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Ixpulsos

APOOERAR.,SE DAS I
:Iou TRIAS_QUE O I-IONR
,JOO CONSUL. CARL.OS �E"
1NAUX j::--U--'NOOU E CON O.,
IL.IOO.U OINAM�CAMENTP':.

De novo vol
tamos á liça, de
ariete em punho,
para descarregá-

I lo nas cabeças
( dos sevandijas
: que julgam, pela ����--�--�--�����������������---��������������������������
força da sua des- AI façatez e pela co

: vardia das suas

ações transformar'Brusque num a

segundaFalperra. ANO
Cá estamos de

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

A
voz DO

.,

GAZE
POVO SeIO quaisquer Iigaeões politicas

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

IV I Florianopolis, Quarta-Feira, 10 de Novembro de 1937 I NUMEltO 1007

delüs candidatos do Recrutamento
Partido Consti-]
f. � tucionalistal !

Grande Circo Norte
Americano

Chegou a RecUe Ma-
l·;'se Bastié

I DR. ARMANDO: SALES
RECIFE, 9--A aviadora fran- S. PAULO, 9-Reuniu-se ôn-

cêsa Marise Bastiê chegou a esta I, tem a comissão diretor.a do Par-
capital ás 19,40 horas. tido Constitucionalista.

A reunião foi especialmente
convocada para se tratar da con

elei- vocação extraordinaria do congres-
so do partido, afim de serem es

colhidos os nomes dos senadores I
e deputados federais para as pró
ximas eleições do dia 3 de [anei
roo

Ficou resolvido que o congres
so extraordinario do partido seja re
alizado nos dias 2 e 3 de dezem
bro.

Os deputados federais filiados
á U.D.B. seguiram para o Rio, a

chamado da direção daquele par
tido.

Martinho
Haro

., ,_. novo,com a con�-

r ONSUL CARLOS RENAUX, vítima �ien��ia da nossa
0;;.,

• justiça, vergas-
(ia sordidez dos que querem trans- tando essa esco-

formar P.rusque numa segunda ria sem escrúpu-
Falperra los, constituida

por um bando sinistro de desfibrados morais, que ao atacarem a
Penhorou-nos hoje com a sua

I II
.

d dIa Teres de um homemiorn a a 1PW, na ansia e se apossarem OS] \ .

visita, o nosso ilustre coestadua-
(!p j'::l,sado lidimo e impoluto, fecham os olhos, para não enxergarem no, verdadeiro orgulho da terra
o rast ro infame que deixam atrás. barriga-verde, o consagrado pintor

Afiando as ganas aduncas, rangendo os dentes felinos,�ja?u- Martinho de Haro, que num ges
lando 1 r.da a peçonha que resal Ln da sua desfaçatez, Q\1p!em, a vlv.a to de fidalguia veio trazer-nos o

força, locupletar-se com o patrimonio alheio, lançando mao ?OS mais
seu abraço de despedidas, por ter

vis, d( s mais desprezíveis, (1(,S mais ignominiosos e dos mais degra- de seguir "ara Campos Novos,
dantes meios, (�e que rezam at) crônicas da .nossa terra. onde fará um repouso antes de

Os que vêm _accnpar)13T1do, sem p�ixi'ío, o rumoroso caso
partir para o Velho 'Mundo. I

,.�e BrU8?-ue, são unanimes r m reprovar a atJ�ude do?, s�lrapas qPP i O grande artista, en Lreteve I
se conli iararn contra eEEa grande e cavalheiresca figura, que e 'conoscu interessante pale ura,
nobre Consul Carlos Henaux,

. � I dizendo-nos que si lhe sob.ar
N� h

.

em de concicncia limpa e de "entImentos saos ,'.,.,0 a nmgtl� , . , . I •

.

'

I tempo trará alzuma cOisa de no-

que se não sinta revoltado contra a maldad� dêsse bando d� abu-
\vo.'

o

t.res de g'arras acluncas que esvoacam em torno dessa respeitavel G tos mela vvisi t'

.'.' :. ,
•

".
.
A ,

J
' ra os pe a VISl a.

reliquia ca tarinense, com I) Iim de sugar nos seus haveres a u tuna

reôta do seu suór. .----------------

"

Somos, porém, crentes de que o terrivel plano não conse-

guirá o objetivo almejado.
A córja encontrará na repu lsa e na indignação geral, o ba

luarte que se oporá á consumação dos seus nêgros propusitos.
.

.

O que foi fundado pelo Consul Carlos Renau.x,o que fOI

por êle, em longos anos de dinamismo consolidado, abrindo os por

tais a novas fontes de economia, com o monumento colossal que a

sua obra imorredoirn de Brusque repre senta, não irá cair nas mãos

da gentalha ingrata, que tão indignamente para com êle se houve.

A traição jamais conseguiu esmagar a lealdade.
E a traição dos biltres que querem assenhorar-se do que

lhe não pertence, é,no caso em aprêço, uma infarnia inominavel, que
toca as ráias de todas as misérias.

S. PAULO, 9-Foi encaminha-

do "O Reboque" I do hoje ao Tribunal Regional
Eleitoral todo o material padro-
nizado pedido ao Ministerio da

Exército: Reaparecerá, dentro de breves Justiça.
di

.

h
..

O
Amanhã o Liceu de Artes e Ofi-

las, o sernanano umonstlCO· , T -ib 1RIO 9 - Foram expulsos das
REBOQUE I ClOS entregara ao II una as ur-

,
,. , que teve a sua pu- f

.

fileiras do Exército, de ordem do, . �

d
. nas que con eClOnou.

.

..

d G f
I bhcaçao suspensa urante vanos Ja estão prontas para o pleitoministro a uerra, por pro essa- : anos ...

rem idéas comunistas, os solda-
.

as urnas antigas em numero d�
dos Ildefonso Rodrigues da Cunha, TERNOS FEITOS DE 50$000 2.650.
Alberto da Costa Moreira e Se- PARA CIMA SO' NA CASA

----

bastião da Silva Primeiro, per- "O Paraiso"
tencendo os dois primeiros ao 4'

esquadrão do 4' R. C. D., de

ATrês Corações, e o último ao G.
G. da sa: R.M" em Juiz de Fóra.
Foram embarcados para esta

capital e entregues á policia.

ENTREGUE
O material
torai

IPara preservar as

militar instituições da
fluencia do

..

In-

comu-TIvemos a satisfação de lêr no

CORREIO DA MANHÃ, do Rio,
uma crônica referente ás modifi
cações introduzidas no serviço da
10 C. R., pelo culto e brilhante
oficial do nosso Exercito, CeI. RIO, 9 - O sr. Gustavo
Francisco Pessôa Cavalcanti, com Capanerna, respondendo a um a

o fichamento completo do Estado, f�cio em que ,o ministro da. J us

tornando-o assim mais eficiente. tiça, na qualidade de presidente
Embóra, de ha' pouco se ache da comissão cxecu�o�a do �stado

integrado naquele mistér militar, de-gu.err:'l lhe soiIcILav� fossem

o cornte. Pessôa Cavalcanti já

I
constituída, nesta (;lltal e nos

conseguiu, com a perspicácia dos Estados, co.missões ;i!
,

imbida- rle

homens de inteligencía lucida, in- t�)mar medlcI,as de o., em ed ... c.:d-,

troduzir inovações capazes de tor- Lixa,. no. se:l�do de �)rcseL'va�' nos
nar cada vez mais perfeita as "as instituiçóes .�la IIlfh�enCla .do
atuação e finalidades dos serviços comunismo e de

. .ouLras ideologias
de recrutamento, os quais tem a

sua frente, em Santa Catarina,
urna figura de militar brioso e

culto, como soe ser o comte. Pes
sôa Cavalcanti.

.

msmo

Com casa replêta teve lugar on
tem, mais um espetaculo do Grande
Circo Norte Americano que, como

os anteriores,foi coroado de comple
to exíto. Para hoje, estão anuncia
dos grandes estréias, na preocupa
ção que vem tendo a grande Com

panhia em agradar a população de

Florianopolis. i

Amanhã, ás 15 horas, realizar- i
se-á uma matínêe elegante, para
qual a petizada já está em anelas.

E

Juiz
A

preso

morte M A D A M E

de �Mac Donaldj
I

RIO, 9 (Argus) - Por ordem
da comissão Executora do Esta
do-de-Guerra no Estad0 (lo Rio,

APRECIAREM
pertubadcras da ordem e da un'»
dade nacional, designou os sr".

Mario de Bríto, Fernando Maga
lhães, Afonso Arinos de Melo
Franco, Edmundo da Luz Pinto,
Afonso Pena Junior, Helio Lobr-,
Alceu de Amoroso Lima, Rodolfo
Garcia, Raul Leitão da Cunha e

TAILLEURS DE SEDA-LINHO E GRANITE--VESTIDOS, KIMONOS MARAVILHOSOS d. Carolina Nabuco, para reali
-BLUZAS (verdadeiro encant0)-JOGOS DE JERSEY (desde 35$)-CAPAS MODERNISSIMAS zarem êsse trabalho.

Essa comissão realizou, ontem,
nf) gabinete do ministro da Edu
cação, sob a presidencia do sr.

Gustavo Capanema, a sua primei
ra reunião.

SENHORITA
estão couvidadas para

DR. EDMUNDO DA LUZ
PINTO

'-
_ ......

As Lindas Confecções
Recebidas pela "A M O D E L A R"

Permanente stock de Renards Russas e Casacos de Pele

Serão prêsos
ISecretário da

--------�------------------

. de' Pernambuco

o ex e atual

Segurança O��C�EL�.�M.!!..I!!!l,�.�X�A�V�I�E�R
conferenciou com o minis

tro da Guerra

faleceu sr. Estado
Coimbra

RECIFE, 9-Falecea o sr. Es

tacio Coimbra, tendo sido arma

da �amala ardente na Ass,embJéia I RIO, 9 Noticia�, tr�nsmitidas
Legislativa, sendo concedIdas ao

I
de bordo do paquete Rema deI Pa-

d h f d E if- o" informam que faleceu a boro
morto as honras e c e e e s- � l�aq;"ele navio o sr. Ramsay Mac RECIFE, 9 Tendo em vista o processo crime Ú homic�d�o
dado. D�nald ex-primeiro ministro da In_I praticado contra o jornaleiro João Lourenço, q?e foi mm·to �a_ prIsao

S. sx., era presidente .de . per-l àlaterr�. mist�riosamente, o des�mbar.gador Genaro F�eIre decretou a prIsao pre-

b co uando da vltona da O sr. Mnc Donald, que era che- ventIva do cap. FrederICO Mmdelo, que, na ep?c�, era �e(,rctario da Se·
nam u

�

q
b'

.
_ f do partido Trabalhista:- inglês, era Surança, e dQ sr. Ranulfo C:l::lha, atual secretarIo, entao delegado, e de

revoluçao de ou tu 10, en1Jgran �
ra de grande projeção na politi- mais dois investigadores.

.

do para a Europa, rlonde retor- iIS�a Grã-Bretanha. Aprecia_!ldo o pedido de "�labeas-corpus" impetmdo pelOS três, a

n'.JU após a anistia decre�ada pelo ca

Viajava o eminenté homem pu'- Corte de Apelaçao do Est�do dc�:�Bo.U-?:
voltando a radIcar-se no blico em companhia de suas filhas, Adianta·se que amda h"je "era ,expedido o mandato de prisão

governo,
com destino á América do Sul. eontra as aludidas autoridades.

Recife.

RIO� 9 -- COID o general Eurico Du
tra esteve� ôntem�em demorada {"onfel·e�
cia� o coronel Mario Xaviel·� cOluaudaute
do DestaealOento acantonado em Santa
(;atarina.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Estabelecimentos fabrisc A S A

existentes no Estoôo
1936em

(Cont.unicado Departamento de Estatística)do

SI-Posso certificar que empreguei,
com otimos resultados, o renoma

do prodúto «APY�ETINA» .uas

a\gias leproticas, sem notar a'te

ração da função c;êr,J;,;;>'

No. de feibricas

Vendem-se as de números 124
e 128; à Rua. .ajor Costa (Ca
nudinho), nesta Capital.
O motivo da venda é terem os

seus proprietarios de se ausentar
I

para fóra do Estado.
Vêr e tratar com Machado

Cia.
Rua jc.ão Pinto n. 5.

(a) Dr. Alfredo Cinielo.

o trabalho que nos propuzémos divulgar sôbre os estai,t-t Vejamos, por exemplo, a produção de conservas entregu- I

lecirnentos Iabrís existentes no Estados, em 1936, recomenda-se 110 consumo público, que, de 300 quilos, em 1928, no valor dt:

pelos seus algarismos, que, em dias não remotos, [arão com que I :000$000, subiu a 367.900 quilos, em 1934, no valor de .

Sant;;, Caarina apareça, prosseguindo nêsse surto progressista que 1.104:000$000!
vem animando toda o mdústria nacional. entre as unidades mais I Quanto á produção de manteiga, ocupa Santa Catarina o

industrialiaadas da Federação 3' logar, com 1320.700 quilos, no valor de 7.660:00u$000.
Si compararmos os algarrismos a que óra nos leferimos, E' de notavel valor econômico, tambem, apesar de serem

com os de alguns anos passados verificaremos que um" ascer.dên- pouca! as suas fábricas, a indústria d.! tecidos.
eia sensivel e continua nos leva a afirmar, com convicção conscien- O Estado é suplantado, apenas, por São Paule c Pernam-

te e segura, que, dentro de poucos anos, o nosso <paroue indus- buco, na produção de manufaturas de algodão.
triel> lerá duplicado o número atual das suas fábricas. O apare- Sobre as demais indústrias, faremos, em outros comunicados,
cimento de nuvas indústrias e a aceitação que têm alcançado as apreciações mais detalhadas.
manufaturas de origem catarinense, corroboram a nossa afirmativa. Damos a seguir, em ordem decrescente, o número de lábri-

I

Já, por todo o Brasil, são conh cidcs os produtos da cas, por mumcrpios:
nossa iodustria, mormente os de origem animal-banha, manteiga,
queijo e conservas-e-, bem como os de haçã» e tecelagem flue

gozam de invejavel preferência nos mercados d.. PaIs.
De acôrdo com o cadastro levantado por esta Repartição

e baseado no lançamento do imposto de industrias e profissões, Ieí
to pelo Tesouro Estado, no exercício de 1936, o numero de fábri
cas eleva-se a 3.418. Cumpre salientar, entretanto; que nesta

II >ma não foram inelui d1J.S as fábricas que estão isentas do aludids
i nposto. Aliás, êste privilégio abrange um numero apreciavd de
ostabelecimentos,

Para melhor aquilatarmos o desenvolvimento a

mos de nos referir, eJl'pomos um quadro demonstrativo,
n uureza da industrias:

vohmtario
Profilaxia

266
262
232
170
158
146
t 31
127
121
108
96
94
91
87
86
83
83
82
75
72
69
60
58
56
55
54
54
48
46
43
43
43
40
34
23
22
21
18
18
15
10
10
8

3.418

Medico estagiario
& do Departam�nto de

da Lepr a. São Paulo.

MUNIClPIOS
• O Tonico Bayer é

igualmente aconselha

vel aos avós, como aos

netos; em todas as eta

pas da vida o Tonico

Bayer tem poderosa
acçao reconstituinte

sobre os musculos, o

sangue e os nervos.

Blumenau
Rio do Sul
Jc.invile
Jaraguá
Hamônia
Campos Novos
Brmque
ttajaí
Tubarão

NATUREZA DAS I\lD S !'RIAS I TOTAL I Indaial
�������������������ii_iiiiii iiiiiiiiiiiiiii__ Caçador

Mafra
Canoi�has
Timbó
Urussanga
Ararsnguá
Cruzeiro

Tijucas
Florianopolis
São Bento

61120rto
União

56 Concordia
45 Palhoça
39 Nova Trento
34 Cresciuma
24 Chapecó

3.418 São José
_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_a,;-:;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_"'iíiiiiii;íiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bom Retiro

São francisco do
lraiópolis
Laguna
Orleans
Biguassú
Gaspar
Campo Alegre
lmaruí

II Lages
Camboriú

que acaba
segundo a

Indutria de madeira
Industrias de alimentação
Ceríimicas
Industrias do mobiliário
Índustrias de couro. péles etc.

ProdUÇão e transmissão de forçai! fí�ica5
PrDdutos químicos propriamente ditos e

produtos análogos
Industri as textis
Industrias da metalurgia
Índustrias de luxo
lndustrias da edificação
Construção d· aparelhos de transporte
Industrias de vestuário e toucador
SOMA

I
<f

Lembre-se que o médico sabe mais do orga
nismo do seu cliente do que este proprio. Con
sulte o seu médico e ouça-lhe os conselbos,

1.235
1.148
404
136
90
76
70

1---

II
�j

GERAIS .Óc

METROPOLE
Por esta discriminação, ocupam 05 primeiros lagares, entre

as industrias de maior vulto. o do madeira, a da aliruentaglo,
a

cerâmica e a do mobil�rio.

Sul
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RIO DE JANEIRO

5.5�o:ooo$
s-gutntes ramos:

I A ELEGANCIA MASLUINCA
Dr. Pedro de Moura Ferro EXIGE UM BOM CHAPEU.

Advogado I
«CREPI» E' O UNICO. NO

Rau Trajano n 1 "O PARAIZO"

Pastas escolares

Capitel
Ooera n 's

Vida
Fogo
1 r a nsportes

Acidentes pessoa s

Automóveis
DIRETORiA:

Dr. F. Solan» da Cunha-Presidente
José de Sarnpaio Moreira
Dr. Plinio Barreto

Peça pr espectes e informações 0,
L\CENTE� GE}-�AlS

Machado & Cia'
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

FLOklANOPOLlS

. �

e conlerClalS;
cintos para homens,
pelos menores prllços

Beirão

jaguaruna
Paratí
Curitibanos
São Ioaquim da Costa da Serra
Porto Belo

TOTAL

Casa,

&0 na

I
II

s
I
I
!
,

i·

i
i

I

1Rt.;,,_::: Tiradentes, 3
ALUGA-SE João Pessoa. - Tratar no

o confortavel predio de re"8i· Banco Agricola- Rua Tra
dencia á Rua Spivak, em [ano.

--Os onolgesicos cornpo- --"Apyr;!tino" ein ousge-I A formula Oe "Apyretino" --Ateeto.que prescrevo com I -- Die Zusommensetzung
nentea Oe "Apyretino", es- Itão õoacõos optimamente, de zelchnetee Prüpcrct beson-

j
é õe molde o correeponôer cpttmcereeultcüoa , os ca-, von "Apyretino" 1st beretts

maneira que a energia espc-
r::ifico õoa orgãos não é ctin- ders bei migl'ane (Kopf- perfeitamente aos casos in- chete de "Apyretina" neste lein Beweis der schnellen

gida por efeitos f ecunClorios, I .

I »eemo quant'lo 05 doia co- scnmerzen). õlccõos.
' hospital, unõ hplIsamen Wirkung in

shets se'am ingeriàos simul-
taneamente. Em outras po- Dr. Georg Richter. aen ongegebenen fallen.

lavras, não Oeprime o co- Dr. Alfred Hoess.
ração, não CliminulZ o perus- Dr. "'eorg Ríchter. rJini-

Dr. A ••ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
taUismo gastro - intestinal
nem hyperac:iClifica o esta-

ra geral e operações. Diplo. Dr. AlfreCl Hoe5s, Clinico
malo-
Assinaao: Dr. Osvaldo Es- maOo na Alemanha e no

pindola
Dr. Osvalao EspinOola,rli- Brasil.

niro grlral e peõiatria. ron-
sultorio e resiàencia: Rua Hospital são 1osé, 1araguá Isabel. Blumenau,
15 ae Houembro N: 84 A-·
Blumena 5anta ratarina -- 50nta ratarina.

Dr. Paulo de rarvalho.
Dr. Antan Hafner, clinico

mnira geral e operações. Dr. Nilo 5alOanha fron-

geral e operações,. médico geral e operações, méaico
méaico dirlZtor ao Hospítal co. méairJ aire-tor ao Hos

médico rhefe do afretar do Hospital 5anta cllrlZtor do Hospitul Santa
e materniàaae marIo Au-

--Atesto que tcn..o ernpr-e-] ·-Atesto que presrreU0 em
toélos oS.fasos inaitados, o

gaOo em minha clinico os produto Rp"retino" !ôo for
mcceutlco rarlos Henrique

" ,
meaeiros.

ccchets ae Apyretma", com
I
Dr. Piragibe deAraujo

.
.

Dr. Pirogibe àe ArQuÍ'Joptlmos resultaào.:>. rl;nica g·-rül p p�à' t
.

'

, �. � 10 rl!�. con-
sultorio e resiãencia: Ruo
15 ae NO.Jembro �i' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha�Franco_ menau--5anta ralorina.

,

�

--A "Apyretina", pela as
sociação feliz àos seus in
greàiente�, será um auxiliar
pr erioso rlDS casos inàicados

DR.VICTOR MENDES
mci,�r àr. Virtor meni'Ji?[-;,

O'reLr- ão 5ICi'uiço Je 'swj.
éle àa força Pública 00 Es-

mania, 5anta ratarino. rlna. .

taão.
--------------------------------,

ratorina.

Santa rotarina, Blumenau, 5anta xlliaaora, Hova-Breslau-Ho-
pital de Timbó, :=Junta rala,-

'A
OOR

PV
CE

R
CASECA?

p

E T IN J,\"

ratarina.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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iÇA" S.'iI.; ;,Iy.! tUual
.

Dr. Ivo d'Aquino - III �Adolar Schwarz�
Adovgado

I Endereço Tclegr.: DOLAI� C�ixa Postal, 32

Florianopolts S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIt\A

;;.,;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;. AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná·- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as -�io
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. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, 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 corno para o Extcrio
Recebe cargas de trnportação.tdo País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços .....odicos

Propr-íetarto ..Joao Gonzales

II
- , m Empregado com successo em \(H!.iS

@�s..������������������,�y4:�; :s;::��:�:: f�(��,�:���,:es da SY;J,iI"ii
� �.� � FERIDAS
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- � ESPINHAS
r;1 estrutura em con- cattzacão e direção It. ULCERAS

� d
. H ECZEMAS

" ereto ar; "la o de ob, as MANCHAS DA PELLE

� e ferro Aparelhamento c.om � DARTHROS
�

I t
. � FLORES BRANCAS

� P e o para constr u- � RHEUMATISMO
� çõe s de pontes em � SCROPHULAS

� concreto armado �
e flnal�::t:le�::lt���

� � a8 affecções cuja orí-

� . �I ':.ÃVA ;�e;,....

��CONSTRUTORA IGUASSU' Ltu.: �I 6RAN:CH�;�R:;I;�';���N6UE

�I Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva I !·CIiOjJ�-d-'-t--M-G·-t. u ft P r e··d��I·'°a··,·;g� ENGENDEIRO§ csvr-s � t r e I ou' u . ..

�,. Rua 15 de No.. vembro, 416 SALAS 121�l�DAR'�rA' I . -

-

iIr� "J •
� E' lNCONTESTAVELME.:-.JTE UVI DOS M1\IORES CLUBES DE SOR-

� <, �; TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE' 1103 FORA�A �ESJRIBUPlOS A' MAIS

Curlat.aba • Parana'
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1,200:lUO$000), XLJ[f\lDJ APENAS PA·
RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE P,ó.RA OBTER' UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS iJE 4 E a DE CADA

MEZ.

�
�Obras contratadas· no I- semestre �

� de 1937 �
I. donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) �

Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �

� Prefeitura e Forum de Mafra �� !pOrup Escolar de Mafra �
� Grupo Escolar de Rio Negro �
� Grupo Escolar de Irati � •� '.
� �s���;�d���e��n���aIN�r�itiCUltUra em Tijuco Preto (Paraná) � • Rua Visconde de Ouro Preto N· 13
� Diversas construções de residencias � • i;�
� �. �

.��;;P«ZP'.a;. ���1í\�. OGIa;�•••�_,.��;.",,· b'+"- "---�: �����._--���:-';: �·��:e'C·�•
. .;;.

o-. Alfredo P. de Araujo
M EDIC::O

Especialista em molestias de creanças, nervos
lmpaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e d 13 mol .stias da pe
le e nervosas pela .;4utohemotlzerapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefo;.e, 1.584

Cons���s:.-Das_.����s 14 às 16 horas

ria
... """k'-"

Hotel das
2 $, ;a.

Térmas
------_,._----

Estabelecimento moderno recem c.mstruido, proxi-
mo ás águas térrnais

'JOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã I.
Pr-eços modicas

'Proprietarío: Herbert Falk
(Mau sprícht deutsch)

GUARDA -- Municipio de Tubarão
Santa Cetarir\a

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE5TE cosinha de

I a. ordem. asse.o e higiene �Linha de onibus para Porto Alegre quartasle
domingos

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�:;sistenci.� MédiC··3, Fa'
rY') 9Ce u tíc ;,� e H f"j!.3O i td ia r

SUli-AGENCI1\S EM TODAS AS CIDADES

ALUGA--SEi DO INTERIOR
o conlortavel prédio de resi- Agente-ge ra I
dencia li rua Este\>es Junior H _ AV ILAn. 179.

'

ITratar no Banco Agrícola, á

I' I
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOr�E 1.56 J

Rua Trajano 16. CAIXA POSTAL, 140 - ENO. TEL. «AVILA»

Floríat.opoliS
l,����������--�

VENDE--S�·
urna farmacia bem afre

qnezada, n'urn bom ponto
da linha férrea São rran-

Fremio maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores

E'
.

A' U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA,' QUE PUBLICA O RETRATO E I�EClBOSI DE SECS
PREMIADOS, E QUE ENTREGA PON rUALMENTE

...
os SEU.:) PREMIOS.

CREDITO .VlUTUO PREDIAL,

'S:"�""ã.-"" ttz"rz-...............r_.....r.......�'��..,��.....,. ........ ,. .... r. -�r.aiiN......, .... ..",,_..,

i����a.: /�'-.�..._����,,�.....__��L.�����������
��

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas
� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo
� « Obras do Porto de Pernambuco.
�
�
'M'.�

� .,. �... "� -. -.s'* " <'" i'r -...b.'li..Ir.."2J. �

� �. - -. , .... � ... - .. -�... -

"'� ....._.. ,....,. ''''t"
• ...,-;;,�.,._....

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES
NO BANCO DE CREDI ro POPULAR E AGRI

,� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
JANO N. 16.

MERIDIO A·L

Banco de Crédito
Popu rar e Agri-
cola de S l nta

I
Catarina

'í.!Soc. Coop. Resp. Ltda.)f

� Rua Trajano n. 16

j (Edeflcio preprio]
I
Caj.ita]

'IReserva

• CASEMIRA EM CORES, ART
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

136:700$000
56:424$498

ELIXIR DE �lnr:;n1:'p '1
• nu u i.J 1.. I ;1,\

Companhia de seguros
�de acidente de

Trabalho

Capita] sebscrlto
Capital r-eal izado

1.000:000$000
500:000$000

RECEBE DEPQSITO
cisco.

Para mais
nesta redação.

informações o seu
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

qc Limitada. e5.1. ala I
\.�IC. Avísol-ro 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

TONICO
BAYER?

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Filiaes

j\ Gazeta

Dr. Artur Pereira

e Oliveira
eUnlcl médica de crian

ças e adultos_
LABORA.TORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�áJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

,fONE-1524

---,-------

Dr',' Miguel
E30abaid

CLINICA Gf.RAL
Vias Urinanas

Tratamento moderno das
moLestias do Pulmão

Consult.-R, joãO Pint:... 13
1 elelone. 1595

h'es. Hotel Gloria-Fone 1333
ConsuLtas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade.,:
I Medica do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
I\tende na, Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã

I I e á tarde _, Consultorio:
ANITA GARlBALDI, 49

a
Bares.

l\/latri2:: NOPOL.IS
BlurYlenaU - ..Joinville Sao Francisco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç'-áo de

,

N o Estreito Ponta do Leal I
I �
1 ��

� BIL.H ETES �
�� �t;j
� Federal e Santa Catarlna �
� �
� � NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS1" �j
�� �

. --������.���� -�_����l�srl..,_�
.1 !

M �g�e�s� �p?esen�eõe?ia·1
Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5 I

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658 I
FLORIANOPOLISI
• B ••OG�DOG�O�
· �

! M E TRIlO P O L E ii
! 'Companhia Nacional de Seguros de ACidente do :}:
w Trabalho

I1P,�.. (Uma Companhia Brasileira para o Bra�il) ;;• Autorizada a funcionar pelo de-
Iereto n' �952

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

r) i reto r ia :

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente

Jose de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mele Fr� nco

Dr. Henrique Dcdswortn
Gerente gera;

Elzernann Freitas

Supedntendente geral fI)tJ
e Dr. Jacy Magalhães §

G Serviço médico eficiente e mod�rno, com Assis- G
• tencia imediata aos acidentados G
G Agentes gerais �

,

I ,""\ - A Machado & Cia. +D

VENDE.SE uma casa f10 dis- insta ações. o aprvtlmas , � Rua João Pinto,5 - Telefone 1358 G
trito «J()ão Pfssôa», I,!'ei- vel recanto ,da Ponta do La-

_ t fLORIANOPOLIS �
lo, á rua do Nestor no. -U, Pr1eço espec(.lal. T rdatar cEom ,Jo.�a A �

comZquartes. salas de " j- tal! Aves, no anto o S rene "I.iW
*&!l!. A�--�' ������..ãl�� Jl!l �

S '.�••••••WV-- ����iIíIJ·�-�.�
e entar JI cozinha. ..

em:

tndica:

Seoção ,:.:te
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ;;ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícíngs mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferre em barras. ferragens para portas Machinas para laoeífôs
Roupas feitas e janellas, tinta Mactiinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas �anos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e se!gir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, i\'\oro:tes �LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos
Sabonetes e Perípmaries res Material em geral para transmísv.es: Lo.
;acolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de COlHO e lona
t3ertinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
realhas e guarda-napo! Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões fORO f' -ças, .. .ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Def>i>sitarios dos cVaITJadQ� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

Charutos .fJANr-.mMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional ci.Nave�açãO "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

Fabrica de fDon�s "Rite fv1aria' - Fabrica de Gelo "F�ita Mar'ia" - Estaleiro 'Arataca" �,:��
�������������Ã�VàVÂV.6��.

-E s pe'l h O s IAF;vorlt;l
S6 os fabricados em [oinville pela gúnica fabrica � �do E S T A O O �

I"'�t
PEÇAM PREÇOS-C A Si A PIEPER � �l'

Rua 15 de Novembr. n.366 JOINVILLE

� Em loteria a sua favorita

Advogado

I f<l'.i Trajano, rr 1 soraA

I Telephone n'145<; I
'Jockey C'iJb Floriàno�� I

O mais eragante centro de diversões famí-

Dr. Arminio �I
Tava re s

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço IL',i

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18 -IR. Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prcthese da

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

tias da Boca.
CONSUL 70R/O:

1?_ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manuaI)=
HORAS MARCADAS

I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

�ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 � 1290

\

I Consuítorlo: Rua João
\ Pinto. 7··-- Te!. J 456

I

I, Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

_ I
I Dr. Ricardo III Gottsrnann

Ftlfl ,..::;;-

Ex -chete da c1ini�:' d; Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Accacio Mo-\
.

te I ra tem seu escrip-

tÓJ io de [advogada á rua

Vísconce de Ouro PretoElpeclallsia em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecelogia, (d.
e>nç as �as senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastice

n. 71). -- PhOl'P' 1277,-

\_---
CONSULTORIO---Rua Tra
anc N. I e das 1 O ás 1 2 e

dar 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RF5IDENCI�- �ua �Este-I
II

ves Juntar N. 20

\TELEF, 1.131

Aavogados
\ Dr, Pedro de Moura ;=1

ktATRf'\j(.I\!O,-OI sblado- r r.

u .oria Sor�teria
ra

te
n

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

cionais e estranjeiras.
rnsf ane camente iluminado com instalações mo

rias

........ ,"
�... � ....

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

•

r

.'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.},
\

cn corr c.siva (las vistas,
d--o.

cegar.-

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

Uupla assa ..

• •

SSBnlO

BELO HORIZ jNTE, 9-
r, policie desta capital acaba .de
, lucidar um barbaro c-irne, ocor

f; 10 ha tempos no interior do
E Irtdc'. Fara roubar a quantia
de 82$, urn homem mat: u a gol-
I 'S de mechado uma mulher eT
s i.a filhó de cinco anos de Idade I .

"penas.
O autor do barbara crime.que

�t> chama Agostinho Batistn de
()ilv,"ira, foi prêso por suspeitas,
lendo conlessado cinicamente t .da
a traglca t;currenCla.

FOI local da c€na de s .ngue
o distrito de Cajaró, municipro de
ltouna.
A mulher assassinada, Herci

ii' Autua-s, era prima ele Agos
I!l,hu.

auda-
, -

�IOSO vIga-
rista

BELO HORIZONTE 9-
p. r>01íci/ mineira prendeu o m

d '1\ '�I)C J,,.{ ilGanyel Reis, q!le
,

d 1
'; t7':' ",,' v :g::: é)" <! eputaco

l,_. ',h:':' ,',(' i._�.'J>d.. '

-�j' p.;�cor�tlrt\ ti.

• ""r. �.d, . ,_:,--:io HOI .zonte « vera-

A policia l.onstatou tratar-�e i\
de um vigar:st, il'\terr.nr.ional, �
que J'á r>ratioi.ra varios roubos ;'1

... :)
ir sta capi�al. .�

-1.. _._-_ .. --_._._--------

PERDEU-SE

['$ U mh;fn[ jc fic/dude.

r:�)P�i�.' ROY;\l" .�� 7 e 8,30
h,' �, -Lib2rfa tel:ilJ!/1er.

Cli\H:': OD!::/):";,:;
horas-Maria ]joni:u.

i\ (J,!\lETA-Florlanu'_'ul1::1 10-11-1937

Vinganç:;f� de�·�A�V�E�L�I�N�O�J�O�S�E�'�V�I�E��'�
,

t Deixará de ,Designados
ÍJ� rba Ir'O "'oust••utor L.·eeue.·ado i COmparec�r

P d'
.

f
� "or rveisas portarias orem

ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177 II a Assem.. designados: Anallor MOi'ai� Gon-

b I
' " zaga para, ns escola mixta de
e Ia Navegantes, Ítajaí, substituir El-

vira Machado de Andrade, duo
rante o seu .ça�tamento; 1V1aria
Isabel de Bem para, no G. E.
"PIOf. Daví do Amaral", da
cidade de Araranguá, substituir
Oscarina Schneider Portela, en

quanto estiver afastado do car

go; (�erlJudes Antunes Sa Silva
para, no G. E. "Gustavo Ri
chard", de Campos Novos, subs
tituir a servente Joana Mariana
dos Anjos e Edite Laus para,
na escola mixta de Negra Chi
ca, Tijucas, substituir Eulina
Laus, que se acha afastada do

quinto-feira

BELO HORIZONTE, 9
- O deputado Fabio Andra
de pronunciou na sessão da As
sembléa Legislativa longo dis
curso sobre a situação politica
do paiz.

Disse que seu intuito era re

nunciar o mandato de que Iôra
investido pelo povo mineiro só
não o Iaz-ndo por ter sido im

pedido pelos maiorais do StU

partido terminando, � or afirmar
que concluidas as suas palavras
não estava na cadeira que lhe
Iôrd dada pelas urnas eleitorais
só o fazendo quando julgar
oportuno.

Empreza Bruening· Transpor ..
te de Cargas e Passageiros
Flcnsnenulis • Tubarão•

Proprietario Silvestre Brueníng
Informaçoes com DAViD SILVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL

Companhia G· t B ' í 'j i-' ; .,. ,0enUlnamen e ra:s ... l.s .s s;s: '""

especialisada

Seguros de VicIei

c IT.i

OFFERECENDO AOS SEUS SEG U RA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIA::).

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS I'LA

NOS, LIVRES DE TODAESPECIE DE RESL.L:::

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companh,ia
de sua preferencicl.
Fundada em 1920, o seu progrosso

•• evidencia pelas seguintes cifras,

relativas ao uUimo quinquennio: -

Acllyo Resarva. Raceita G"oal

1932 -17.036 clnlos 13.064 conto! 6.726 co�t, s

1933-18.205 �.nlls 14.164 conlos 7.941 conl·')s

1934 -19.943 conlu 15.922 c.nlos 9.485 conios

1935-22.314 c8sl.. 18.427 cenlos 10.741 coa!,.

1936-25.973 c••los 22.373 c8nlol 12.375 ccntuL

p._.,..�

" \
".J l,1.
,\
;i;.....,!It 8'81\0 PAULO'6.

SEGUROS DE VIDANACIONAL DE

_) I �-1 r;ç TO R IA : --
r- '

[: r� José lvlaria Whiiaker
; ,. r:-:ICíSXUO Teixeira de Assumpção

. ,'., .. JGsé Cassio de Macedo Soares
stDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50

SÃO PAULO
SUCCURSAE§: - RIO DE JANEHHJl
CURIT\7BA .. P. f�LEGRE· BAHIA· RECEfT
AGENCIA: - SANTOS

,

?i
:).
:;
r

t#tt_'11J/i[';etí..�:.�

5

Enlaqueceu
A Irmã Superiora do Hospi- Livras novo!;;

,I do Caridade, comunicou à

Policia, solicitando provdências, And ,.

M
. "-'EN'1!'f" J B h

l te aurois -

,.1
-

(..�e o en ermo =. "ento, �-IMENTOS E COSTUMES- _

via apresentando smtomas de T' d d C I T P
I J

- B f
.

lhido :
1 ra. e O! os arres as-

oucura, Jao ento OI reco I o I t' "C I
-

L'·'
-

J " d P r fi d· (lrzna-- a eçaa 'LVwgaçau
ao xa"rez a'd

(j ICla a

mH
e I e Cultura"- Vecchi

aguardar a wa I a pllra o os-
Bd 't CD'z or, l\LO.

pICIO .

Cingo.

A' caminh odo Cin';ma REX,
ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia

ções, UM RELOGIO DE
P LÃ,T' N /\ �t> t:'tmanho ff'duzí
-o, f- p:" ,_,,�1,1 Se\hOfl.l, cou-

�(11"0 '". IS BR.ILH \ NTES
se .. ,J . tê", em cada um .::los dois
lado" d" nh,slrador. A pulseira
é de cOld0nete f)reto contemlo

I
",f' b fi) f oh')5 dê platm ... O I

pl"prittálio di5pêie de documen- 1

tos para idenhfi..:a-Io e gratifica
generosa 'l)Cllk a quem o achou

\, ._
.

de vez qu� o entregue em quai-
4" f ,/:r- qUi r uma das Redações

dr,s jOl !ia,� . ,1'1 que faz
este anuncIO.

Fpolis., Outubro 1937.

S. "AULO, 9 -O guarda
(:vll Fnnand,) Wulglen prendeu,

I

':'� �i::,uf:r�:�:vi�u;o�;� ��m::: I-I Novo- PIa'oOcasa, no local em qu� fazia o

po iciarnento.
Ont m esse guarda foi subju-

gado por d();s desconhecidos, NOVO P •anoqur-, ving-ndo a prisão daquele I
malfeitor, segundo declararam,
lhe atiraram um" certa substan-

Achando -se a Provedoria des·
ta Irmandade e Hospital do Se
nhor Jesus dos Passos, aceita

propostas em cartas fechadas,
contendo a oferta da importan
cia de compra e condições de

pagamentos de lotes de terrenos

existentes nesta ca,Jital.

PUAsto fiscal Esses lotes estão situa los nes-

ta Capital, entre as ruas Brusque,
8ão é Demétrio Ribeiro e Germano

Do cargo de guarda diarista Wendhausen.

verdaderJo
Pôsto Fiscal de Passo

darBana. Grande, subordinado � Internadas
ROlMA 9 - A ti coletoria de Cerro Negro, fOI

I
' s no reias -. .

segundo as quais estariam sen- exonerado, a pedido, João MOI-
. '.

d
.

di'
.

I' sés Furtado sendo nomeado em O secretario do Interior e Jus-
o retua os os vo untanos rta la- .: . .

'. ., S
.

• d E -h f'
.

1- sua substituição Atilio Varela. liça comUnICOU a
.

ecretana que
nos a span a, foram o reia

os dementes Mana Paula da

�����������������e������������m;e�n�te�d;e;sm;e;n;t;id;a;s.����� �Iva eSimião �an,d Cmta P�

Desapare", dem ser internados no Hospicio

ceu de casa
"Oscar Schneider!', de Joinvile,
por conta do Estado.

Doralína Silva, residente nes

ta Capital á rua Bocaiuve, n.

39. esteve, ôntem, na Policia
.

Civil. dizendo que sua enteada,
de nom- Antonia Silva, côr

branca, com 15 anos de idade,
desaparecera de sua casa, no

dia 4 do corrente.

o coronel
Can.barro
Cunha
OUVido

,

se."a

haje
R O, 10 - Hoje, ás 14

hora�. deverão Sfr a resentados
no Departamer.to do Pessoal do
Exercito, ao general Waldomi
ro de Lima, o coronel João
de Deu� Canabarro Cunha e o

capitão Cados de Moura e

Cunha, que se encontram re

crlhid,)s na FOI !alf'Za de San
la Cruz, acusados de terem

tentôdo artic\Jlar um mo�ímen'
'o subversivo no Rio Grarde
do Sul.

Os aCUSAdos �erão ouvidos pe·
lo referido general que pres:di
r.i o inquerito policiai instau'
rado sobre o assunt.,.

I
'I

f,

I
1

cLeC"".m a {··�idcncia Co sr,

F'8'j('!3íO Ca�(po", a rua Co
pacóbbna, o general Eurico

Gafpar Dutra, o almirante Gui
lhem e o general Góes Mon
�e;lO, qijt:: !J"�l�liVf::H�m demorada
Ci r,fth�l Cl,* reser;;ad'l com o no"

\'(J tilular da Justiça.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"
.. -----------_._----------

•

renelas

R10,9 20 horas,

Licencia�J 52:' �

Q

A' s prcfessoras El« da Sil-
va Fran.::isco e Ezilda Caldeira
de Sena, respectivamente da es

cola mixta de Silota Luzia na

municioio de Paratí e do G.E.
«Raulino Horn», de Iadaial,
foram concedidos três meses de

licença.

Lotes de
terrec"os

Remoções
Por resolução do sr. Gover

nador do E, lado foram removi
dos, Osmarino Almeida e Olavo
Ribas, o primeiro do Pôsto Fis
cal de Jangada para \) de Areia!;
e o segundo dêste [:lra aquele,
ambos subordinados á Coletoria.
de P0rlo União,

Apres�ntado por Vecchi Edi
tor na .sua «Coleção Divulgação

,

e Cultura», já se encontra tIO

todas as livrarias esse s''::t-nT
MENTOS E CO�1'UM!:.S C;�
André Maurois, em tradução de
Carlos Torres Pa torino. E' um

livro q!;e revela uma face ineJlta
para o puLlico brasileiro do ta

lento de Mamois-a de ensaista,
e no qual se confirmam as lou va
das qualidades de equillbrio e

finura tão carateristicas do ceie
bre escritor francês. Em cinco

magnificos ensaIOS, que estudar:l
de um ponto de \ ista positivo úS

eternos problemas humanos do

amôr, da amizade, da familia, da
felicidade, MauIOis nos leva a

conclusões por bem dizer praticas,
tal a sua correspondencia com Li

solução real dos fatos perante o

senso comum.

Livro que se diria ditado pe
la voz do bom senso, suas pagi
nas são cheias de uma suave SE

bedoria, e como feitas para nos

ensi';1iir a conqu:sta da felicidade
quotidiana, do belo equibbrio da
vida.

As mercadorias
NÃO PODEM SER

ENTREGUES

o sr. Inspetor da Alf",ndega bai�
xou instruções ás emprêsas de
transporte terre�tre. imp,�díndo que
as mesmas entreguem;Js \.n:::rc

dorias que transportai�!il. sem o

cOl:n�etente visto após o prUíO exa

me dos manífestos.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a Democ ara
•

Ia
-----------------------------------/ - - ----

1-

Parlamentares da Camara e

com o povo, no dia 15 próximo, numa empolgante de
monstração de fidelidade ao regime libel·a�-democratico

RIO, 9-Por ocasião de inauguração da esta- admiração ao fundador da Republica e demonstra
tua a Deodoro, no dia 15 do corrente, o Exercito ção de nossa fidelidade ao regime Iiberal-demneratfce.
prestará homenagens especiais ao grande vulto da O ministro da Guerra será informado desse nos

Republica Brasileira. Ao par dessas manifestações, so desejo de participar das homenagens e de convi
organisa..se uma outra parlamentar, segundo pro- ,dar o povo para formar conosco, nesse tributo ao

posito do sr. Legruber Filho, que pretende realizar grande militar que lnaugurou no Brasil o regime em que
uma parada dos deputados e senadores. remos viver".

A proposito, o sr. Legruber Filho declarou
----------

aos "Dlarios Associados": Radium Garlzo fernandes Varejada"O movimento patriotico que levaremos a _�����

efeito, será a afirmação do nosso respeito e viva por forcas doA familia Ganzo Fernandes agradece, penhorada, as :1tenç':)�) �
dispensadas por ocasião do tragíco desaparecímento de RADIUM GANZO

I=xe' rel·toFERNANDES e aproveita a oportunidade para convidar a todos para a L
missa de setimo dia que será rezada em íntenç 'o á alma dêsse inditoso
jovem na Catedral Metropolitana, HO dia 13 de novembro, ás 3 horas.

Joven
raptada

RIO, 9 - Chegou hoje a esta
capital, pelo paquete ITANAGE' a

joven Dulce Monteiro, detida pela
polícia baiana, q u a n d o em

VISITAS companhia do tenente Joãg Cansio
F'omos hoje, distinguido com de Andrade viajava para o Norte.

a vjsita do sr. Eduardo Ahrns, Dulce fôra raptada pelo oficial e

CHEGAM UNS representante da «Casa Germa- I quando presa declarou ter saído da
Encontra-se nesta capital o nia Ltd.,» de de São Paulo, que I casa dI[. seus pais por sua livre e

coronel Valentim Velho, abas ta- se fez acompanhar do sr. Silvio expontanea vontade. '

do fazendeiro e influente politico Machado, da �mportante firma I As autoridades, diante das pala-
em São Joaquim.

I
Machado & <:Ia., desta. Num vras de D(tlc�, concederam lÍYre

,� .

gesto de catIvante gentileza o I transito ao mílitar mandando a me-
Procedente de Sao JoaqUlm I

sr. Ahrns ofereceu-nos varias I nor para esta capital. Ainda hoje
acha-se entre n�s o sr.

Louri-j amo�tras da tin!a "Germania"

I
Dulce será entregue a seus pais

vaI Amaral, resIdente naquela consIderada a melhor para tingir pelo delegado de menores, dr. Jaim�
$��' ri M��='�=��:'�WW'i �414@�����w������������i�����ffli���ri=irimi-�mimim�·iryi-i�7im���m�=�iRiiw�iniE�riITimi����_i'iK���

"Virgem Especiã.lidaue"
de Wetzel & Cia••• Joínville

DR. MEDEIROS NETO, Presi
dente do Senado Federal

NOSSA VIDA Soirée no I Navios da esquadra
ANIVERSARIOS Lira; em manobras

SRA. TfJFFI AMIN O arístocratíce CE:RCLE da col:"-
Viu passar ôntem, o seu ani- ns abrirá novamente no próximo

versario natalicio a exma. sra.
sabádo os seus confortaveis salões,
afim de oferecer ás famílias dos se

d. Adelia Cherem Amin, virtuo- us assocíados uma elegante reunião
sa esposa do sr. Tuffi Amin, so- dansante, que, como as dernaís
rio da importante firma Tuffi realizações lI.> querido LIRA, está
Amin & Irmãos, proprietaria da despertando o mais vivo interesse

• _J 'T' A I
� no nosso meio socíal. Como de COI>-

COTICel tuada casa « j_ re& rma os >. tume,a SOlE " 1 - újdo terá C":'
Dotada dp nuas qur

" I" 31 �""I'nte ii' ,.;" � ·:J.r alta C0.:-

d\..,l··ttU� {![l <.. } i.... 1'\ "::�:.. i.)�il'1·� \� -,c. caratertz:

RIO, 9 +-Deixaram, ontem,
o nosso porto, com destino ao

norte do país, o cruzador « Rio
Grande do Sul» e o contra-torpe
deiro «Maranhão», respectivamen-

nais in("ffl1 ;'. ocas I':
ma, cln,.; inumeras

I �

suas rcraco=s.
A GAZETA, embora

mente, Ielici La.

'> f_,��\ l.'':)�_i. e..• J. �.I",;:' -ip.l(:'ELT,":!( �-,1trí) de eH ..

\-{'c, );"') f��<:;'H:1'-p.s. ," "ii J raltarão á
f�'i1j�Li-'" de m-sma, sem dnvidn, a:; habituais

notas de suorensa dí stmç :o e ele
ta rdia- saneia.

O afinado conjunto orquestral
do clube apresentará um moderno

SRA JOÃO ASSIS repertorío de music�s dançantes:
. Aguardemos, p031, para sabado

A efeméride de hoje, regista o, uma dessas noitadas alegres e agra
aniversario natalício da exma. sra. 1 daveis, .que nunc? se apagam na

d. Flavia Simone Assis, digna. p;!_emona dos convivas.

d d I ."'t;T�"-_--...r_"�",,,f�-d'''' "-'..r........,__..�r_-,
C 'lnsorte o nos�o preza. o con- .�"..."."."""""""""'._� _,...... .",....... _L_�'"-_......_..."....,�
t�rraneo sr. Joao Aurp,llano de I ,I?; Basilio Ferrari �,
Ai'lsis, alto funcionario da Dire- � � I
loria Regional dos Correios e l.jJ

e � i
Telegrafos. rif

Catarina Ferrari
ijMuita relacionada, possuidora i participam aos pa- �1de um grande coração, a distin- �� re�tes e pessôae de sua fl- ��

1 a senhora receberá hoje, muitas til mlzade o contr�to de casa- �
frlicitações, ás quais juntamos as � mento de sua fIlha ANGE- �
nGJsas. � LICA com o sr. FULBER- �

�� TO MACHADO. �� I te do comando do capitão de fra-

� Fpolis. 7-11-1937 �'gata Cesar Augusto Machado da

� � ; Fonseca e capitão de coverta Re-

� ������ �. not de Almeida Guilhobel.
•� iii � �I O d' d

�

a �� Angelica �� [jf s OIS vasos e guerra serao
I!!,j rui '" �� 'd

.

��r�m!l e I,!��� SegUI o�, p08s1vement�, p.or Oll-

� Fulberto � I trlll8 umdades, as quaIs Irão ao

!i.i' noivos 'iii encontro do cruzador e do contra
FAZEM: ANOS HOJr: � Fpolis 7- F.� torpedeiro, segundo as instruções I

a exma. sra. d. Luiza Couto, Jt 11-i937 � contida& no novo plano de ma-

irmã do sr. Jaime'. Couto; � � nobras navais especíais para este
o lovem acaderrnco lImar Cor-

•• ����_���! an"o.
rêa;

. . ARI GUIMARÃES I Para êsse fim, encontram-se já
a senhormha Joaquma Car-

. de fogos acesos o encouraçado »S.
Ih C t f'lha da exma vva I

Acha-se nesta CapItal o sr , ,va o os a, 1 ". • � • Pa.lO» e o cruzador «BaIa", res-

Joaquim Costa' An Alencastro GUlmaraes, dIgn o
iii t d d d

o sr Jacinto' Mafra' e esforçado inspetor fiscal do. p�;. v�men e o coma1 o o�a-
o m�niDo Adolfo fiiho do sr Insposto do Consumo. PdI ao the mMar et�uerra or�et� dO-I

.

' ..' swor ar ms e capI ao e

Adolfo BIttencourt da SIlveIra, Eneontra-se entre nós fragata Oscar de Souza e Almei-
presidente do Clube dos Fun- o sr.

da.
cionarios Públicm;;

dr. Anes Gualberto, engenheiro
o sr. Antonio Pedro Amante; da Diretoria de Estradas de Ro-

a senhorinha Vanda Bernardi- dagem, da residencia de Tubarão.

ni, aluna do Colegio Coração de OUTROS PARTEM
Jesus e filha do sr. José Ber- ALFEU LINS
nardini.

Almirante Guilhem

Vêem passar hoje, o seu ani
versario natalicio os iovens Ro
meu e Romulo, filhos do sr .

Francisco Bruno da Luz, funcio
nario da Diretoria de Terras e

Colonização do Estado.

Para Joinvile, regressou hoje
o sr. Alfeu Lins, diretor geren
te da nossa brilhante confreira
«A Noticia».

NOIVADOS
Com a gentil senhorinha Ma

ria de Lourdes, diléta filha do
"apitão Manoel Fernandes Gue
des, ajustou nupcias o sr. Ger
mano Zimmermann.

o sabão

• _4�

do Senado formarão

DR. PEDRO ALEIXO, presi
dente da Camara

vivemos e qUJ-

PORTO ALEGRE, 9 -- A So
ciedade Síndical Cosmopolita foi
varejada por uma força do Exér-

RECIFE. 9 - Foi concedida cito, devido á denuncia de ser um
exoneração, a pedido, ao capitão fóco comunista. Os objetos e do
Frederico Mindelo, do cargo de cumentos ali existentes foram a.
secretario da Seguran�a Públ�ca preendidos,
de P�r�ambuc?, em virtude des- A policia também efetuou um i
se ,Ílcw! ter '·adJ 'i),m lado rever-a ,rI'C,.�nr·l '1" C. ,r,.) Beoublicano
L,,�, �.l'·" -):', i .�.\ .... ', :'.....,).l..,,_,...tl,., .:" • 't-U1"t-_._,e a,) .(VIÇO, ,f_) O b.\: - l.' 1< 'T'" h,l ,. (;8 (I 'l Ir' Í("-.-
() rvr v , 0.-" '�-<Ir,. I ' L��; .J_"'I('lc:tJ •• �

.... , "'�U.J' .Ai �
I v�') .":1 I.

",C_ .. ruo c",_,�íl" \) .sr. j"'-I'lún lllCl2.Joc II()" arofe-sarem ,,�(',.,
nullo Cunha, pri.nr.iro del?gadJ: �::."lp·nl:'Las0 'F)'; I".-.:r;�s'·:')u o·' ",-'

'lO
_ __

� ,.\ ,I .., •• tJ. p:'v ...
' PI'C"

auxnar para responder pelo ex- ('A"Le do Cent,.» sr IZI·d .. , U;;'lI' •
I _,,-, t '-' d',. � \) .;.1 C ,

Feder al, o escritor A lceu de A n;n- g;�����;Jte g.� .����I:g�.���.:'_�;.;;-"'i;::�@.1Ir;_] ::. Len.do sido apreendido algum md-

roso LIma e o professor Carneiro .�, terial.
Leão. : ��/ Ma�10C! Fernandes ��

�� �tQie"�S e senhora ,&
,-_. __ .-.-- .._--_-- -.-----------

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

' ;i: ii
.• j articiparn aos perentes e �� �?'�i L pessôas de sua arnizede que 1� u i11a�S \{f� � �r (l

E' mentira _� sua fi!llll MAnIA DELOUR- .• ," .. _"

I
.!' �c�a� c��EoDs�.SG���t[���'O �� I Iornal

PORTO ALEGRE, 9 - O gene-. � ZIMMERMAN.

Iral DaItro Filho des nentiu a no- Ir �.�1 Fpolis. 8- II-1937 ê, R"f"'P"P" A A . " T

,,� , .L,'".,i _;, ,- ssem(',ea Le-

ticia propalada no Rio, de que ti· ',' l.'� \. _"sl-·r\·ê' h '7S-f1 ia 1')�CUO' "(j'e Dl

vesse cogl'tando de entregar a fro�-!' "'r r�]����:'rii!. r:l'v' üd. I' '",.,. -'é'" _liJ, 1',

. 'r." .r. lIt voto de cnr,g·r;l.ÍU!,lCÕ<S CO,(1 o D1A-
ta Riograndense ao Lloyd Brasílei· ít � Maria � �: RTO DE PE1<NA�BÚCO. pela pas:,a.-
to ou a companhia Costeira. �� � e ij' ij gem do seu ll3'� aniversario.

Disse "ue o interesse do gover- ���_; )_;ll::J�;. Germano ����r�-.�. Esse orgão pertence á cadeia dos"�.�� � - _"'

no era organíz"r o mais depressn 'ri noivos i DIARIaS ASSOCIADOS e é o m;tis
a frôta para <,.tender acs interesse'; �( Fpoli. 8- �� anUgo jOflal do Brasil e um do,
da economia gaucha. �� 11-193 7 � I mais velhos da Ameríca do Sul.

:' r.�
�8:!�*�·� ··$::1.t.�� �JtJ

SubstituídoNovo secretario
Educa�ão

da

RIO, 9-Com a nomeação do
sr. Francisco Campos para o car

go de ministro da Justiça, abre
se a vaga de secretario da EJu
cação rl2: Prefeitura p,L�' ,I 'lua;
-stào sondo indica. os os nome-.

d. " srs. Alouso Peca JU'llIH·. lei
tor da Universidade do Distrito

Circo NORTE AMERICANOGrande
--�-----------_. __ ._---- ----

�

as 20,45 horasHOJE - HOJE
FORMIDAVEL S o I R E� E {;HIC

Programa sensacional! -- GI·andes novidades e atra�ões!

BEBO e PETEll (o anão) os qlleridos do publico em

formidaveis cenas cOlnieas

Os Leões Africanos

O {;irco preferido pelas exmas. famílias - PONTO

...,
"

AMANHA - Matinee elegante,
�

as 15 horas - AMANHÃ
com um programa escolhido e a pre�os ESPE{;IAIS

ULTIMA SEMANA! UlT-IMOS ESPETACULOS!

Reservem cedo seus lugares pelo
F O N E 1.080

(MARCA

reconlmenda-se tanto
.. "i' '€4$ ea ªP "iAc.o&# I .• ' 4.#"-, E-tjad ar ., ts:iki_L ter.,."

REGISTRADA, .:li.

para
Me ,4. d a;

roupa fina como para roupa
€ • -€&&& .'fD:'.e_IIMI:I9'U;CIg;::= t #:;riVd $'& ·õ19h,c .. -si ......;;;'\-. f .Fi , • bIS' . W

commum

',i'
'.

I
- ,

\
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