algodoeiroi, cuja geren- do! sldac:ie .ie T '_"uole, OllTT)). <: xp .• ';'
cia os srs. H. FeU & Cia., me -IINão sou eu só, retrucou. ção Ie-ta n-rante o C I�:.!i) Am-�·
confiaram será tãc perfeita quanto Queira ter a fineza de Íêr is,'} TI 'a 10 de eH u' gíõ.�s. l)� rn-rír

possivel. Jd temos em deposito aqui", I�� apresentou-nos �'O livro cos r e Íataram que a aplicação do
160 sacos de sementes expu'ga do dr. Artur Botelho Junqueira, frio resultou num pronto al.vio
das, com atestado passado pel . intitulado "O Alg ldão-Pr01uto de para a .lôr, e que as mudanç is
serviço federal �a . pr�dução ve�e-I oportuno cultivo para a saiu.çáo do tecido in :hcar a.n _)U � o III ().

tal, e estamos distribuindo aos In- de n ssa crise economica fino- cesso canceroso tl'lh'\ si 10 delId '.

teressados, com as necessarias ins- ceira". O autor da rnonograha que Os cientista«, entretanto, não dà I

truções sobre o plantio, colheita, foi inspetor do Bdnco do Brasil, certeza absoluta sobre o que alir-

PARIS, 29-Embora o Ja- e cuidados requeridos sobre o abandonou o alto posto que ocu- marn. As atuais descobertas são

pão não haja aceitado o convi-
trato e sobre a colheita. pava para dedicar-se ao problema o resultado de expenencias 101-

te para participar da Conleren- Além disso, estamos perfeita- algodoeiro. ciadas ha cinco anos passados,
cia das Nove Potencias, acredi- mente aparelhados para o combate I Num dos trechos do interessao- na ocasião em que se constatou

ta-se que a mesma deixará a por-
ás pragas, pelos prOCESSOS mais I te trabalho diz: que a temp -ratura elo corpo é ,I

ta aberta para o caso do Japão modernos. D�remos aos plantado- "O algo.Íão é o oure), e ouro '111" baxa na' .u ss extremidades

decidir no último momento a
res não só �assi tencia material, fac lmente ao nosso alcanc . Não do que na C beça, pescoço e

comparecer.
como sejam para combate ás pra- -stá como a café sujeito ii regu- peito.

_ ga�, sac�s espe.ciais para apanha,r=
de embarque etc, SUl

I
Foi tambem constatado que as

BERLIM, 28 -Tecendo co-l assistencra c()ntInuada� como ainda cotação nos mercados mun -llai é

I cclu'as cancerosas soltam-se e I

mentarios em torno da próxima os srs. H, Fett & ela., compram fir n� e seu <onsumo aumenta deslocarn-. e através do corpo,

conferencia á realizar-se em Bru- toda a produção levada á sua sempre." provocando outros focos. �ela

xelas, o «Essen National Zei- Uzina pelo a5ricult?r, e pagarão Percebendo que já nos torna- aplrcaçao do gelo, em ternperatu

tung» ,é de opinião que ,a COli� o, p�eç� pela, qualIdade: T�mo� I
vamos inconvenientes, df!spedi�o- ras normais, descobriu-se que os

I

Iercncia elas Nove Polenclas tera I distribuido fal temente, nao so a, nos do sr. Arnald J Maranhao, processos cancerosos eram susta

poucas probdidades de suressc,
semente" com� instruções prati�as I com. os nossos »grad -ci.nentos P(�3 dos.

em vist,a, da recusa do Japão sobre o �lalJtJo, trato e ,colhelt� I g�nttle�a com que fo.mo.

., recebi-

em participar do conclave. acres-
do algodao. N�da faltara ao la dos, Iazendo votos que o Impor.

centando, te�tualmente: v[�dor. Como ve te.nos tu 10 ficha·

I t.ant:: e.ropre�n
1 m nt. t nha éC0 �E�iDE li _SE

«Em Berlim não se acredita do, das fichas constam () no-ne e entre os n ssos ilgr I U'I ( ;·f'., P',C"

Pedro do Moura Ferro que essa conlerencia, seguindo a
a relação da familia do lavradA, que alrancem millure� cen Il;r)eu- A' cill1llnh ado Cin.ma REX,

d d linha de ação ori"illariamente

es.,
a area a ser plantada, local carIl tos com o cultiVO d" Hl3 terra fé'h'

.

A voga o f!>
d d Ih

a quasi dOIS mêses passados, na

Rau Traiano n 1 \ tabelecida. possa garantir um re-
to os

oSd
eta es � quantidade e para o faturo promissor de SJ.nta Rua Esteves Junior ou imecLa-

_____________ sultado de valor politic) ouradoi- a data o forneCimento das se' Catarina, U E
'b ' 'I mentes. E' bem promissora a in- ções, M R LOCaIO DE

Góe& Montfiro, ministro Macedo roo pOIS sa c·se que e OSCI ante - PLATINA de tamanho recluzi-
f

' dustria algodoeira na ilha, pois a:;
-- � � ,

Soares. ses Henrillue Dodoswrd" e a. con erencia não te� quas� au- do, proprio para Senhora, con-
1

d d f krras bôas para o milho siio bôaô
Caries Luil, Severino Mariz, tOrl a e para azer ImpreSSIOnar

. , i�bS 11 I ti id� tfRl tendo Si.lS BRILH � NTES \
-,

V \ d G' as potencl' dS do Extremo Ori- para o algodao. E estamos agora ,
' 'rJ.:.fI \MI

d" d d"Jaim� asconce os, sena or Joes '

,
' dI..'

<en u ires em ca a um dos ois'

Monteiro, coronel Cordeiro de ente. IJu�ta�eontetu·bna ePNoca °b p "ntlO
iex-sen '1111' ,f'!' lados do mvst:ador. A pulseira

F
.

I
' I - que euro e ovem ro, para d d

ana e eltmentos da co on'a ������������� Ih M Ab 'I S' fi'
"'. iilli

....ji
.e mIIl � � (�é e COI one!\.: ;:>reto r.úntendo

Portuou@sa radicados no Brasil. � IRACI BITENCOURT SILVEIRA � co

,erl
em a!ço e ri,. I OS U �;.; \MI'P li"� E. � tambem fechos d,· platina. O

I�����������I-
- ,

, e � agflcu tores vle�ern ao encontro
'·.roprietA,;o dn.(\ ,jf' d,. 'urne.r

Illft� MARIA DAS DORES FREITAS � dos nossos deseJo3, dentro de POU- J JÃO PES�OA, 29 -- A tos par.-i .c1entlh.é1- () t'; grat ,ht:a
POMADA I LI SILVEIRA 'llI cos anos a industria algodoeira "

"A!
.

I 'l' o ach;'.ll" � , f' O' d'
�or!� d.' r..e açã , JU gou 1l"JC:, gcnerosam uk a qUdO �'

---

f�

�rsera
um ato. �qUl a �OU('os I�S o anti\i,') �en3 10. (.T',udenci·, JU1l ir: vez -lU o entre'!t,!!e em qua'-

M I N AN CO RA I � participam aos seus parentes � e�tarão em F!ona'JOpol!s a, ma�Ul- dê àir�ito, cnvuJ\ld,) í1C1S ,a,i' dU<:1 urna das Rerlaçõ(;s
I �1 e pessoas amigas o nasci,

Ijl fias e matenal da grande usma,. t
'

-,

�����IIIIIIIIIIII�������I I!!I mento de sua filha MARIA ol!I gren.:Js acon ectrTltnlo, Je Sào dos 10l oa,$ ,�IlJ que faz
� DOS ANJOS. ii qUe custou centenas de contos aO<IJ - 19"5

,

E DE L' i1!j "- H F � C'
oao, em J. este anuncIO,

,

A POMADA I A. ..S'��,*,"S,,"Z"rS"'�,*,"S'rsa� W., . eH;L Ia. O ' f' b 'dL"!!!".oI� -:.� �1t..'!!!�C!�� �t.=!�� reu 01 a sOlVi o. Fpoli�., Ol!tubro 193 7 �

RIO, 29 - O sr. Pacheco
de Oliveíra, de regresso da BaIa,
declarou a um vespertmo, que foi
a sou Estado visitar uma íllha

enferma, tendo se avistado com

o governador, mas não tratou de

politica. Disse mais que a Baía

MIN-'-A-N-C-O-R-A-»-n-u-n-ca-e-xistiu a não sêr em suas latinhas ar i-
está em paz, e que, somenle em

via)'em, soube da viajem do sr.

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações!
Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha ori-ginal. Negr�o de Lima ao Nor'e.

Quanto a retirada da candi-
r�EPAREM BEM AO COMPRAR!!! datura do sr. Jusê AmerIco, des-

II
conhece, por compldo o assunto.

,.1.,_._Et
um prO_duto _dOS LABORATORIOS "MINANCORA" .

JOínVi_l1eII O mesmo acontece com a prOl-Irog.:ção dos m':lodatos .

.:.....--------------------------
_- -�. --- ------

._- __ o

- ..Os anaigesicos comao. . ...Apyr�iino" eiFl ausge., A formula de "Apyretino" ·.Atesto que prescrevo com I
-- Oie Zusammensetzung ·-fitesto que ten. o e,l1pre -J'te..,to que p, escreva em

nentes de "Apyretina", e5- I
tO�05 os C{J5:J5 indicC:doOl, o

tão dosados optimamente, de zeichnetes Praparat besoo- é de molde a corresponõer resultadoS optimos, os co· von "Apyretina" ist bereits gado em minha cli�·ica os produto ":::=Jp"retino" !do far-
maneira que a energia espe· I

' mlJceulico ra,los Henrique
ritica dos orgãos não � atin-I ders bei migl'ane (Kopf. perfeitamente aos casos ín· chels de "Apyretina" neste I ein Beweis der schnellen ".

rr"'àeiro5.

gida por efeitos, ecundarios,l
cocheis de Apyrellna", com Dr. Piragibe deAraujo

mesmo quanào os dois co- schmerzen). dicados.
. hospital, und hpilsamen Wirkung in , Oro Piragibe de Arôujo.

c:hets se'am ingeridos simulo c: 'II optimos resultado.::i. rlinica g"1'ol e pediatrio. con-
t D

den angegebenen l b en.
taneamen e. Em outras pa- r. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.

sultorio e residencia: Rua
lavras, nõo deprime o co- D A t H f D Pld C Ih 1S de NO.Jembro H' 82.-Blu-

- -

d'
, r. �. on a ner. r. au o e arVil o

roça0, nao IlTImUe o perus· D ,- D' ht r Dr. Nilo Saldanha Franco. rnenau-'5�,nta ('atarina.
toltismo gastro _ inlestinal

r. \- eorg nle er. lini-
DI' Paulo de rarvalho.

nem hyperaciàifica o esta·
co geral e operações. Oiplo. Dr. Alfred Hoess, rlinica Dr. Anton Hafner, clinico

.

malo- r1inica geral e operações. Dr. I--lilo Saldanha fron·

Assinado: Dr. Osvaldo Es- - -

m"'d'modo na Alemanha e no geral e operaçoes. médico geral e operaçoes, t: lCO

pindola m�dico diretor do Hospital co. médic.J diretor do Hos-
Dr. OsvaldO Espindola,rli- Brasil.

nico geral e pl2diatría. ron'
sultorio e resid",ncia: Rua
15 de Houembro N: 84 A-,
Blumena Santa ratarina .•

A GAZE rA-Florianopoli�, 30-10-1937

transíerencta iConferencia
ii . Idas 9 poten-

govêrno legalista
espanhol

A
do

VALENr:IA, 29 - f.:moa informados que o decreto
transferindo o governo de Vdlenctii para Barcekna, será publica
do depois de amanhã.

SALAMANCA, 29-,0 Gabinete de Imprensa disni
buiu uma nota, declarando ser falsa a inlormação de Valencia
sobre um ataque, que teria sido desencadeado na frente de Ma
drid.

..

elas

Acresceu a a nota, que durante a noite remou tranquili
dade na referida frente, onde os nacionalistas não se empenham
em combates de qualquer natureza.

n II
II

LONDRES, 29-L\ Radio Espanha informa que con-

tinua a reinar calma na frente' de Madrid, e que us governistas
não dão Sinal de vida, depois da derrubada da frente das
Asturias.

Almo�«I na IY Dr.

Feira de'
Amostras

RIO, 29 - Rea!izo'u'se na

Feira de Amostras um almoç:>,
110 q'Jal compateceram Í;guras de
destllque politico·social. E ntre os

presentes contavam-se os generais

Cura TODAS AS FERi
OA.s, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL!! 1

o sr. Pache ..

CD de Olivei
ra miada
sabe •• 1II

A Farmacia Cruz, de Avarê (São Paulo)) cu'ou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 c.onseguiu curar! ! !

O. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havidn centenas de curas semelhantes! ! I

Auotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

Agencius e Ilepresentaeões
Teleg.: PR.MUS Rua João Pinto, 5

Caixa Posta�, 37 Telefone, 1658

_-------�F_��_�_�L��O���R��I�_�A�N��O��P��o�.-�-�L�I�S� I�
O NOVO r

TE ACO
MOiOROll

2

problema
�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII����IIIIIIIIIIII�������---�·IIIIIIIIIIII��IIIIIIIIIIII

algodo'f3ir'�o
����.. ---�IIIIIIIIIIII�-��-�

CHie '\GO, 1.9 .. \

�,� a ,:(iB i.t

fC �'� :�t.i Ce �

Continuação da óa. página

-

Não precisamos encarecer a

icloneidade destes grandes indus
triais que a frente de uma inicia·
tlva vultuoõa dessa naturezatcons-I
tituem garantia segura de êXito."

--Apezar de escasso ser o

tempo do sr. Maranhão, pondera
mos:

V.S. é entusiasta acerrimo da

..
-

MACHADO & Cia.

NÃO

Blumenau, 5enta ratarina,

médico chefe do diretor da Hospital 5anta ôiretor do Hospitul 5anta
e maternit.ade marta Au.

DI r:,- t pilai
u ur.lenau, �lun a xilioôoru, Hova-Bresiau-Ho-

··A "Apyretina", pela as'

socíação f",liz dos seus in
greóiente9, será um auxiliar
pn'ríoso 11':s C(lSO�i indicados

DJ{.VIC'�C-R M:�NDES
r;, oi ,. � .. i ,�íl1e.-) -:- �.J.

"_�'i"�"J t 'J('; �'.;_ \_::r/' -) ·· .. o....:l;·
." oa forp Públ,ra "_, t_5'.

, taDo

Hospital são 10sé, 1araguá. Isabel.

Santa ratarina. ratarina. ratarina.

OOR

PV
OE

R
,

I ina.mania, Santa ratarina.
----------------------------------------------------
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SEGUINTES JUROS:
I

CIC Limitada e5.1. ala

II
Propr-letar io ..Joao Gonzales CIC;f\';��:í.'l'ro 6,1. ala

Pra�v 1.AI) 8.1. ala ELIXIR DE NOGUEIRA

�A���,�".z�����������:í{��:���i;;Z;�� :-a��:i:l������:�s�:�y���:
i;� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- � �;�:���
�;JJ� estrutura, em con- callzação e direção ii ULCERAS

�ij t d d b II ECZEMAS

b:� cra o ar. na o e o .as � MANCHAS DA PELLI!

��� e ferro Aparelhamento com � DARTHROS

�:� pleto para constru- ��
FLORES BRANCAS

, "'"� RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SCROPHULAS

��,,1 concreto armado N� I
SYPHILlTIGAS

�'I �� e f1nalmeote em toda-

_..=- U affecçOes cuja on.

b. . �
..'-'

I gem seja a

�
� ��

�;{� � • •AVA fi IA' ,

� CONST UTORA IGUAS U� í..tU. �I 6RAN�I�;;:�;I;;g;�N6UE
� � :"•••G-----O.-----e•••••o.:
� Omar Carneir�!l���E;!:us:��sendes da Silva � i C r e d í toM u t u o P r e d i a I !
� ��G o

t�"....�j,,·,\,:. Rua 15 de Novembro, 416 ta
SALAS 12 e13,��� • 0,

'.'

�J E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DS SOR-
r ANDAR � TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE'1l0S FORA�A DESTRIBUP10S A' MAIS

if,r�j Tel. 1503 Curl-t.aba • Parana' � DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$OOO), EXIGINDu APENAS PA-

�)� � RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE

�j ��'i,
MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA

��
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

I� MEZ.

�
� �
�� �
tt� Obras contratadas no I· semestre �
[,� de 1937 �
�, Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �

.c /� �om': ern concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
t reíertura e Forum de Mafra �Grup Escolar de Mafra �
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de IraH � •
Mi:ltern:dade de Rio Negro � � .

�stação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � �
UI\'�r�as cunstruções de residendas �t �

��
�������••�I�.08.�--�---

"'� C i . i ' , ''',' !. .; ..4W .. $ t. ó �II Dr. Ivo d'Aquino - J
Adovgado

IFlcrlanopol is

·f

c

Alfredo P. de Araujo
M EDICO

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

Tratamento do empaludismo e das molestías da pe
le e nervosas pela fiufohemotherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584

Cons.!!!!as:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

r
I

I Estabelecimento moderno recern construido
.. proxi-

'I
mo ás águas térrnais I

m
Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

li
de primeira ordem brasileira e alemã It
Pr eços modicos

Proprietario: Herbert Falk

alei das Térmas

(Mau sprlcht deutsch)
GUAqOA-- Munícipio de Tubarão

Santa Cetarina

Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE,TE cosinha de

I a. ordem, asse:o e higiene Jde onibus para Porto Alegre quartas�e
domingos

"

Linha

J

_ ....• " � .. ' .-

Frernio maior 5:175$000, e muitos
•

prerruos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA,� QUE PUBLICA o R.ETRATO E RECIBOS' DE SEUS

'-\"1 DOS QUE EN'J�REí'· PO 1 r' I ,\tlGr,TTc n� ,', U' "nr�"IOSf' , r'ln A E 1, \J �\ . ''_ l,,; ·ol.,1 ..... , � ......
e_
',.!v ,:'li- '. "t.IVli •

CREDITO MUTUO PREDIAL,

Adolar Schwarz=- r�������x�������������,� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paule ii
� «Obras do Porto de Pernambuco. �
li

�
\ g �
! VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �.

li COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
,

� IANO N. 16. �
l.�...S".:s:••s'�rs-.mr.;;,:..""'""''''"''''''"_.. .... ,....".....,..,,..,.� r.;.- , ,_ """"'.,..,J ,

��c �����· .....,,�� ...� ..�_..... '-�.._.... .Io...._ I.._� � "!!I"'..�.....tL....'4I.!r.I�

Capita] sebscnto
Capital I' eal izado

------------------------------�---

Endereço Tclegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Limitada.r+Rio

, Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, EV(J, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratiningn, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, 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 País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação, do País ou. do Ex
terior, para, desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços 'l\odicQS

M E R I D I O �N A L I
Companhia de seguros I

de acidente de I

Trabalho'

1.000:000.$000
500:000,$000 I

•

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo' de

A�_;sistencié'3 Médl·;:;;";.�, F:=l�-
1,1

ms������:� �EvtioD�C��' g�;�sa r ,IDO INTERIOR

Agente-ge ra I

H. AVILA
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO��E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - ENO. TEL. «AVILA»

Floríaf,opolis

Míõ W ti! PSi "ti' em i

de tomar, hoje, I

o seu

CASEMIRA EM CORES, ART
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

TONICO

J

Banco de Crédito
Popi, lar e Agri ..·
cola d� S rnta

Catarina

'(Soe. Coop. Resp, Lida.)

ALUGA--SEo co.nfo�tavel prédio de resi-

Idencia a rua Esteves Junior
n. 179. ITratar no Banco Agrícola, á I

IRua Trajano 16. .

i

Rua Trajano n. 16
. � (Ediicio proprio)

Capital
Reserva

1 36:700$00i )
56:424$498 VENDE-·S�·

, uma farmacia bem afre
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São rran-RECEBE DEPC>SITO
cisco.

Para mais informações
nesta redação.

Rua Visconde de Ouro Preto N· �3

t'A6AHDa 05
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Consultas diariamenle aas

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
r- into n: 13

i"Ol\lE- 1595

l' ência: Rt:a Visconde
de Ouro Preto n' 57

FC/l\[E-- i 524
-----------

,
_

.

;' t-

1'11 tam. nto mor.erno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joao Pint:::., I �

! f:IFfon,o. ! 595
;1"5. Hotel Gloria-Fone 1333

Dr. Carlos Corrê,

Partos - Molestias ele

Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hí)ipna�

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
t\tende na Maternidade
até ás 8 1 I2 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALOI, 49

Matrtz:

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

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

I
Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

= I
I �r. RicArdo I
I \.::ott.smarln
! l:] chefe da clinics do Hospi
'ta1 .--lt" Nümberg, (PUJreSSoI
: : lJ'�ÓI g Burkhardt e Professor

i:
.

ErwiT' Kreuter)

I ! �.:M', Il·!;er�� cl.II,gla

I ..

loci (dI -,[la cirurgra, gmaeco ogia, 0-

If.nça, ri3� senhoras) e partos,
LlfUlgj() do SIstema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N- H� das 10 ás 12 e

Jat ; t; '-\8 i 6 i 12 horas.

TELEF. 1.285 .

. f{F,3IDENCL�- �ua Este-I
\' ve� J.U:lOr !'i'o 26 IJ L.Lc.F. 1.1J 1

Aavo�ados
I Dr. f'itdn' de Mlwra ferro \

líares,
Luxo, seriedade, conforto e distinçã?
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras.
J r-Fane camente iluminado com instalações mo

� lêS

fH pr, i�P.� I C,--t í s br : «- nr s

I , :él �·orv tl r a

3 (� da

"

\

j

..........---O.G.�.I:.�e
- �� �i.""'

I Companhia '�Alnança da ;
� Ba h la"1'JfI Sftu "',�
e a

• FUNvADA EM 1870 - SE'DS B,'-';.HIA �)
. �

ii t eguros Terrestres e Maritimos J
., CAPITAL REALIZADO 9.000:000$00" ti.

• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 .'.
.

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 1:14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 �

Cf RECEITA EM 193 21.421 :545$220 .

I :����:���:��n�:. EeM �:::'ad.re:7 3:�4�5:60
em todol !!I. Estado. t:o BrasU, no Uruguai na
dlnclpaís praças estrangeira•.

�
'@ A.gentes em Ftortanopotis: �
a �

: Campos Lobo & Cía. fi
: Rua CJ:1n�hlro M ,'ra, 35�(lllJrad r) Calxa Pcstal19 :
• :.EONE N. 1.083

-�

�
� END. TELEGRAFlto ALLIAlvÇA (I

VENDE-SE uma casa no dis- instalações. o aprutimas ti ��
trito «}-'ão P,ss6a», Estrei- vel recanto da Ponta do La·s � Escritoríos em Laguna e.ltajahl i.
to, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com [ocã O 'USB-AOENTE� EM BLUMENAU E LAGES t;,�:�

coroZquertos, salas de 'v nt ae Alves, no Canto do Estreito. � �
e entar cozinha.

.

.�•••••_---.....G•••

FL.O o

-I
R. I Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

OL.IS

I Dr Aderbal
da Silva
rvdvcgado

�ua Cons. Mafra, 10 (sob.
FoDes 163 1 p. 1 290

\'
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontesem todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)-:
HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

)L

�

I\ Accaclo MO-I

N o�Estreito Ponta do Leal
I

1
�

�
I E s

.

re I ra tem seu escrip-

L H E TB

Federal e Santa Catarina

tó, io de :advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

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

I WlI\iI-----\ Caí)'. t Postal, 110.

• 1.

,
-

,
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::::::;A G A Z E T A Florianopoli,s, 30 de Outubro d,e 1937;--::

·0 desernbarga-ro3
dor Pa�rnirfo
Pimenta

generos em

Porto Alegre
violinista

anos

de 9Um

URUGUAIANA, 29 No salão
de honra do Clube do Comercio,
perante seleta e numerosa assísten
cía, fez a sua apresentação, ontem,
aqui, o pequeno violinista brasíteí

zar totalmente o grave problema ro, Arl.el Verne Tasliaferro,de 8 anos

do tabelamento dos generos de I apenas,que alcançou franco exíto.

primeira necessidade.

PORTO ALEGRE, 30 (Espe
cial)-O prefeito desta capital es

pera dentro de 15 dias regulari-
I'

absolvido p'�la
Suprema

Côrte

SorteDistribue a
I
I

RIO, 28 - A Côrte Su
prema julgou Palmirio Pimenta,
desembargador da Côrte de Ape
lação de Mato Grosso, aru

,,,do de crime funcional.
Atnbui-se a esse magistrado

o fato d" haver luncioeado no

!ldgam(;!lto de uns embargos
numa ca usa em q ue ti nha i nte
resse um concunhado s.,u,

O juiz acusado ddendeu-8�, V d
DIVERSOS MO

porem, aLgando que no primei- en e. ..se VEIS A' PRA

ro julgamento ahnnara suspeição ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7

e o filera apalado em lei esta-
(SOBRADO)

I dual, mas, sobrevindo outra lei
------------

'que
suprimiu o impedimento do Au iomave I I'concunhado, e porque os autos I

lhe fossem remetidos relo f1re- econ tllHI':1 eco
sidente daquele tribunal, Iuncio

-

nau no feito, nessa altura, prati-
c I, aliás, seguida por todos os Percorre 11 qnilometros
demais colegas seus. com I litro apenas de ga

Depois de: pronunciado pela zolina.
Côrte Suprema, perante a qual Inteiramente reformado,

Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI- se fez a formação da culpa. trazendo:
. . IGOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt reah zou-se, ontem, o julgamento pistões, aneis, pmos, carxa

I27, livre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora

seja distinguida porparte do comercio e do pu'blíco em geral com o do plecarir-. de tróco, acumulador, tolda,
mesmo acolhimento dispensado á firma ora extinta. DepJis de lidas as peça, sanefas, jogo de capas, pin-

I!'LORIANOPOLIS, 1". de outubro de 1937. I
VIUVA SARA SCHULDT pnnc-pars pelo escrivão, o

áf.itura,
etc., completamente

IDe acordo: H. O. LIGOCKI. Alix de Alvear, chefe de se- nóvos,
(Firmas reconhecidas)
---------------- cçao da secretaria da Côrte So- 4 peneos C 1 socorro no-

Ora. JOS,;;fi!l, Flaks Schweidson urema, o ministro Costa

Manso,!VíSSimOS.M E D I C A inst�utor do processo, fez mi-
.

Tudo por 3:500$000 á
nucioso relato.io, após o que o vista.

p. r.esidente,
ministro Edmundo

r

A' tratar �:O.!T' R�ulino Horn /1Lins, suspendeu a sessão, pelo rerro. Florianopolis.
f-irazo regimente], para descanso. �iiiíiiiiii__iiiiiiii iiiõiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil__;a;

f(eaberlos 05 trabalhos, o ar.

Crabriel Pa�so8, procurador gc:rai
da RepublIca, sustentou, em

pOUC3S palavras, o libelo, por
não ter comparecido o acusador
particular, ii requerimento dê

�.���w����������<�mm�,*�M�n��,�����

ii Nr,o' tJ? .t-�� ��.;.o I·�. �r n·'o 'r;:.em
Iôra instaurado o proCts'

! '.:', :1J·.l \- iJ I A seguir, o dr. Evaristo de I

� \."... 'fi:/ :� MoraiS tez a defesa do acusado, �I demon5trando que o ato cometi-

�k!i1.���' �. ,I' I !� .,� �jr.)!J,' do pele seu constituindo não ;'
V \.i' 1

"
" B � � podia ser considerado crime, por i

isto que, tratando-se do:! um ma- ��,grstrado dIgno, cuja conduta os ti
seus propnos colegas de Tr,bu- �
nal "banam encomiasticamente,
só por erronea interpretação da Ilei Q praticara. I

Passando a deliberar, em I
sessão secreta, a Côrte Suprema Iabsolveu o desembargador Pai
mi.io Pimen�a, tendo o presi-(i"
dente proclamado, em seguida, I
esse resultado. ISão muito raros os proc6Ssos,

contra magistrados e ha J 6 anos,
que a Côrte Suprema lião rea

IiOZé.v, Julgt _'n!o identico. a CASA ElAVER entre aque
les que tenham um vidro de TONICO BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premias expostos na

vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

Florianopolis a ruo. Felipe Schmidt n. 11. Poderá
concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar

.�, a tampa (rosea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmacias de Florianopolis. onde recebe
rá em troca desta tampa! um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-

,

� OUED� DE SEUS CPBELOS
ALUGA SE

uma casa de
_ moradia á rua

Esteves Junior.
Tratar na mesma rua, n·. 150.

/

I
I
/

USr:lNDO

PETROLiNO MINQNCORQ
/

I
/
/
/

xer.

Os 30 premiasN� C�SP�
1 /vparelho de jantar mid. Cambridge

peças.
1 lindo aparelho [otografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Apare tio ae chá com 8 peças.
1 Desoertaãor moderno.
1 Licoreiro com 8 peças.
1 Relogio de algibeira.
1 Estojo carteira (2 peças).
I Estojo Talheres (3 peças).
1 Vaso japonês
1 Bandeja de pinho.
1 Oúadro de borboletas.
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-joia,
e mazs IS premias de consolação.

com 84
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PRAÇA

Os pormenores deste sorteio acham-se na vi
trine da relojoaria BOETCHER � nas farmacias.
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especialisada

Seguros de \'; rl ,��'f
'" di!. �,. \t..;.'\,

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE REST:jIC·

CãES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

;; .

deve ser a Ccmpcmhiu
de sua p re fe rencfcr.

Fundada em 1920. o seu progresso

•• evidencia pelas s eçu
í

n t e s c if r a s,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Ac:llvo Reservas Rec:eita Geral

1932 - 17.036 contos 13.064 conlO! 6.726 COI:( JS

193,3-18.205 �ontos 14.164 contol 7.941 con!05

1934-19.943 contos 15.922 contos 9.485 tonlos

1935-22.314 UDlos 18.427 conlos 10.741 conlos

1936-25.973 CIntos 22.373 contoI 12.375 conto�
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11

� ���;€��H��A�;ia Whilaker
� Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
f, Dr. José Cassio de Macedo Soares
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SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA .. P. ALEGRE. BAHIA .. RIEC�iFiE
AGENCIA: - SANTOS
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DESPORTOS NOSSA VIDA

DR. SILVA
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Reunião de proceres

liberaisPROBLEMA
��������--���

ALGODOEIRO
FIGUEIRENSI� VER. ANIVERSARIOS

SUS TAMANDARE9
PORTO ALEGRE, 29 Na reunião da tarde, na residencia do PRELIARÃOsr, Darci Azambuja, compareceram além dos deputados da bancada esta-

I
Deflue na data de hoje, o anildual, varíos membros da Comissão Diretora Central do P. R. L. e de va- DOMINGO

rios proceres presentes á esta capital, inclusive o senador Francisco Flo- versario natalício do sr. dr. O-
res, que regressou, o_ntem, tambem, d� Santana do Livramento.

. Amanhã o stadio da Federação valdo da Silva Sahack, Procura'
Nessa ocasiao, o deputado Joao Carlos Machado fez uma raptda ,

. de jnul- dor da Justiça Eleitoral e docenexposição dos pontos de vista do general Flores da Cunha em relação ao : s�r� peque?� par!l � gran e mu -

panorama político estadual e nacional, dando, por sua vez, as impressões: tidão que ira assistir o desenrolar te. livro da Faculdade de Di
que colheu das palestras que teve com o presi�ente da Comissão Central' do grandioso match que serão reito

".
do P. R. L. e ex-governador �� Estad�, a .respeIto �os magnos problemas protagonistas o Figueirense e Ta- MmLo .relaci(:nado .eque preocupam as forças polítíco-parttdartas do paiz.

,
. d

' I do no meio social Ilorianopolita]A' noite, repetiu-se a reuni 'o, na sêde da Secretaria do Partido, ,man are.
,

I no o ilustre aniv
.

tendo o sr. João Carlos Machado palestrado, demoradamente com seus Caso não haja modificação a', m ersariante ver

correlígtonaríos, trocando sugestões sobre o momento. ultima hora, os quadros serão os,
se-a _alvo de abundantes demons

A(l que fomos info.rmados, nenhuma d.elí!>era�ão foi assentada, seguintes: I trações
de estlJ�a e aprêço, á.

devendo ser. convocado� var!os membros da conussao Díretora Central do quais nos assocramos com intenP. R. L. residentes no íaterror do Estado. I

I sa satisfaçãoFIGUEIRENSE TAMANDARE'
.

j Rezende Raul II SRITA. ZILMA FERNANDE'

D
· I Fredi Becão Vê passar hoie, o seu aniver-esapareomento ; Antenor Pinheiro sario natalicio a graciosa senhori-'Carlos Jací ta Zilma Fernandes. aplicada alu-

de Ma. ria Yvone Beck Negrão na da Escola Normal Secunda-Helio Numa ria, elemento destacado da <je 1-Sabino Artur nesse-dorêe», e filha do sr. TychoRIO, 28 (Argus)-O caso do de-! Paraná Ceará Braile Fernando-i, alto fu ncio 11-
saparecimento misterioso da fran- ; I vo Bola rio da Fuzen.la Fe.Ierul. Z: m r,

Agripino Grieco figura com re- cêsa Maria Yvone, que tão viva- ,Calico Caricni
I que além, da gran.le b.mda l« que

alce, entre os nossos criticos do mente tem impressionado a opi-: Oscar Aprigio (a cereterrsa. (> ainda um esp�,
momento. E' popularissimo e ... nião publica desta capital, está' rito Iini , ..-im». irrcdiand.i e 'a-
temido. As suas frases são con- ainda no cartaz da imprensa -. ptando sirnpa tias, ver-,;e-ú hojr-,
tundentes, navalhantes mas sem- rioca. Ainda hoje, a policia levou: cercada das su 1, inumeras a ni-
pre de leitura agradavel. Ele iro- a efeito tambem, na estação de I

O I:!... -O guinhas, que lho levarão mut 'í
niza ou caustica com periodos de Miguel Ferreira, li��a de. Patydo S[;,;'VIMO beijos pelo graLo dia.
fulgurante beleza literaria. As Alferes, varras diligencias, das I :13

III.
A GAZETA felicita.

suas palavras são como punhais quais resultaram as prisões de '

t"':\r.,�fllS-ln'n�gaguçados envoltos em perfumados Láo Rafael Berssinguem e Vitor: �y ss ti a u IS � 9, Faz. anos hoje o sr. FltÍs-
lenços de fina seda. Muniz. O dr. Freita Aguiar liga Leio SII va, 'Cn!1C31 tu-ido negDcin-
Critico liberrimi, com abundan- grande importancia ao que passa B2RLINt 29 - Um 1 nova Iel1 te, estabel�cirlo com alfaiatafl

te leitura e uma retentiva excep- dizer á po�icia Léo
.

Rafael.
.

sobre o exercício da me íícina 1lJ-1
nesta Capital,

cional, Agripino Grieco não se .A estaça?, de MIguel Ferreira ie publicada. liberta em cedo; ca - Muito estimado e gozando (8

deixa dominar pelos fulgores do I
fOI ond:, aliás, a re�ortage� de sos os medicos do dever do segre- grandes relações, o aniversariane

prestigio falso ou duvidoso dos «A .Norte: em pesquizas ah pro- do profíssíonal quando se trate ,I-' será, certamente, muito Ielicitad.,
ídolos hipoteticos e os reduz as CedI?�S, Julgou

.

ter encon trado cumprir Ulll dever iuridizo ou aja
suas devidas proporções, esgri- vestígios da passivel passagem de conforme ao <BOM SENSO DO PO-

FAZEM ANOS HOJE:

mindo a sua pena. Yvone. VO».
Mais alguns dias e será posto

a venda, mais, um delicioso livro
de Agripino Grieco. Intitula-se
<PEROLAS». E' uma esplendida
coletanea de deslises dos nossos

escritores, estigmatizados com a RIO, 28-0 mi?istro da Guer

pena acerada do notavel critico. ra receb�u o seguinte �elegrama
"PEROLAS» deverá marcar do sr. LIma Cavalcanti:

um dos maiores exitos do livra-I « Acuso o recebimento do te

ria deste ano. \ legrama
de v. excia., transmitin-

do o decreto de requisição da
Brigada Militar. Manifesto a

cer-, BERUM. 30 _ (ESPECIAL) _

teza de que ,aBrigada .

de Per- O eh .ncder Adolfo Hítler não aceínambuco esta sempre dlsp.osta a
t.ou o pedido de demíssão que lhe

cooperar c?m o Gú_verno I< ederal foi apresentado pelo Mín�stro da
e o E:ercIto NaCIOnal n� ma- Economia.
n?�ençao da orde�, atraves das Por tal motivo o sr. �Schaf volta
dlflC?ldades qu: tem pert�rbad? rá, amanhã de novo, á 5ua pasta.
s. VIda do regIme e contmuara '

sua tradição, prestando ao Exer
cito sua colaboração valiosa.
Atenciosas saudações».

CINE ODEON, ás 2 horas
-Mala da California e Ca
nzarada ambicioso, e às 5, j'
e 8,30 horas-Sombra da mO/

te, e os 9' e 10' episodios de O
cavaleiro alado.

Sabedores que a importante Iir-I ouro branco vai desbancar o café
ma H. Fett & Cia., creou um I Sinão veja; aqui está um quadro
departamento algodoeiro, a cuja estatistico bem interessante. En
testa se encontra o sr. Arnaldo quanto o café vai em degringola
Maranhão.perfeito técnico, conhe- da, o algodão ascende assombro
cedor profundo do assunto.conhe- sarnente, Em 1932 a exportação
cimentos adquiridos em cêrca de do café era de 26.237.827 libras e

24 anos no trato da materia, fo- lã do algodão de 25.116; em 1935
mos ôntem, procurá-lo em seu o café atingiu a 17.374.000, com

escritorio. Com grande amabilida- o decrescimo de 8.863.827, e o

de recebidos pelo distinto cava- algodão foi a 5.223.000,verificado
lheiro, que se prontificou a pres- um acréscimo de 5.197.884! E' a.

tar-nos todos os informes. prova dos algarismos."
=-Entâo=perguntamoe+ê ver- E qual a organisação que VV.

dade que os srs. H. Fett & Cia. SS. vão dar?

pretendem intensificar o plantio
do algodão na ilha e que monta- Continúa na 2a. página
rão uma usina modelo para bene
ficiamento do algodão, estando V.
S. a frente do departamento ora

..eado P A ELEGANCIAMASLUINCA
-Vocês, da imprensa são bis- EXIGE UM BOM CHAPEU.

bilhoteiros-respondeu-nos o nosso I « CREPl» E' O UNICO. NO
entrevistado-mas eu gosto de vo- "O PARAIZO"
cês e assim vou lhes dar informes 1 --------------
sobre a nossa organisação. Em Sem braces assinouprimeiro lugar devo informar �

.

que sobre o assunto tive oportu-
d

o ,111

nidade de conversar com s. excia. I com os OIS pes
o dr. Nerêu Ramos, ilustre gover
nador do Estado, mostrando êle
rrrande simpatia pelo empreendi- RIO, 28-Informam de São
�:lento e deixando transparecer Paulo que causo.u sensação alí_o
certo entusiasmo pela iniciativa.

I
caso de AnastacI� Alves, q.ue ?ao

Você não ignora que por longos tendo as duas ma?s, queria ms

anos me dedico á industria algO-I
crever-se ?omo.eleitor,

doeira, e conheço desde o plantio A

Os funclOn�flos ?bstaram,tendo
até a exportação.Acompanbo com �l: comparecI.do a presença do

o mais vivo interêsse.as vantagens JUIZ, onde asslOOU seu nome, se

que vem trazendo ao Brasil, atra- guran?o a cane.ta com os _dedos
vés das estatísticas e estou que o dos peso O magistrado, entao, au-

,

torizou sua qualificação, tendo
Anastacio deixado as impressões
dos dedos dos pés.
/- ---------

I
CINE REX, ás 2 hQra�-O

bobo do rei, e às 5, 7 e 8,30
horas-Explorador das selvas,
e os l' e 2' episodios de lmpe-
rio submarino. I -

TUPACERETA, 27-Chegou a

AMANHA, ás 6,30 e 8.30 61ta localidade, hoje, pl'la manhã,
I C· um contingente do exercito, que1Oras-- ,lUmes.

f
_

dveiu azer a apreensao e armas

e mlmições existentes no munici
pio.
Após a apresentação ao prefeito SANTOS, 30 - Proseguindc na

municipal das instruções emana- campanha de combate ao extremls
das do general Joaqllim Andrade, mo. o sr. Ribeíro Cruz. delegado
comandante da 5a. Brigada, foi adjunto da Delegacia Regíonal de
procedida a uma busca na prefei- Polícia. conseguiu efetuar a prisão
tura, sob a direção do sr. Carmo de mais dois perigosos eíem:::ntos
Guimarães, nada tenho sido en- corounistas�
contrado. São eles; Aquilino Cam/no. co-

O delegado de policia, capitão nhecido pela alcunha de PIN-PIl�.
Manoel Mostardeiro, fez entrega memhro do Sindicato Operaria em Argen t".na

KIO, 29 Em sessão solene, que Em homenagem á data come-
h I se realizou no Teatro João C 'etano .

dde 37 fuzÍs, 4 mosquetões e um Construção Civil. a tempos ficha-
foi lançada solenemente a idéia da

moratlva o « Dia do Empr�gado
fuzil-metralhadora, e mais ou me- do pela policia e Antonio

Fernan-I aquisição de um destroier para a no Comercio », o « Clube Quinze
nos mil tiros, material êsse que des. português. trabalhador em café. BUENOS AIRES. 30 -- (ESPE- Marinha Brasileira, oferecido pelo de Outubro» abrirá os seus ele-
Ee achava encaixotado e relacio- Os presos já foran encaminha- CIAL) - O embaixador brasileiro povo carioca. gantes salões para uma soirée,4

S d d O d J B f h A iniciativa do capitãoFrederico, ,

nado para ser remetido para San- dos á uperinten eneia a r em sr. osé oni aeio visitou o c ano
Trota conta com a solídariedàde que sera grandemente conc®rri-AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 ta Maria, conforme instruções 1'8- Puólíca e Social devidamente es- ! celer sr. Saavedra L1amas. a quem de figuras de destaque na política da, dada a animação reinante

horas- Floresta petrificada. cebidas da chefía de policia. coitados. apresentou despedidas. e sociedade. entre seus associados.
--T
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Perolas
..

Mais um eaustie..nte
livro de Agripino

Grieeo

CARTAZES
DO DIA Apreensão

de material
belico

A resposta do s.·.

Lima �avaleaDti I

CRISE
ministerial
alemã

o sr. Almiro Faraco;
o sr. Gerson Gomes;
o sr. José Rodrigues Fernan

des Junior;
a srita. Marieta Albuquerque:
a menina Marília, filha do SI'.

Irineu Pavan, funcionarío das
oficinas da Imprensa Oficial,

CINE ROYAL, ás 8 horss
-Festiva[ dos Empregados
do Comercio.

Prisões em
Santos

\

'r(
Sonia-Maria é o nome que na I

pia batismal receberá a linda e· Irobusta garôta, primogenita do I
nosso ilustre con terraneo, lo. te- Inente-avIador do Exercito Na
cional, sr. Helio Brueggmann, da.
LU.L: e de sua exma. esposa d. .:
AlIce Luz, atualmente residindo
em Curitiba. Levando os nossos
parabens ao distinto Gasal, faze
mos os melhores votos de um
futuro risonho e promissor á inte
ressante Sonia-Maria.

GENTE NOVA

AMANHÃ,ás 5, 6,30 e 8,30
horas-Princeza das selvas. Oferta dum

destroier
novo

PELOS CLUBESEmbaixador
brasileiro da CLUBE QUINZE

1
t
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