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Interior de uma fuluoica das IlIdustrias
Renaux� em Brusque

cionais,
Leiam e pasmem os leitores o que nesse documento diz o

estranjeiro Otto Neitsch dos brasileiros nossos irmãos:

-"A camada social da população, é, sem dú-
vida alguma, muito mais favoravel em Brusque do

que em Itajai. A descendencia de alemães, ltalla
Inos e polacos, em parte cruzados entre si, tem ou

'tra concepção da vida do que o cabôclo. Tambem o

nivel fisico e psiquico da população local, isto é,
daquelas camadas sociais que representam o nosso

operariado, é inegavelmente superior. Aqueles ele
mentos que nos crearam deficuldades em nossos es

tabelecimentos eram recrutados, quasi sem exce�
�ão, daqueles meios que fórma o"'-Contigente princi
pal do operariado de Itajaí. Da mesma fórma des
cendem destes, em sua totalidade, todos os que
dentro das fabricas praticam átos sociaUstas e po-
liticos".

.

ILeram íl Pelo raciocinio estrabico de Otto Neitsch, não é
aos estranjeiros que o Brabil deve as convulsões alteradcras do ritmo I
normal da nossa vida interna, determinadas pelas idéias exóticas

que estão transformando a Russia num labirinto de fatalidades. Nós,
brasileiros, é que estamos contaminac05 do virus malevolo e dis
;solvente da desordem. Nós, brasileiros. é que estragamos a pureza

� dos que aqui aportam, inoculando-lhes a peçonha das teorias dele
térias!

Mas Otto Neitsch não fica por aqui. A sua audacia e o seu I

.a.escaramento vão mais longe. Recalquemos outro trecho do docu- I

mento referido: ,

-"O cabôclo não é mais de bôa indole, nem
é mais prestativo. Seu nivel inteletual não se ete-

. V(lU� Sega.mdo mmC1has observações, além do s�u to
ta� €5e�4c("",1!"il2tl")dme�do da responsabilidade e resisten
cia passiva, em consequencia da sua indolencia es

pirib,ft::lI, possue o espirita de oposição aos. empre
·g�l{t· -;t'e:�!'

O c:.ue aí está, iC-se A nÃo Fe acredita. Enquanto milhares
,Ie LVilt,'.� de t::"if�·'i 8,,; p ,t{ia� p.imarn pelo respeito á terra que lhes

:>;flrapc.e (.. L.1taro, a S<lbSlst.encia e a vida; enquanto, na sua quasl
;LOL<,jilJo.Lk., <),8 ..; Y',l�anch3s emigratorias rendem ao nosso país o culto

que merecemos pelo nos,,;u alca'1dol'wlo espirito de fraternidade e so

lidariedade humana, Oto Neitsch é um borrão a enodoar a majesta-

--t.
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poluta
I ET

são dols J�uHT;;as que se erguem ingratamente em

gares de po�ichinelos contra a figura honrada e

do Consul Carlos Renaux

voz DO POVO Sem quaisquer liga-:ões IJoliticas

J A I R O CALLADO

A exposição imparcial, lealissíma e desassombrada do hon- A
rado Coronel Carlos Henaux, ante-ôntem publicada pela «A Gazeta»,
cansou a mais viva impressão nesta capital, esgotando-se rapida
rr.ente a edição e fervilhando os comentarios em tôrno da atitude
altiva do impoluto industrial. ANO

Com tal documento, teve o respeitavel Consul Carlos Re
IlaUX uma nova oportunidade de pôr em evidencia a elegancia do
seu fidalgo espirito e o cavalheirismo alcandorado da sua nobre en

vergadura,
A sua defesa timbrou pela elevação dos conceitos e firmeza

das asserções, retratando brilhantemente o aprumo galhardo de quem,
através várias décadas de trabalho dínamico e fecundo, se impoz no

conceito de quantos, conhecendo sua obra inapagavel, seus rasgos
de filantropia, sua tenacidade, seu espirito de iniciativa, seu tino

administrativo, lhe rendem a justiça de consideral-o um dos marcos

impereciveis do progresso catarinense.
Quem são, afinal, os pérfidos, os insidiosos, os tartufos que

pretendem lambusar com a nojenta baba de uma peçonha causti
cante as mãos honradas desse varão de porte e de lustre?

Quem são, afinal, os almocréves odientos que procuram
abrir os ôdres da malquerença, vasando-os sobre o passado imáculo
dessa reliquia veneranda, cuja vida é toda ela um manancial de sa

dias virtudes e um evangelho de exemplos dignificantes P
São dois judas. Dois Iscariotes que se erguem em esgares de

polichinelos, bailando macabramente como fantasmas, em pleno ta

blado, onde estão representando o drama tristissimo em que foto
grafam toda a hediondez, toda a covardia, todo o negrume de suas

almas minadas de ingratidão.
O primeiro chama-se Otto Neitsch e dêle nos ocupamos ho

je, escalpelando toda a sua sordidez e toda a sua hipocrisia, dei-
xando o segundo para um artigo subsequente. d dê f-IhQuem é Otto Neitsch P Um estranjeiro, que veio para o

ue esse sentimento, ai'r.0DL8.r::.do-nos com epitetos que nos férem,
I I O

Brasil sem cinco reis e a quem o honrado Consul Carlos Henaux
nos revol�all1 e !lOS .d�pj']mem.

Es�c estranjeiro, longe de merecer o oferecimento que lhe
comtirou do nada. Um estranjeiro, que sendo hoje milionario, depois de f

.

f
.

. , .

. morder a mão protetora de quem o fez gente não teve rebuço de
OI eito pelo_honrach) �onsul Carlos Henau� de.mil contos, a VIsta,

..

'
. -

' pelas snas açocs mereCIa an tes I)or suas açoes indecorosas ser es-
fazer em frangalhos os mais rudimentares deveres de gratidão para '.' .

'

. . corraçado da nossa pátria com mil pontapés por não sabeê-Ia res-
com a terra hospitaleira que o recebeu de braços abertos, nem de t •

' ,

id I 'f d b '1'
.

f
.

I
peitar.

atrevi amente ançar as aces os rasi erros, os mais a rontosos in- E
.

f .

d
.

sul tos classificando-nos como um povo de «má índole e «total- � (l�e m�Is c?n range, o que mais oe, o que mais acen-
,

. . de a nossa indignação e o fato de Oto Neitsch pertencer a essa
mente desconhecedor da responsabilidade »! .

'"
.

'
'. .

O _1 • •

daci � N7 t d f' raça VIgorosa, guiada pela figura gigantesca fie Hitler raça que a
nne se VIU mator au acia . ao se tra a e uma a Irma- Santa Cata .ina t . d d f

'

d I I'
'

çâo balôfa nem de uma alegação gratuita. Os improperios ofensivos
II

.

em
.

a o,. e con inua anc o, a e� dos frutos resul-
, �. •

t'
• tantes do seu dinamismo invulgar as provas maIS eficientes e mais

que at estao constam de um documento assinado por Otto Neitsch '. A •

'

. . .

'
. acarinhantes do amor que lhe tributa

e dirigido ao Consul Carlos Renaux, em data de 23 de J unho do Indesei - -

.

corrente ano. E' a resposta dada por Neitsch ao Consul Renaux sejaveis nao �a_0 ape?as os q_ue .pretendem subver�er a

. . , - 'ordem, conspurcar a Iarnilia cnar a mIsel'la nos lares cobrir de
ouande este propugnava pelo estabelecimento em Itajaí e nao em .' s,
:'"

. _ . _ . sangue o solo bendito da nossa terra estremecida IndeseJ'aveI's são
Brusque de uma nova fiação VIsando a colocaçao de operarros na- .'

, tambem aqueles, que, como Oto Neitsch rebuço não têm em afron-
tar-nos, cobrindo-nos de improperios e de vilipendios.

.

Oto Neitsch, repetimos, é um borrão. Um borrão que está
SUjando a Alemanha, onde nasceu, e o B:Sil onde se torno� gente. Apoiará a
A RECEPÇÃO Bloco cama- datura do
ao candidato do po- valescovo em Recife

frQpr�etario e Diretor Responsavel

I NUMERO�Iorianopolis; quarta-feira, 13 de Outubro de 1937IVI

o magest®so Ilospita:U mandado construit·
pejo IU�JlelBu�l·ito Conslil Carlos Renanx

986

roibidos
lOS voos DE AViÕES
I SORnE NAVIOS

DE GUERRA
lHO, 12--0 Departamento da

I Aeronautica Civil acaba de dirigir
'uma circular ás emprezas de avia-

I ção particulares, e tambem aos

DR. ARMANDO SALES aviadores civís proprietarios de
RECIFE, 12 (Band) Estão sell- aviões, proibindo-lhes o sobre-vôo

do leitos grandes preparativos para dos navios de guerra e estabele
a recepção ao sr. Armando Sales, cimentos navais.
que discursará na praça publica e E a d'd

.

t-
,

no Teatro Santa Izabel, visitando .

ss m� I a vI�a ao some�te
alguns �nn"i.�jni()" co 'Estado. I evItar qUaI.SqH.er .acldentes

de aVla-
.� __ � nc_ ... ção sobre os navios de guerra e

t'}' ministl·o
.

.;�!t ..� E.H:�.ll."""1 estab_elecinientos navais.
,

ra seguI <i �h',!l"Ai 1) ceI. Ay-n-ton l?lai.l
RIO, 12 L���!,-�'();f' para Lo-

sant conv!d�do por
rena, o ilustre gell,;,:c lEu. efh ,�)�
rico Gaspar Dutra, mLi. 'tO da RIO, 12 A imprensa de curi-II II

-=-

Guerra, que se faz dcom'-':fl:1flar pc- tiba tem publicadO com destaque o Mau
lo !leu ajudante de oldenJ, tei.,cnte edital em que o comandante da 5a. i

IEuro Lobo Martins. ri. 1\11. chama com urgencia o coro-I I 13--10-937.

IIO titdll.lar Guera d�y� "'ej:es- nel AyrtCD Plaisant, que deverá'
sar hOje dü I!; _1 ; 1) .. , cr á sédc da R.�l. I�-iiiiiiií----_----__ , iiiiíii__

_.

_-
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HOMENAGEiA O su.
.JOSE' AME�IIICO

1- lHO; li-(\;g�s)-O --"B�o
Camavalesco de 1\lonte Alegre"

I homenageou, domingo, aos srs.

Luís Aranha e Ataliba Correia
Dutra. A manifestação, foi, ainda,
consagrada á candidatura do sr. 1
José Américo.

PROIBIDO
Oalto-falante

200 contos
de

•

recama
-

t I- t
' RIO, 12 A policia da la. De

In egra Is a jlegaCia
Auxiliar acaba de localizar

um arrnazem na rua da Estrela,
onde contrabandistas armazenavam

RIO 12 (A C' ) N
..

d cocaína,
., rgus -- oticiam e

F
.

díd d 200
Vi , .

id d
. OI apreen 1 o cerca e con-

J tona que as au torí a es proi- tos de réis desse entorpecente.
birarn a irradiação dos discursos
pronunciados nas sessões integra
listas, o que vinha sendo feito por
in termedio de um alto-falan te ins
talado na séde local do integra
lismo.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Juntas na
TERNOS FEITOS DE 50$000

PARA CIMA SO' NA CASA B�ía e Pe�"O Paraiso"
a [:J ..

general Daltro nambuco ?

conferenciou
o governador I.gaúcho I

PORTO ALEGRE, 12 Poucas Ihoras depois de haver Chegado a
esta capital, o general Daltro Filho I
compareceu ao Palacio do Governo,

I
'

onde esteve em longa conferencia
.

com o governador Flores da Cunha,
.

sobre a sua missão no R.G. do Sul, I :

quanto á execução do estado de
guerra.

o

CASEM IRA EM CORS, ARTE
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"
GOVERNADOR JURA!::I MA

GALHÃEScandi-
A RIO, 12 -- Segundo corre nos

sr. r- circulos oficiais, os dois primeiros

d d S I I governadores que terão juntas
ma n o e a es I

militares para a execução do es-

BAI'A 12 P tíd R blí
tudo-de-guerra serao os srs. Jura-

, o ar 1 o epu 1- 'M lhã L' C I
'

cano de Condeuba resolveu apoiar I
CI aga a_e� e I,ma a va cantí.

a candidatura do sr, Armando de I
Essa notICIa esta causando sen-

Sales Oliveira. : sação.

---���������

110 PADRÃO MONETARIO -�Il
I (Entre outros nomes aponta

dos o deputado (ado_) Gornes
opinou pelo de HGuarani")

-0-
I

No grão circo brasileíro
Pululam «clowns» de pagóde,
Em que, apenas, lhes acóde
Dar mostras ao mundo inteiro
Que é do Brasil o Cruzeiro.

Um bugre velho, um tllpí,
Faz valer seu alibí.
Mas nessa questão de nomes,
Leva a palma o Carlos Gomes
Revivendo o «Guaraní ».

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A,.QAlE!-A-Flortano!-'ull::l 13-10-1937
--Os analgesicos campo. • .,"Apyr�\ina" cln cuaqc- A formula de "Apyretina" ··Atesto que preecravo com I -- Di� Zuaurnrne naetz.uriq

nentes d� "Apyretina", es- 1" .

t b ·t
" .

h t rs ;» t b h "n molne a ccrrespcnõer resultados optimos, 05 cu- uon Apyretina" IS erel 5
tão õcscõos opttmcrnente, u� Z�IC n� �s "rapara �son- .. u.... .. u ..

mcneírc que a �n�rgia eap e- ..

I'
o ." h II

- _.

tl I" b eí m'" (Kopf. pnrfn'ltamnnt� aos rasos In- chets de Apyretína" neste em L)�weIS oer sr ne en
rlfica das orqaos nco e a 1rI- czre III Igrane .... � ..

gida por �feitos f ecunõcrtos, I h ·t I W' R
.

rneerno quando os doia co- echrnctzen). õtccõos. i ospi a, unà hvllsumcn Ir ung 10

cheta sejcrn ing�riôos strnul- õcn cnqeqebencn Fd llan.
tcnecrnente, Em outras pc- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
louras, não deprime o co-

ração, não diminue o pervs- Dr. E"eorg Ríchtec. rlini- Italtismo gastro - intestinal Dr. Paulo à� rarualho.
riem hyperaciôifica o este- co g�ral e operações. Diplo. Dr. A,fred Hoess. rlinica Dr. Rnton Hctner, clinico

mu-jo-
Assinado: Dr. Osvaldo ss

pindola
Dr. Oavclõo Espindola,m- Brasll.

nir o gl!ral e pzô lutrIc, ron'
sultorio e resiô�ncia: Rua Hospital são 10512, 1araguá. lscbel. I3lumenau,
15 OE Hau�mbro H: 84 A-·
Blumenau··5anta r atarina 5anta ratarina.

·-At�sto que tenho ernpre-j -·At�sto que preecrevo I

toClos os casos Inôlcoõos,

qcõo em minha clinico 06 produto "flp"retino" :ôo fi
muceutlco rarlos H enrtq

".
m el�eiros.

ccchets de Apyr�tma", com Dr. Piragibe deArau
, Dr. Plrriqibe de Arou
r1inico geral e peõtcteln. cc
sultorio e resioencia: R
15 o� NOllembro H' 82-13

Dr. Nilo Saldanha Franco. mencu-rfânntu ralarina.

rina.

I 2

Dr. A_.ton Hafner. Dr. Paulo de C::trvalho

optimos �rlZsultao03.

r Dr. Nilo 5aldanha f'rcn-llnlco geral e O)"' ;]',:,)['3.

modo na Alemanha e no geral e operações. ml2àiro geral e operações, méàico
ml2oico ôlr etor AO Hospital co. méoico õtretor do Hos-

méôico chefe ao àiretor ao Hospital 5anta õlretor ao Hospitul 5anla
e malernic,aoe mar!a Flu-

··A "Bpyrettnc», pelc:
sociação feliz aos seus"
greoienle9, será um auxil
pr er icao nos casos inoicoc

DR.VICTOR MENDES
major ar. Victor meno

Direi .ir do 5eruiço 012 5e
de ao força Pública 00
1000.ralarioa.

5 I r I· oI 5 I pital de Timbó, 5anta rata-
on a a arma, L) ur.iencu , (li] a xltloõorc, Hovn-Br-caluu-Hc-

OOR OE CABECA

'A P V R E i
-----------------------------------------------.�----- ----------------------------------------------�

O EST 00··0

ratarina. mania, Santa rata -lnc.

será executado
Civil-Militar

nos Estados, por
---------.--------------------------------.-------

Inquerito
militar

CARTAZt:.S
DO DIA

CINE REX, ás 7.30 horas
O general morreu ao ama

nhecer.

?
•

A"

urna

RIO, -- Sabemos que, após as últimas conferencias reali
zadas entre o ministro Macedo Soares, o general Nowton Caval
canti e o almirante Dario Paes Leme, componentes da comissão
federal do estado-de-guerra, ficou assentado que a aplicação das
medidas do regirnen de excepção pa�se a ser feita. nos Estados,
não mais pelos respectivos governadores, excluidos São Paulo e Rio
Grande do Sul, mas por uma junta, com séde em cada uma das

capitais, e constituída do -:hefe do executivo estadual, de um fE

presentante do Exército e de outro da Marinha. Serão designados
para essa representação o comandante da região e o capitão do

porto. Nas capitais centrais ou que não forem séde de região a

representação caberá a oficiais superiores para tanto escolhidos,

CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras--,/ldvers;dade.

S
·

t' RIO, 13 -- Regre>:sou da
-. eJa cau e"llluiamovel I Baiél, onde foi a serviço especta]
I ....so ao atra l do MlOisterio da Guerra, o co-
.,�

.

- I ec�n """l'!'13! ;C e.1
v 'Ulllc. III U ronel Francisco [osé Outra, que

ali foi proceder a um inqueríto
policial militar.

vessar as

ruas! Percorre 11 qnilornetros
com I litro apenas de ga-

Ao sair a' rua lembre-se que
zolina. ,.)U!ga t-ne n tos
Inteiramente reformado, T

.
. Iestá exposto a muitos imprevistos tr.az�ndo: .. . I d "'so r Iou n .::.'"perigosos. Não se descuide ao plstoes, anelS, pinOS, caixa \

. e egu ra nç ....

atrav�ssar as ruas, mesmo as de de tróco, acumulador, tolda, .

pequeno transito. A qualquer ins- sanefas, jogo de capas, pin� .RIO, 13 :--Reune-se h�Je o

tante pode surgir um veIculo em tura, etc., completamenít.: Tnbu�al de Segurança �aclOnal,
velocidade. nóvos. I para Ju�gamento de �ano� prrJ-

Os pedestres cc; fiam demasia- 4 pcneos C 1 socorro no- I
r.ess,) cumes, .nos

.

quais hgu�amdamente na pericia dos motoristas. vissimos. J c,:mo denunCiados. AbdoH Prado

Estes, entretanto, nem sempre Tudo por 3:500$000 á/I �Ima, João Tavflfes F�sco, Clo-

podem manobrar o carro para vista. VIS de GU5miio� Otóvl� Jo�o �e
desviá-lo do transeunte, que se A' tratar COfll Raulino Horn Andrade.' JoaqUim Gavl�o. ' erel-jobstina em não dar pas�agem. Ferro. Florianopolis. ra, Nadlf Peres. Ht:rWInIO '-\u-

Além destes existem ainda os pe' gl'sto Cardoso, Herculano de
destres de�cuidados, que atraves' Oliveira, Francisco Sa'es, Paul'
sam as ruas como se estivessem Emilio de Sales Gomes e a acu-

atrave!san:1o o proprio quarto de I ALUG� -$ E; sa?a Carolina Gonçc.lvcs pe-Idormir. O resultado é serem apa- (I confortavel predlo de resl- relra.

nhados pelas rodas ou, pelo me- dencia á Rua Spi'lak, em, Todos estes a..:usados. que es

nos, pelos rara-lamas dos velcu- João Pessoa. - Tratar no tão foragído�, serão jl.lL:::ados à

1m. Banco Agricola-- Rua T(a· revelia, Se !lã) se :·;t,rt ,o-ntiHf·[ft

Quem sae á rua precisa apren· jano, 16 ·-F!orianopolis. ou forem c<:I{Jtnf'ld(,
der a locomover-se, não embara- ••GO••OD�.f)E�GtDG•••e�••�e
çar o transito, nem se expor a • •
atropelamentos. Se é descuidadol. Vicia da embriaguês �
por perda de fosfato ou porque G �
!loEre d!" ir:son!a convém procurar ., e·
um médiCO para tratar' se. Denhe @- UI1l só vidro do G
os melhores medicamentos indica- • REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES G
dos para estes casús, cita-se o O· e
Tonofosfan da Casa Bayer. Ao • basta p�lra a cura desse triste vicio! O
fim de duas ou três injeções os O A' d b" F

. G
. d � ven a nas oas "rmaclas. �

pacientes sentem-se renova os, re- � �

t�iTIpefados. mais e�perl.05,-con- � E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA"· ]olnvilIe •
segUindo andar na fUi. sem atro·1 � . �
pelar nem sec atropelado�! ••�e•••o.� ·'!1,'!fG••eOaG3••�&G

A

I
·

t �'".. In e U I a�tu e
l!'i'j)

o

do
,�né-

o sr. José Américo realizará, em d
principias de novembro, a sua Oculos-- sumo ep

.

d
<

R' G doming
anuncia a viagem ao 10 ran-

t' C' Od1 d SI' J lIUO, no me eon .OU n
oe ou, devendo chegar a I

ça 15. Gratifica-se bem a

Porto Alegre entre 4 eO de no-I entregar nesta redação.
vembro.

rico

Uma Companhia

_junt

PORTO ALEGRE, 13--0
«Correio do Povu» anuncia que

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
hocas--O uítimo pagão.

Genuinamente Brasileira

DIRECTORIA: -

Dr. José Maria Whifaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURBTYBA - P. ALEGRE - BAHIA - RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

PROVA'lEI.
TABELA DE VIDA

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6@

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
224
21.6
20.9
20.2
\ 9.5
18.S
18.1
\ 7.4
\67
\ 6.1
15.4
14.7
lA.l

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3A
35
36
37
38
39
40

A "SÃ
COMPANHIA NACIONAL

especialisada

Seguros de Vida

em

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC·

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Companhia
do sua preferencia.
Fundado: em 1920, o seu progresso

se evidencia pelas 5 equinies cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Activo ReservalJ Receila Geral

1932-17.036 conlos 13.064 conlos 6.726 COlltos

1933-18.205 contos 14.164 contos 7.941 conlos

193,( -19.943 contos 15.922 contos 9.485 conles

1935 - 22,314 contos 18.427 contos 10.741 contos

1936-25.973 conlos 22.373 contos 12.375 contOll

P
DE

ULO"
SEGUROS DE VIDA

revolução!
causou verdadeiro

a

panJCCASA "O FAR�AISO"
no comercío de �a.semiras. 200 lind€ps padrões.
Um fino córle por preço nunca visto.

RUA FEl-IPE SCHMIOT,21
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BlurY1enau .. .Joinville São Franoisco Laguna - _a�t8�l �
Mostruario permaílente e� Cruzeiro do Sul �

$,eoção de Seoção de Secç�o de �.'PA?ENO'AS: Sf,a�C;l}das lli_CiOI1,e_s e extrange'ras tlara temor fERRAGENS: MACHINAS : .�

Morina e AlgodÕes Macpinas de benedcíar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machi.nas para offici�\$ mechanícas ��
T,apetea e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machmas para laoen;';3 p
Roupas feitas e janellas, tinta Macfiinarlos em gerar para a lavoura: r ados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, ccíltivadores, moínho etc. <

�
Lnha para ccser e S-«!MU Fogões e Camas I ocomovefs, Motores de esplosão, 'vl.otm�s 41
� em novellos e meala Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe.. electrlcos
��bonetes e PerhlJn�rias res Material em geral para iramimis�::-:,,'s: Lo,
�U:h..oado.s e C'Qlchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
�IS e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
t..lhas e guarda-napss Arame de ferro - télas para todos os fina Automóveis e. Caminhões FOHD P Iças, q,-CCS-

SgJtQ,$, chínelíos, meias Productos chirnicos e pharmaceutícos soríes, serviço mechaníco
ItdJbSUarios dos afamad�� Conservas nacional e extrangeíras Pneumáticos e camaras de ar GCODYER

Charutos J:fANNEMANN. Bebidas nacionaes e exüangeiras Material eléctrico em geral
----

Empro�a Naoi®nal de l'Jave�a9ão "�-Ioepc�<e"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
Fabrica de Pontas CI�ita fv1aria .. , Fabrica de Gelo dRita MsriaH - Estaleiro 'Arataca" RJ

I �
��_�'��������J��;';����i����';{�J�[:s;��""Ws��,��q��������VA�V.t\��ik-_ ...�.....___ �_� �,<o!�.���/..!.J_�.;.."l����g;2{ �

..... ���C;S�A_�,...,_��.: � &.i:��;� �,,?:� ��ifJJJ

Atende na Maternidade l\},:vogado
até áS,8 112 da man�ã \?rd Traiano rr 1 soraj
e á tarce - Consuttortoi

I
., ,

ANITA GAWBALDI, 49 Teíephone n'1400 I
. -

�.

_-;;;--;;"" .....�-- "I

�)b .. $- ·,,$&4; - - â& �;;r.st!g!J_.�J

11 Jockey Club Florianopolis I�
I

.

t d d·
-

f
' I�

O mais eragante cen ro e iversoes amI- !
liares,

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

;' cionais e estranjeiras.

II ernsFa�fas camente iluminado com instalações mo

I ,�U::RAJAN;.ú2��_:0"
altos da

•

Fi4iaes

r':1édiccs
Dr. Artur Pereira

e onve�ra
Clínica mé�i�éi t1€1 erlan

ç�s e �dult�$

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto no 13

FONE-1595

Rt!fiJência: Rua Visconde
dO P' .r;""'
e uto rezo n ,)1

i;rONE-1524.1

Dr", rvnguel
Bt:?élbaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento modema das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pinte. 13
1 eleíone, t 595

Peso Hotel Gloria-Fone 1333
(tm�!.dtas das 13 á:, 16 hrs,

-----�- -��------

I Dr. Carlos Corrêa
I
I
I
!

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças

DlrGior d2 fJlatemhiada
Me�ico do HOlpn�1

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)

Mertrlz:
em:

�ndjca:
Dr. Arrninlo -ITavares

tft
a
�:i
C:i".'4:I''*1,-'
"'�'"

�!f�

�i Rua Co:ulJliltD i\hlra, 3S (ailJ7,id J) Caixa PCital19 I:
�

LEO��D� 'T�:�:gRAFI('O ALL;;lvÇA :
VENDE-SE I"',:a c:-,.·;;; dis- instalações. o aprUtimas O �1-f1

trito «Jr'ão í ,SSÔQ»)) 1 f"i- 'lei recanto dll Ponta do La's � Escritoríos em Lagu na e :t&;jah í f�
lo, á rua do Nestcr te., ·12. Preço especial. Tratar com JOOE:. USB-AGENTE: EM BLUMEN IH) E LAGES �:�

com2quartos, salas ctt, ilue Alves, no Canto do Eetreito. • ��
li entar coúnha.

'

•••••IJ••••-_·--GO.$.�f).�

L.O

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

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

Só os íabrícados em joinville pela �única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C !t, s A �;EPER

I�:�����:�� �O;M/iLLE

N o�Estrei,to Ponta do Leal
..

Consultório: Rua João
1 Pinto, 7--- Te!. 1456

l' 1 Res, Rua Bocayuva, 114 I
I L. Tel..1317 III ----

I .

-

í Dr. Rlcerdo I
IGottsmannl.

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.úre&SCI
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspecleUsla em cirurgia

geral

'--11
Acerba' H. I I Cirurgiãoda Sdva dentista
rvdvogado Dr H Gg Síppel• • �. I

Rua Cons. Mafra. 10 (sob.
Fones 163 J e 1290 Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSULTORiQ:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual):;
HORAS MARCADAS

I La H ET ES

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

operações de plastica

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. I 8 das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 i
HESIDENCIA- Rua Este-j

II -<,

ves [unior N. 26

\TELEF. 1.131

I Accacio Federai e Santa Catarina

AdvOiados
\ !'k. h}�r� d� M[iBri �{;irro I

tC:TJ seu escrip-

da

FUNlJADA EM 1870 SE'DE RZ\.HIA

fi

reira

n. 70. - PhOLP' 1277 ...·_·

L eguros [Terrestres e Marttlmos

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15,503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS

'

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMiDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 iiHECEITA EM 193 21.421 :545$220
SINISTr�os PAGOS EM 1936 4.737:405$660

Atumt®s, $ub-Agfmtes 8 ;L�t�;"�'uli��r�9 dG fÃ, �t)f
em tiHJ1)1 C� EsttldM f�u 811'fhj�ii ue Uru�&.lK.:j i18
dliiC!p�jS prt$çae i)t$trln�;!r;�,

AgE;ntss em Flor.anopotis:

9.000:00G$OOv
50.000:000$000

Campos Lobo & era.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sociedade de Navegação;�Paraná- Santa Catarina

Limitada.)-Rio
Companhia Salinas Perylías-Rio
Pring Torres & ,Cia. Limitada -Rio

C b 1.000'.0"".,.od!''''oooVandenbrand & Cia.-Santos apitai se sento u "W' ..

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Capital realizado 500:000,$000 �

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque �),,'de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa- Oferece aos segurados em todo Estado
�

ra SANTOS: hiatos-motor 'Pi, atininga, Saturno e Braz
. Sí rviço completo de � I

Cubas. tI' Aü5i��· t.6\t"1Ci�c f\i1édir::a, Far- 11.,'\'Encarrega,se df:. dassificaçã<.', ll1edíção e Ei\tlBA.RQUE de. m '3 C.3;utíc:;" ,(� H ("J5pitd Ia r

I�todas as espectes de madeiras serradas, beneliciadas e em
SUl3 AG�N°1 'S t:;' 1 '''OD' I\S A(-' CIDr\.DES- '. t:. \� A ._.!V l' .

'\ ';:) 1,. ,"·;;;,....�..�-" ..""��,...,T?§''='''':''''''''''''"''''3S'.....".,.., liS'''''''' ...... fl" .� ''''''''"''''=' ,,""'�

tóros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer .

DO INTERíOR
' ��

""",,,,,,,,,,,,, cr: ,,,,..,...., ... "'''''''''''''' _""", "i{��....,.,..,.. -""'�...,.. ,.�� � �"""""

��
porto do Norte ou do Sul do País, bem CO'1l0 para o Extcrio '1 Agente-ger-al 1� Apólices Consolidadas do Estado de Minas �
Recebe cargas de importação,' do País OUI doEx-I

I II.. �t \?I\�.iII Eii G\ .� « Divida Fundada do Estad0 de S. Paulo �
terior, para desembaraço e redespacho para .. &.� �f11iiLM '1� « Obras do Porto de Pernambuco. �

as praças do interior II CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO'�E 1.561 (; ��

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVíll-b ;� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTACÕES ij

d- Flo?<·Ls�·rl()�·::h.)tis l�J NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGR!- ,�
Preços '--no· ':",,':09 :; COLA DE S\NTA CATk-FW',JA, A' RUA TR/'... �

. l>,

... , -w _�"""3Oi
..

-='...... -- ;:J JANO N. 16. �)
��j�.���. I'-- I

A �
�,___ mx TV psf. 3M"'/� '\;1

._

iÍ;�

I .:\'.�-.;l!":&!r�
..:..."&"'r.;

.•
;t;"7"'....."O"''' ..... '''l'- ,...... .. ,(:''''' ........-'''''''<=.'� '''�",....-� �.�1!'-_""1I�r�.���",

��� � ,. N. tal· I:)E "

l\�

"" ��,,,,=,,,,,-,,",,,,.,,,--,,,, ""0, ,,,,,�.,,, ...,.,,•..•• -"""'.,�. ,� �,_-........ .". ••:="' .......�,.,...... ,,.."'"

"'.� OI@' - �
� "'- t;l'1

=""� ��. ,,' ,.

O"
'''lA �1"t�MP ���.'

="���:"�:;:�?- •.

!e!;P:;:::±!5LJl!I.Kil,.'_.'Ij.;-v.
.., t:à tft;. .r!ftc-� � tg.;�. - ,1.1

"

I'lj' ....� If�j�· �&..� ��� -.�.'él. c
....r::',v·1«.1

"',..

t·o'
V (I.'; ,),�'1 U "Y f,l� ,�I t '.' €-J. �\I \,l: t;" ll! "11

IOaminhão e O nibus _I _, ���.!, !II'�,!I
Dr. Osv�I�?o �ll�ao' S{?:>b�-;lck

mi�j �'I especi��i ine:i ch�� f;:;.jb �H,a, �

� Leão 'da Serra ,! !j'i Cons. M.afra, 33
.

�.r, • B ph"Y''\enti';; m!'-0lagueta, '�i�1 Fone -1.191 1.1

i Empre��i�:S T;aE���r�el'i�:S passaC'1 laranja'-, bar. O);"ld'ills, eto. III���"" "'0'#*' d�

�.qJ,'.-.:,':.lti.'�. Entre Concord",a e Ma ....cetlno Ramos !.:!. ' V. Sa. encontra no 1,.JI,.�.tt!*".�#gss:=-. -��l&SEat!l-e&2lithfE'!'" m�
'(>1 � �I �� Mercadan��D Pif�pul���, � IM
IEMmMBlNAçÃOCOMALlNHADECA.XIAS I, no Cáis Federico flolla n'10 t Hotel das ermas 'Iw:.;;� de ORTIGARA & GENERALLI �. E �

-e-

d
m L

I'
)1

{�j Passará a funcionar, do dia 10. de Ou'.
". n II. rega a om I c � 10 I � Estabelecimento moderno reccrn cons truido proxi-

i:� trubro em diante " _ !pc .",Õ,,��
..

,=a_ _� t'll mo ás águas térmais

I�I..."'1� DiARIA!V1F'�TE s
.

do de Coucordia ás 7 horas €.'l '1 Optlmas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
f;j . �l ,alO

d ál.. 4 d t d
� � PIJ.... i àA .'," $i .; ª ",,,-_.!fIt �'5tUi;;;,i.4.;:! '"!"_:s:;;;gzm �I de primeira OrdelTI brasl'j'p_l'ra e alelTIa- I�i� da manhã, regressan o s a ar e �i� §-

�, Pura bcilitar a boa ml1r-:ha d;\ Empre'?:a, será colocada cm'
.

D rlll IVI" tif� �Itqai �n�
.

I, i I P reç () S rnod jcos �

G cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como � � :':1'0 ;,ietario: HL"�rbert Falk I

= abaixo t����di���E,critório Mo,ele I Adovgado ii>.!..' (Mau spricht deuts�h)�
� SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Florianopolis GU ·\RDA g" Municipio de Tubarão
� Tamanduá -Casa Comorcial Julio Schn • iiD lil!iII!ãiliIGiiiiiilIfó�iiliIiifii;li,iiiiüiiíiiiiiiiiiiit:íiiiiiiiiêi__iiiiiiiiii

� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco • i SentiS} Cetet"ina

� Barra do Veado-Ca3a Comercial de Irmãos Poy • .- . ,;;;;;;;;;;,- ; d 'MUg 'M m

* Bela Vista-BotequimROEse. II'ij Vila Rica-Casa Comercial Ma2t;ti ! Dr" Alfredo P. de ArauJao I Indo ��� Ar��ranguá
� Marcc.\ino Ramos-Escritório Mosele � I
u

o co DIA M RAMOS 15diOOO ! M EDI C�(:> I, HOQPES� ,r,

",ro '-IOrEJ NOD 1':" •

� P reças:
C NR' á . {p � Especialista em molestias de creanços, nervos I fl ..J I:-,:J_t. h, •

'--' .,Oc.�TE coslllha de

: IDA E VOLTA 25$000 I ÍT?lpaludismo e mo/estias da pele I
! a. ordem, asse:o e higiene

� Empreza DALLA cOS rA ,Tratamento do empaludismo e da5 molestias da pe- Linha de Línibus para Porto 'Alegre quartas e

� • le e nervosas pela .;1utohemotherapia domingos
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu. Consultaria e resídencia-Praça IS de Novembro, 13
"ii estado, as passagens terão o acrescimo de 200{0 II cons�����om6.a.. , .. s_I...�8à�_,_I,._1__e.,__d.. a._'..s._I,.4.,.à... s.__ ._.l...6.. , ... ,.

horas
••a.Og.tH\l••••••�.".. _. - - - .... .

m� . r�� ..

�.�. ��_�,���fJ.���t:�.�ta.,§!� II I�� �� r,1I)�J�!i..�""""�'''''>J�0fJiJ.''.,.'"' .

II'
'r

..

_

c
� � ,

u t LI 6) P r e d i a I íl {,
i,.�.•}?�, �� tr
,� ,·,tI
� �"
� �}�i<L:,:;:�':L.�_.,.;..�,,""i;_,i ":1 rje ::.::;, e r� sua pa-

I .q, ..
:
.... ,,�'.

::__",,,,,.,.. •

I < --,- g = n· (,."Qo �'--c ,'"::'I. ,'"" := S
.

o ",.� 6 _1 ,,="., '(-'" "._,.
• .::bJ

I 5$�,:,.')oo ,10$oc')() (.)u 20$"::',�o
I 1=-' () r n«>" ês n.::�

I Empresa Construto�a
Universal Ltda.

. IIII delar Schwarz=- ti
1 Endereço Tel�gr.: DOLAR C�ixa Postal, 32 I

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAR!!\'A
. I

1

'lfíll�e

..J030 Gc)nzales

E S T.A

REEC3 '::. DSPC>3ITO
PA6AHDa 8S

SEGUUTES JUROS:

me''"!?

fi
I
11\,

[.
Banco de Crédito :

Pop�lar e Agri�
cola de SJnta

Catarina

E l

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Ru® Trajano n. 16

(Erliicio propr i))

-------

Capital
. Reserva
�

136:700$OO()
56:424$498

Companhi� de ���gilª'QOS
de �C'd��li�te de

Trabalho

f�remio maior 5:175$000, e mUitos
•

prem20s menores

Matriz: - UBERO BADA[�O', 103 107
S. P.AULO

OS melhores preços
Ao a. cance de todos

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTElO QUE DA' ASSISTEN -

.

CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETf�ATO E HECIBOS Dl:: SEUS

PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE Os SEUS PREMiOS.

CREVA-SE PARA o PR()XIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza

� . �)_ '.-;'

AGENCIA' DA

elC Limitada e5.I. ala
elC. AvisoPro 6.1. ala

i· prazo FíXf) 8.1. ala
'

Lncio i:-'":'=":-:�':,,����
..... 'VENDE--S

_
CREDITO �IIUTUO PREDL�Lf �

RUA FtLPE SCHDMIT N 2 - (SOBRAD)
.

�

.. �::! .

uma farmacia bem afre
�jI • tÍI'W íriidiJillll1<5S'pj'ffiíf'N ni4k+"'ht!ft'h�;·R·e í;;;;dH&"'i. qnezada n'um bom t

• Rua Visconde de Ouro Preto N" 13 �� AL't'GA-SE Dr. Pedro de Moura Farro da linha' férrea São ���I1\
O f� . quar os eara casal.

d
cisco.

,�
� lT'formaçoes per') frHle n Advoga o p

.

;'w "t'P' � -"9t�
.' ara maIs informaçõe;.

••••••••_W ......::...'_"""'-"......._:,;;;_r'_. ...,,_......:::-......_"'_!!".------·.�.'•••iJ.. iJ."��
.

Rua Trajano n. I nesta redação.

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D,� SOR.

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\UOS FORA�..1 DESTRlBUlnos A' MAIS

DE MIL DUZENTOS CONTOS (I .200:0UO$000), EXIGINDu APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCUr�E�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

PODER CONCORREt� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA .

MEZ.

", ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sai o Íris, indo logo ao ataque,
para Geninho pegar bem.

Braulio troca com Pernambli
co, o lris melhora.

Geninho s Salva
Ataca o Íris, Pernambuco bélo

O I
.

d O JOGO tijolo em goal, para Geninho pe-
rIS atuou escontrolado no

I . iod fi d 2 A's 4 20 d d I gar bem.
peno o, rman o-se no

"

on- ,é a o o inicio.pe o D' I
.

d f I b M -I' fil
omtna O ris. ..

� exerceu or e pressão 50 re os arei 10, que procura in trar-se O b
b

s ru tos-negros exercem forte
ru ros anis. na defesa dos rubros, sendo bem

pressão sobre os visitantes.
Geninho, o guardião do Mar- rechessados.

' ..

f
Damata! Damata!

cilio, oi a figura n. 1 em campo, O Iris acentua-se. Miro estende O' d d
b I

' .,

d f d B
meia esquer a o Iris atira

pegou o as mcnveis, e eo eu para raulio, mas a pelota cobre f dPORTO ALEGRE, 12 - muito mais que Vilain. ás traves.
orte e perto, Gen;nho atira-se

Noticia-se que, entre este mês f' Coai! Marcitio pegando incrivelmente.
(\ principio (Je novembro, o se-

Eli"IR O Marcl'll'o tem um ótimo ata
Ha reação do Marcilio.

nhor Raul Pila convocará o Par- JL DE N e (W t IR;' "8
' .

Godinho substitue Pernambuco
tido Libertador para proceder ;.. Empregado com succe ,S<, PIIl '''''<I; que. MOS minutos �e I�ta AIOl"' (ioai! lris! Damatai

.

'I
IIS molestias provcnieures tia o;',ltlLl.l sio fura, para Waloemlfo con- A 15

.
,

-scolha da chapa dos cand-datos e impurezas do sangue:
'

OS minutos do 2' peno-quistar O l '

tento da tarde. dda Frente Unica á Camara dos FERIDAS O o, a linha rubro-negra, carregaÍris feage bDeputados. ESPINHAS em, Damata aproveitando con-

Quasi Nizeta
Provavelmente, nessa mesma

ULCERAS
N segue o I' tento do vice-campeão.

,_,.aliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii__õaiiliiiiiiiilãiiiliiiiiiiiiiiiiõliiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii '_iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii� P d R bl
ECZEMAS izeta faz ótimo jôgo pessoal Geninhot novamente ...época, o arti o epu icano MANCHAS DA PELLE e envia a pelota fortemente, Ge- O Itomará idemca medida. DARTHROS go eiro do Marcilio é a

, ninho mergulha pegando bem.
�t,mr�:iS��,����������s..",�����" FLORESBRANCA,S Novo goal t Mareilío

atração, e ainda consegue pegar

'.,�q Cá leu lo de qualquer Planta, execução, fis- � :��������O Vão os visitantes ao ataque, Im
ótimo tijolo "quente" de Brau-

_
.... � SYPHILlTICAS Waldemiro vira bem, entra forte

io.

� estrutura em con- cattzação e direção � e finalmente em todas Lilo, conseguindo pela segunda jôgo meio campo:

� ereto armado de ob. as � as aífecções cuja orí- O prélio desenvolve-se agora

� � II gem seja a vez, alcançar as rêdes guarnecidas d .J

� � arca registrada no centro o gramaao,

� e ferro Aparelhamento com � II IIAVA R I A I' por Vilain. Penalty

� pleto para constr u- �
- Milhares de curados - Damata I Quasi Carrega o Marcilio, Cruz faz

� ções de pontes em � GRANDE DEPURATIVO DOSAN6UE Damata recebe bem de Per- penalty.

t�- concreto armado � Lo'ucura
Goaldo Marcilio i

� � � Julio ao bater o penalty conse-

� � _
'

gue o terceiro e último goal do

� � I Marcilio.

� CONS1'RUTO A IGUASSU' us, � . a�sassln� um�,j;���r�::��:�ir:;:e�;u:�:���
�� �1 Despejou agulJ quente foi sua única falta.
13

d S I
�j Na trave!

� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes a i va �.sobrlt a marido que dor- Cruz ao bater um penalty, en-

�� �1" t _I •

d
via a pelota na trave', Miro res-

�J ENGENHEIROS �IVI�S � m�a, a acanu�'D a.n a a ponde e ...

� �� falçadas •• - Cego e harri- Geninho assombra.

�"�1 �\' Os minutos derradeiros, Brau-

�� Rua 15 de Novem bro, 416 rn
SALAS 121� l�DAR v.l vli!lmente queimada dlio recebe de Nizeta, aproxima-se

�,i
o goal c atira forte conseguindo o

� T I 1503 Curitiba Paraná � SÃO PAULO, 12 -- A domestica Benedito Silva, que
2' tento do [ris.

ll� e .

• l�lI é casada com o guarda civil Jose' Ribeiro dos Campos, de 33 Sem mais termina o importan-

*� �'
i

f
.

d te prélio,
iI.'

,I anos, OI autora e uma agressão cruel, contra seu mando, a

L� I ' .

'fi devid d
" O d

rn [� qua somente se justt ca eVI o ao seu esta o de desequilibric s qua ,ro�: " .

�� e.o .e l� mental. IRIS: Vilain, MimI, Cruz; Bai-
�1 Ge�G eGO ��, Ha muito que Benedita tinha se convencido de que era x�, Dante, Feza; Braulio, Miro,

� ••••o.e � preci�o matar o mari�o. " .

Nlzeta, Damala e PernambucC'.

�l� � Ontem, quando J.Jse Ribeiro estava dormindo, Benedita .

� � coloco� num gran�e vasilhame, 20 litros d'a�u!l, com o objetivo D ��RCI�IO: �emnho,Pe�rp.
,

Obl"i1S contratadas no I- semestre � de cosmhar o m.mdo. Qua,ndo a águ� �stava fervendo, Benedi� Id ar�o, Cur�u, Totl.n?a, �olo;\\,�I-
"� �� ta levou uma regular quantidade de ItqUldo em ebulição, dentro! emtro, Juho, AIOIslo,G.t e Ll!t,.

� de 1937 � de uma caçarola, ate' o leito do marido, e espalhou a água da I BOINAS, CARAPUÇAS DE

� � cab�ça aos pés do infeliz guarda cívil José Ribeiro qu� se acordou; FELTRO E LANS EM NOV E

,� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � aos grítos, completamente queimado e cégo. Caiu ao chão estre- LOS DAS AFAMADAS MAR

� Ponte em concreto armado sôbre o Rio S João (Estr. Curitiba-Joinvile) � mecendo de dores horríveis. CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

� ,refeltura e Forum de Mafra �. Benedita a�r0v.eitou-se dessa circunstancia para martelar CASA "O PARAIZO"
� Grupo Esco lar de Mafn � amda a cabeça do mdltosf, gUlrda civil com uma foice.

� Grupo Escolar de Rio Negro � Os gritos da vitimá fizeram acordar os vizinhos, que im-

� Grupo Escolar de IraH � pediram a contioClação do àto deshumano de Benedita. Foram

� Mi:ltern dade de Rio Negro � �hamados sold,ados do destaca.mento plOximo, quc:> levaram o infe-

� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � Itz guarda CIVil para o HospItal Militar.

:�� Diversas construções de residencias � Benedita não foi presa em flagrante, pelo que, encontra-

iJ? � da mais tarde, pela noticia, foi Jibertàda depois de prestar de-

•�������������������� clarações.

MUITO
----------------------------------

A QAL&TA +-Florianopolis, 13-10 -19-37
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G
nambuco, envia a goal, mas a pe-

urna rnaqu i- ....-:: ,', � �� _"�,., lota passa pela trave lateral.
'-- � � �!!!!� Sem mais lances de importan-

'i�T(�1tEG���"'S Desportl'va
cia termina o I·periodo.

fotografo Manoel Flôres, vindo 2' TEMPO
de Ítaqui, fez ao Tribunal Re
gional E:eitoral um demoustração
de um seu invento, que é uma

maquina de votar. A experien-

I cia causou bôa impressão, O in
ventor requererá o registro de pa
tente ao governo federai.

Novo Plano
o Marcllia impôs-se b ..i.
Ihanlemente na tarde

de ôntemquinta-feira

i
,

A �rente Uni
ca vaí esco

lher os seus

cendidatos

E' CIL.. • • •

ALUGA--SEo collfortavel pr6dio de reSl-

dencia á rua Este"es Juni, r
n. 179.

Tratar no Banco Agricola, á
Rua Trajano 16 .

F
CONSEGUIR ECONOMIAS'"
'EXPERIME f'JTE O AMIGC) CC')MPRAR A SUA INDU-

•• DI

MF:'NTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Cas s Pernambucanas
PORQUE:

AS
.-

CORES SAO
TEM SEMPRE

OS

FIRMES
NOVIDADES

. -

PRECOS SAO FIXOS
� -

E' Fil'1'OPRIA A FABRICAOAO

S C 1-1 M I CTN. ISFEL.IPE
,'"

.
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o GETULIO aRGaS
fala á impren

----------------,------.-----------------

,_ .

a americana
Em entrevista ao "New York Times", o presidente da
publica assegurou que o pleito sucessorio não será jamais
perturbado
RIO" 12 -- Comunicam de Nova York que o "'New York zar a propaganda cOlnunista no Brasil.,

T.lmes"" publicou, hoje., a seguinte declara�ão atribuida ao pre- tando que adquirisse uma base sólida
sidente Getulio Vargas: viésse provocar sérios choques.

"O sr. Franklin Roosevelt., em 8eu discurso de Chicago., "."- técnica comuuista é sempre pe-
forlnulou a opinião de toda a America que ama a paz. Segura- rigosa., porque realiza um sério trabalho
mente., a America recebeu com a maior satisfaeão as palavras subterraneo., de modo que o Brasil não pó
do presidente americallo., especiahnente o Brasil., que é ligado de deter a aeão subversiva :dos agitadores
á União Americana por uma amizade secular. do Komintern senão pelos meios excepcio-

"quanto á declaraeiío do estado de �uerra no Brasil., pe- nais.
lo prazo de noventa dias., tem apenas como finalidade inutili-

A

Re-

evi
que

PRESo GETULIO VARGAS
Foi esta a razão pelas quais as foreas armadas pediram

G A -Z------E------T------A---·:::�1�g1�If���;;i;::����;;�;ligado á eleieão presidencial., que conti
nuará normalmente o seu curso.

A
��������������������������--�����

V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responvel passagem da significativa data.

R ° C A L L A GAZETA, embora tardia-
____

J A I A D O
mente, envia -lhe suas saudações
muito afetuosas.

o sr. dr.
advogado

sidente Getulio Vargas, que, de- ---

ante da deliberação tomada pelo
governador Iluminense dt! renun

ciar, entendeu que isso se verifi
casse de maneira que a escolha
do seu substituto se procedesse
nelo voto indiréto da Assembléia
Legislativa. Assim, renunciando
após a data de hoje o governador
do Estado do Rio terá seu subs
tituto eleito pela Assembléia esta

dual. cujo presidente sr. Luperio
dos Santos, ocupará interinamen
te o governo, logo após a re

nunCla .

Renunciará
o almirante
Protogenes

R!O J 2 -- Afirmava-se nas

rodas politicas mais chegadas aos

palacio Guanabara e do Ingá, o

almirante Protogp.nes Guin arãcs

tem determinada a sua renuncia

para o próximo dia 18. aten

dendo, aliàs, á sugestão do pre-

ALMIRANTE PROTOGENES

I A Brigada gaúcha
.

tem novo coman-

dante

CHEGAM UNS
Está nesta capital

Arão Rabelo, provecto
em Blumenau.

Regressou
o sr. Armando

Sales . :,é�l

NOSSA VIDA :íI DR. ULYSSES COSTA
.Faz anos hoje o sr. dr. Ulys
ses� Costa, integro Juiz de Direi
to da la. Vava da Capital.

De regresso de Brusque, onde
foi em serviço profissional, está
sendo esperado hoje nesta ca

pital o ilustre desembargador
Carneiro Ribeiro.ANIVERSARIOS

MAURO RAMOS Registramos hoje o aniversa-
rio do sr. Francisco E. Pilar de DES. HENRIQUE FONTES
Matos, atualmente em S. Paulo, A bordo do < Comandante Ca

que foi ativo Presidente da Liga! pela» chegará amanhã a esta ca

Nautica Catarinense, em cuja pJ�al, de r?gresso do RlO de Ja-

'.1.,....·1 direção muito concorreu para o nelro; o Ilustre desembargador
f engradecimento ds sport catari- Henrique Fon teso

� , nense. Ao que somos informados, os

:z corpos docente e discente da
Festeja hoje o seu natalicio a Faculdade de Direito de Santa

galante m enina Lizettí, estremo- Catarina, preparam festiva re

sa filha da exma, viuva João cepção, em testemunho de gra
Brueggmann Jor. tidão pelo muito que aquele es-

tabelecimcnto de ensino superior
lhe ficou devendo, no sentido do
seu reconhecimen to.

PORTO ALEGRE, 12 -- O
coronel Canabarro Cunha deixou RIO. 12 - O sr. Armando di'
hoje o comando da Brigada Mi- Sales Oliveira regressou de São Pau
litar, tendo assumido êsse cargo 10. tendo festiva recepção por par- :

o coronel Orestes Carneiro da te de parlamentares udebeistas, os I
Fontoura. quais declararam que a campanha IO ato revestiu-se de simplici- continua com a mesma efici�ncla'ldade. pois o estado de guerra em �nada

,O coronel Carneiro da Fontou - a prejudicará.
ra conferenciou, mais tarde, com

\

O sr. Armando Sales esclareceu
o governador do Estado. que ainda não está resolvida a data

de suapartida para o norte.
Interrogado sobre a campanha

eleitoral. disse que o alistamento
contínua com grande Intensidade.

FAZEM ANOS HOJE:
o menino Carlos Alberto, apli

cado aluno do Ginasio Santo
Antonio. em Blumenau, e filho FALECIMENTOS
do nosso amigo Alberto Barbosa, Faleceu, ôntsm, em sua resi-
fiscal do consumo. dencia á rua Conselheiro Mafra

a exma sra. d. Maria da Gio- o conceituado comerciante sr.

ria Medeiros Dutra, virtuosa es- Elyseu Francisco da Silva-
posa do sr. Heitor Dutra, alto A noticia de sua mórte casou

I funcionario da Diretoria Hegio-' grande consternação nesta capi
naI dos Correios e Telegrafes: tal, pois o extinto gozava de ge

o sr. Eduardo Luiz da Costa,: ral estima.
escriturário da Delegacia Fiscal; A GAZETA apresenta peza-

a senhorinha Olga Daura, filha mes á familia enlutada.
do sr. João Daura, do comer

cio local;
o sr, Eduardo Calixto Pereira,

residente em Canasvieira.

A��a�a��e�!:
dois compartimentos.
Tratar â rua Saldanha Mari

nho rr, 10

CENTRO ACADEMICO XI DE

fEVEREIRO
A data de ôntem assinalou a

passagem do aniversario natali
cio do operoso prefeito da Ca
pital sr. Mauro Ramos.
Na gestão dos negocios muni

cipais tem-se revelado o sr. Mau
ro Ramos um administrador es-

GENTE NOVA
crupuloso e dinamico, sendo, as

sinalados os serviços que está
prestando, com a efetivação de
obras importantes, tais como se

jam, presentemente, os calceta
mento da avenida Trompowsky
e do largo situado entre a Al
fandega e o Mercado Público.

Essa operosidade está merecen

do da parte da população 08

mais decididos encomios, por ver

que o atual prefeito não descu
ra dos problemas mais prementes. I

Esfá de parabens o casal José
Numerosos foram os telegra-I Rosa, telegrafista, e d. Jupira

mas e visitas que recebeu no, Fernandes Rosa, pelo nascimento
dia de ôntem, felicitando-o pela I de sua filha Emyr.

O Centro Academico XI de Fevereiro solicita o comparecimento de
todos os acaàemicos da Faculdade de Direito ao Trapiche MunicIpal,
amanhã, ás 7,30 horas, afim de receberem o des.Henríque Fontes.

... __ ....

----_._-----------

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA ?
VA' A «O PARAISO» E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

A DIRETORIA
Florianopolis, 13 de Outubro de 1937.

João de Souza Lopes
e

Pedro Ivo Pereira

Está em festas o lar do nosso

distinto conterraneo dr. Serafim
Bertaso, operoso engenheiro re

sidente da D. E. R, em Canoi
nhas, e de sua dignissimas con

sórte exma. sra. d. Elsa Feners
chutte Bertaso, com o nascimen
to de um interessante primogeni
to, que na pia batismal recebe
rá o nome de Ivan,

Congregação dos.
Operarios

Hoje haverá reunião,ás 19,30 ho
ras, no Ginásio Catarinense, para
os membros da "Congregação dos:
Operaríos do Bom Conselho".

'� ....;.11
�,�", "1J

O Diretor e demais funcionarios da Diretoria
de Estradas de Rodagem convidam aos parentes
e pessoas amigas de J o ã o d e Sou Z a

Lopes 4:: farmaceutíco Pedro Ivo Pereira. para as

sistirem a missa de 7'. dia que. em intenção
ás suas almas. mandam rezar na quinta feira p. vlndoura, dia 14
do corrente. ás 8 horas. na Capela do distrito de João Pessôa, mu

nícípío de São JOSé. confessando-se. desde já. agradectdos a tojos quan
tos comparecerem a esse áto de Religião e Caridade.

A ELEGANCIA MASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO • .!NO

"O PARAIZO"

.......
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