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RIO, 17 - Correm noticias que o general Flores da
Cunha solicitou três mêses de licença. Nos circulos politicos
ha quem afirme que longe de ter solicitado licença, o general
rf'lores da Cunha renunciou ao cargo de governador dos pampas,
tendo lançado um manifesto á Nação.

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

Dr. Valentim I
Gentil

nos pam

o pleito federal no lO
sul de Minas

ministro
nema

Capa-

ANO 990

PORTO ALEGRE, 16- Che
gou a esta capital, de avião, o

dr. Valentim Gentil, secretario
da Agricultura de S. Paulo.
Falando aos jornais mostrou

se impressionado com a pecua
ria e li cultura do trigo do Es
tado.

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

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

A voz' DO Sem quaisquer ligat:ões politieas FALECEU
d. João Braga

RIO, 17 (Band) - Faleceu em

Petropolis, com a avançada ida
de de 74 anos, o bispo de Curí
tiba, D. João Francisco Braga.

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

IV I Florianopolus, Segunda-feira, 18 de Outubro de 1937 I NUMERO

Repressão ao comunismo
�..�.�.������'�--�����

Novas instruções
_'0== ==p

Convocada a Brigada
do Rio GrandeRIO, 16 - A Comissão Execu

tiva do estado-de-guerra baixou ins
truções, assinadas pelos srs. Macedo
Soares, general Newton Cavalcanti e

almirante Dario Paes Leme, estabele
cendo como medida de caracter ime
diato:

A detenção de todos os elemen
tos, seja qual fôr a sua posição e

categoria social, que tenham feito,
façam ou venham'afazer, por qualquer
fórma, propaganda da ideologia co- PORTO ALEGRE, 16-0 general Manoel de Cerqueira
munista, fazendo-se em seguida, a Daltro Filho, comandante da 3a. Região Militar, enviou ôntem á
abertura de rigorosa devassa na vida imprensa cópia do seguinte manifesto que dirigiu ao povo riogran
passada e presente desses elementos, dense e foi irradiado. � tarde, �or todas as estações l�cais de radio:
afim de conhecer a extenção do ma I «Consoante mInh� promessa d� trazer o público con.s�ante
que a sua ação nefasta tem causado, mente ao par dos acontecimentos que interessam sua tranquilidade,
á nacão. I

julguei acertado divulgar, para conhecimento de todos, a seguinte
.

Como medida de caracter pre- documentação, por via da qual se acham estabelecidas relações ofi-
ventivo: ciais da mais alta importancia, entre o govêrno da Republica, por

A organização de colonias agri-I' meu intermédio, e o exmo. sr. governador do Estado do Rio Gran-
colas de reeducação moral e civica, de do Sul.

_ , . . ._

aproveitando os elementos comunis-
_ .

A documentação e esta: OfICIO do comandante da Ba.Hegião
tas considerados não perigosos; Militar ao exmo. sr. governador do Estado:

organização de campos de concentração militar, destinados
a receber os jovens transviados dos deveres cívicos, deixando-se

ar-/rastar pelo marxismo;
designação de um presidio, em qualquer Ilha pertencente á

União, afim de recolher os comunistas considerados chefes, insufla
dores ou propagandistas ostensivos do marxismo;

organizar campos de concentração nos moldes escotist as ra

cionais, destinados a reeducar os filhos dos comunistas condenados

pelas leis do país,
organizar comissões nacionais para incentivar, nas escolas,

as preleções contra o comunismo;
apreender as obras de caráter didatico, politíco e social,

que tenham por finalidade, diréta ou indirétamente, propagar as

idéias comunistas, COD trárias á mentalidade nacional;
obrigar, por intermédio da imprensa, a difusão de uma

campanha enérgica contra o comunismo.
'

Como' medida de caracter permanente, estabelecem:
Solicitar do governo leis capazes de garantir a execução das

I

resoluções acima expostas, sem necessidade de medidas extremas;
pleitear aquilo que fôr necessario para o julgamento suma

rio dos chefes e mentores materiais e intelectuais do comunismo,
garantindo a condenação dos mesmos e sua 'Segregação, como ele
mentos nocivos á paz e á ordem;

pleitear autorização para deter, com ou sem ostado-de-guer
ra, os praticantes ou simpatizantes do comunismo, não podendo os

mesmos valer-se da' sua liberdade e dos atuais recursos das nossas

leis;
creação da 'Polioia Federal, para reprimir o comunismo em

qualquer setor.
Finalmente,' medidas de caracter repressivo deverão ser pre

paradas para combater qualquer manifestação perturbadora da tran

quilidade da Nação, reprimindo-se-a energicamente.
Concluem as íntruções com estas palavras:-«Em qualquer

desses casos, deverá vigorar no país a lei marcial, em toda a ple
nitude da sua eficiencia.»
---------, -------------_

Comunicado ao

assinado pelo
general Flôres da Cunha o decreto
Presidente da Republica no dia 14 ;'

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA o "P.ARAIZO"

«Acuso o recebimento do oficio n. 7 BG, de hoje, no

qual v. excia. me transmite o decreto do governo federal
A ELEGANCLAMASLUINCA que convóca a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, de

EXIGE UM BOM CHAPEU. acôrdo com a letra C do artigo 20. da lei n. 192, de 17 de
«CREPI» E' O UNICO. NO janeiro de 1936. Em resposta, lévo ao conhecimento de v.

"o

di
"O PARAIZO" excia. que, em reunião do Secretariado, deliberei submeter

OS me 1- ---------------

Gabois Nova celula comunista
Recife

Sr. ministro determina dar conhecimento governador
Estado, amanhã, 16, ao meio-dia, de ordem do sr. presi
dente Republica, decreto transmitido telegrama 1260-A,
de hoje.

recebí o se-l
gabinete do

I PORTO ALEGRE, 17-0 general Flôres da Cunha, no de-
sejo de cooperar na obra de repressão ao extremismo, acaba de co
municar ao general Daltro Filho, que a Brigada Militar fica a partir
desta data á disposição do Govêrno Federal.

o caso ao exame e parecer do sr. desembargador Manoel
André da Rocha, consultor geral do Estado. Amanhã, ás H)
horas, o Secretariado apreciará tal parecer, e torei, então"
a honra de dar a v. excia. solução definitiva do assunto.

'

Valho-me do ensejo para reiterar a v. excia. a segurança
de meu alto apreço e distinta consideração.-(ass.) FLORES
DA CUNHA.»

l)-E' convocada, como dispõe a letra C do artigo 20.
da lei n. 192, de 17 de janeiro de 1936, a Brigada Mili
tar do Estado do Rio Grande do Sul.
2)-As unidades que se tornarem necessárias serão

postas á disposição do comandante da 3a. Região Militar,
consoante comunicação do ministro da Guerra ao gover
nador do Estado.
3)-Este decreto entrará imediatamente em execução.

Todos os meus atos e atitudes, desde o micio do meu co
mando nesta Região Militar, atestam, com a mais absoluta seguran
ça, os meus propositos de neutralidade politica, de respeito a todas
as autoridades e de estima carinhosa a toda população, por cuja
tranquilidade não hesitarei, como já disse, diante de nenhum esfor
ço ou sacrificio. Estou em que o exmo. sr. general Flôres da Cunha,
a cu io patriotismo rendo as minhas mais sensiveis homenagens.acha
rá na abundancia do seu civismo recursos para não agravar, com a

negativa de seu concurso, as dificuldades de uma situação que re

quer, para a garantia da ordem pública e da estructura da socieda
de brasileira, ameaçada pelo comunismo, a harmonia de todos Os
corações que pulsam com amôr pelos mais altos interesses do Bra
sil. Tenha s. excia. certeza que, irmão de armas da brilhánte e pa
triotica Brigada Militar do Estado, irei comandá-la com a mesma
distinção carinhosa com que me tenho sabido impôr aos meus digno'!
camaradas do Exercito.

Sr. Macedo Soares,
ministro�,da Justiça

«Participo a v. excia. que o exmo. sr. ministro da Guerra
me comunicou, em telegrama n. 1260-A, de ôntem, que o

exmo. sr. presidente da Republica assinou, a 14 do corrente

mês, o seguinte decreto:

Participo mais a v. excia. que ainda ôntem
guinte radio, assinado pelo sr. coronel chefe do
exmo. sr. ministro da Guerra:

MANOEL DE CERQUEIRA DALTRO FILHO
(General de Divisão, comandante da 3a. R.M.)

E' o que me cumpre fazer no caracter de comandante
da 3a. Região Militar, em consequencia desta ordem do
exmo. sr. ministro da Guerra.

Aproveito esta oportunidade para reiterar a v . excia. os

meus elevados protestos de muita estima e muitissima con

sideração.-(ass.) GENERAL DALTRO FILHO, cmt. da 3a.
Região Militar.

Resposta do exmo. sr. governador do Estado ao comandan
te da 3a. Região Militar

RIO, 17-0 sr. Gustavo Ca-
BELO HORIZONTE, 16-Com

I
panema, ministro da Educação,

a adesão do coronel José Cristia- viajará hoje por via aérea, com
nu, prefeito de Varginha e che- destino a S. Salvador da Baía
fe politico em Paraguassú á can- afim de lançar a pedra funda
didatura Armando Sales, tem-se mental do Hospital de Clinicas
como certa a vitoria da U.D.B.,

I

da Faculdade de Medicina e ins
no sul de Minas. ! pecionar os serviços federais de
Nos municípios de Machados,

I

educação e saude nêsse Estado.
Dores, Boa Esperança, Poços de
Caldas e Passos, o candidato na-

,

--------------_

cional obterá, no minimo, cerca!
de 4,5% da votação total. Um batuque na

macumba
Prêsos

COS

S. PÁULO, 17-A Policia des
ta capital deu uma batida em
uma macumba existente no bairro
de Vila Pompéa, prendendo Ma
rio Marcondes Moreno, responsa
vel pela mesma. Quando se efe
tuava a batida, o cliente Cesar
Nascimento. caíu com ataque,
sendo socorrido pela Assistencia.
Entre grande material que foi en
contrado na arapuca, a policia
surpreendeu espadas, punhais vá
rias vazilhas de marmore, 'com
alcool ardendo, papeis com des
pachos, e duas caixas de metal
branco, tendo em uma das faces
o signo de Salomão, sinais caha
li sticos e caráteres estranhos.

RIO, 16-A Segurança Politi
ca realizou ôn tem lima diligencia

S d D 117 RECIFE, 16 Foi descoberta uma célula comunista junto á re-na rua ena or 'antas n.'
'sidencia do comandante da região, coronel Azambuja Vilanova.

consultorio dos drs, Bernardo Falando aos [ornaís, o com .ndante da Região disse:
Gabois. Fernando f' Olga Gabois, "fi. policia ha três dias recebeu uma informação da exísten- PORTO ALEGRE, 17 (Band)
, ".,:."<!'i ,_,[, r;' r,<�?í;; J,., três irmãos. da de uma celula comunis�a proxírno á minha residencia e

imediata-j-Afirma-se que o Ir. Osvaldo
;. ';". 1'f)fj!.:t!'1r.(,: �(.. -nedico d LI-

mente tomou todas as provídencías para a captura dos seus componen- Hentzch, destacado elemento da
, : I,

'
f '1 �� < \'1 '):'I��y0 '< S: r. ta

�

, CiI,
.\ .Jiag- 'l.::i., teve ') exíto e'qnra10, pois apenas um co 11�f! aíu I

Frente U�ica, lev.ou_ á Capital
Lnz ia 00 Ca['tl·ng01�, 1:0 6sl.o,io, iugir. 'io SeI.' varej-rda a casa, foi encontrada ali grand' quantl Jad : de 1 da Hepublica, a nnssao de tradu
de Minas. (Js detidos foram ou-, n:lataia] d� _propaganda. �evo dizer, u�a ve� para sempI�, que' Zxe�·· zir o pensamento da referida agre-
, ',1 Ionaarn mte Jt .lU

Cani1..i!Uj·
cito t:sta vI8IJa.n�e � saberá defende! a_mtegnda�� da patna.': miação partidaria contrário aVIL-.�S.' 'o" �", �J .' .'\ polícía rechou tambem a sede da Unlao DemocratlC3. 1.1:s' 1_ •• ',EmIlIO Romano, continuando am- dantíl, prendendo os estudantes Geraldo Lucena e Fernando Floles Fal. qualquer modificação .na �ampa-

da todos detidos. .

cão, seus diretores, e apreendendo os seus arquivos. nha da sucessao presidencial.

em o pensamento
frente Unica

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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repercussão' Subr�"albi.nos
fr"tl:ifncês�s

no Rt-D I

As filhas do
dum 8.··tigo d' "O Povo" CINE REX, ás 5, 7 e 8.3

horas-?;estemunha tnespert
da,FIO. 17 (Argus)-Provocou intensa repercussão nos cir- RIO. 16-Chegaram a esta

culos militares e políticos. o seguinte artigo de fundo do «O Povo» capital, cs submarinos Irancêses

de hoje, que, segundo se diz, foi inspirado por alta personalidade "Béveziers" e <I: AK·)Rta». Em

ligada á junta Executora do Estado de Guerra: h0l11 a das guai nições dessas dilas

«As medida!" preliminares para a execução do Estado de unidades da marinha do país
GU�Ira estão tomadas. Os executores do regime de execução já se amigo a colonia francêsa daqui
puzeram em condições de dar uma orientaçã . definitiva á luta a. ti- of�r��eu �o Liceu

. Francês,; ,�� �lNE. ODEON, oás 7

s vi tica. Com a junta executora nos Estados, como acentuamos e dilicio a rua das LaraJ'lJe!r,,!
ho,as- 'l igre de Bengasa.

,,0 e

E d _J G h
.

fiei A d'- n. 15 um ccck-tail dansante .--·-·-t
-._

----!�ontem, o sta o ae uerra gan ou muito ,em e rciencra, me! •

:' O k�1 ,..". �i�C �! :':-�::t'l� � � tda excepcional vinha sendo objéto de desvirtuações da parte de! que EC' orol« gou u. 17 a� 2 I ,�" JtF I')t � ;'1 iii::t '

autoridades arbitrarias, em diferentes Estados. E para a sua apli- i horas, Pai a essa fest.a for:m CO�- lusa _b Ir�si ..
ca,ção honest , nada mais procedente do que a nomeação de dois vidados todos 0nS'to.lhanceses resi-

....

, """,'d E d dentes nesta ca I '-' 14 � to> -,Amilitares para ca a sta o. .

__ :__ ..

� II!II" V

O corpo da contra ofensiva aos vermelhos l 5tá construido. Dr. Pedro da Ml1ur21 Ferro
O organismo demonstra.grande solidez. excepcional potencialidade I RIO. 16 (Argm.)-Notici<
para o combate. São ncessarios agora os processos de dinamiza- Advo�ad(, I de Lisboa que o g'-.y -rnc por
ção dessa força estruturada. O momen'o esta exigindo um plano em Rua Trajano o. guê:; projeta enviar ao Brasil u
regra de luta anti-comunista. Aind'l não são conhecidas as normas

.-

Comissão E"perial de Finanç
de ação dos executores do Estado de Cuerr ,dentro dos limites

TERNOS FEITOS DE 50$000 ahrn de estudar 'J" kr1DOS 1l�de comovida manifestação popu- I bieti d d Iimpostos pe o o jetivo o ecreto. PARA CIMA SO' NA CASA pos ilVo.o novo tr;)('.:.JO conlar. A banda musical Garcia exe- d d d IO combate ao comunismo, mesmo entro o caráter e ,�O Paraiso" luso-brasi -iro.
cutou uma marcha e, em seguida urgencia pelo qual deve se caraterizar agora, envolve muitos as
a menina I�ca Stein recitou uma

. "

• pectos, que precisam ser cuidados.
belissima poesia de saudação. O ã de j f tando os Jiferentes aspectos do I

O P f' M "1 I ra, n o se po e Ir a as .. n

b Sre ,elto 1I01clpad, sr. AI -I problema com medidas e.npiricas, inspirada no momento da re-
erto tem em nome a popu a- E'

'

1 t
_ blumen d

' 1 pressão. necessano um p ano, um programa que compor e uma

ç,ao udmenauense, sau, ou. as dd.ls- visão de conjunt . dss atividades a se desencandearam.
tintas amas em entusiastico IS- O Brasil todo anseia para que o .Estado de Guerra não
c

UfSSO. ,

I 1
falte á sua finalidade. Sentindo a pulsação nacional, os maximos

e:JUIU-se com � pa avra o ce • 'I - d did d it d do
.,

I responsaveis pe a exec çao a me I a evern estar capaci a os o

��������������������������Pedro Cristiano Fedders:n que.
peso da sua tarefa. Não basta a simples deliberaçlo inemovivel de � __

elm
alemhãO, ddeu as bôas vindas ás

não dar treguas a Moscou, Urge o schema para o combate cons- rirlustres ospe es. ,

b d I d
"

Q
"

, ' CIente, para o -om ate e resu Ia os aprecravers. IGrande nUm{f"O de corbet1l�s l\Jão se póde sacrificar uma substancia tão importante co" U Ie bo�quets de flores foram trazi-
ajO se' li a finalidade do Estado de Guerra, com o emprego de

dos as recem-chegadas que chora- j
, ,

d u ào
d - processos emplflcos e exec ç .

.
_

ramO
e

�modçao. l'
" . Troa-se necessario um método de ação que corresponde

2 D E O U T U BROepOls e um ig{ ICO passeio I' d d f'
, 11 'd d d" h

li gran eza o Im que se visa.
pe a CI a e, as Istmtas seo ocas

recolheram-seâjOH'-\NASTIFT ALUGA-SE Regressouonde lhes foram re�ervados apo- O confortavel predio de resi-
sentos. dencia á Rua Spi'lak. em da Europa

João Pessoa. - Tratar no RIO, 17 (AR(�US) -- A
Banco Agricola- Rua Tra" bordo do "Asturias" regressou de
_iano, 16 -F!orianopolis, wa víagem de recreio à Europa

II
-

--

II
o senhor Makus Nldftins No

�
�OMAD.A I ronha, presidente do Ba"co dos

I ��iiiii��� �
r- Funclona(ios PúblIco:;. O ec,

� Marlins Nor,';uha, que VlajOI!'

MI NAN CO RA W'1'l l.la espc\Stl é filha teve um

II
desemba�que muito concorrido,

•
.,

f) E' A POMADA IDEAL! notando-se a presença de inu-
-,.. -.--",'

�J I
meras pes6ôas das suas relaçõe!

VW
Cura TODAS AS FERi- e altm funcionarios do Banco

� DAS, tanto humanas dos Funcionarios publicos.
\ \ como de animais.

I��� NUNCA EXISTIU IGUAL! 1 ! "U iamave

A 12 do corrente.ás 16 horas,
chegaram a Blumenau as senho
I as Cristina e Gertrudes, filhii do
rotavel civilizador Dr. Herrnann
Blumenau, fundador do Municipio
que lhe herdou o nome, e que as

convidára oficialmente.
Foi um espetaculo comovedor

8 manifestação com que u povo
blumenauense recebeu as distintas
damas que contam já 67 e 66
I\OOS de idade, respectivamente.

Nascidas em Blumenau. Cristi
na e Gertrudee daqui partiram em

1882. Cristina, em 1909, visitou
o Município. Gertrudes só agora
revê a terra oatal.

Imagine-se a satilifaçlo com que
85 duas senhoras puzeram pé em

Blumenau, completamente transfor
mado.
A vilasinha que elas deixaram

em 1882, de ruas emburacadas e

lamacentas, feita 'cidade-palacio',
marAVIlhosa na sua beleza e no

seu progresso.
De fato, sem poder expressar

o seu contentamento, a emoção de
que estavam possuidas, as duas
damas, estupefata» ante o espeta
colo que � lhes deparava, á vi.ta
da enorme massa popular que as

homenageéra, abraçaram-se, beija
ram 'se banhadas em lágrima,.

Blumenau �iveu momentos de
grande emoção.

A recepção foi magestosa.
Logo qUi! o vapor CARLOS

HOEPCKE-em que ai distin
tas senhorai viajaram de Santo�
a Itajal-atracou neste último
porto, as distintas visitantes foram
cumprimentadas pelo Prefeito Mu
nicipal, Irineu Bornhausen, Presi
deote da Camara Municipal, sr.

João Gaia, diversos vereadores e

pes�ôas graúclas, além do Presi
dente da Camara Municipal de
Blumenau, Ferre;ra da Silva. que,
rom uma comissão de autoridade5
e damas seguira para aquela ci
dade.

Depoi5 de lhes ter sido servido
café no Hotel Cabeçudas, as ilus
tres senhoras visitaram, em Com
panhia do Prefeito Irineu Bor
nhausen e demais pesliôas de sua

comitiva, a Usina Adelaide, 8 A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)} curou com a

Fabrica de Fosforos e a Fabrica I,Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !
de Papel, percorrendo, muito in- PercorreD. Carolina Palhares, de Joinville, curou, com umaleressadas, as varias dependencial 50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS 1

com I litro
dêssea conhecidos estabelecimentos zolina.
fabris. Tem havido centenas de curas semelhantes I I I Inteiramente
A' s 12 horai,foi-lhes oferecido trazendo:Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

pela Prefeitura de haja}, um suo pistões, aneis, pinos, caixaclinicas particulares. 1culento jantar no Hotel Cabeçu- de tróco, acumulador, to da,
das. AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA sanefas, jogo de capas, pin-
O Prefeito de Itajal, sr. Irineu MIN-A-N-C-O-RA--»-n-u-n-c-a-e-xistiu a não sêr em suas latinhas ori- tura, etc., completamente

Bornhausen, o Presidente da Ca- nóvos.ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I
lUara e vereadores daquele muni- 4 peneos C 1 socorro no-Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.

. cipio cercaram as nobre I visitaD- vissimos.
tes de toda consideraçao e genti- REPAREM BEM AO COMPRAR!! I Tudo por 3:500$000 á
leza. vista.

V K I_E,' um produto dos LABORATORIOS 4'MINANCORA" -

JOínVi.lle II' R I" HIgualmente o sr. itor leine. A tratar com au mo orn

�g�er�e�Dt�e�da�F�a�L�ri�c.�d�e�P�8�p�e�I,�n�!�0��������������������������F�e�rr�o�.�Florianopolis.
··Atesto que prescrevo mm I •• Die Zusammenselzung

resultaàos optimos, os co.) von "Apyretina" ist bereits

chels àe "Apyrelina" neste I ein Beweis àer srhnellen

hospital, unil hl'ilsamen Wirkung in

lhes poupou delicadesas.
A's 2,30 as damas seguiram,

com sua comitiva, para Blumenau.
Nesta última cidade,era grande

a massa popular que as aguarda
va. A rua IS, engalanada de ar"

cos, Rôres e bandeiras, apresentava
aspécto imponente.

O edificio da Prefeitura, o mo

numento comemorativo da funda
ção da colónia, estavam profusa
mente ornamentados, vendo-se, no
alto da fachada do palacio muni
cipal uma grande fotografia do
dr. Blumenau entre grinaldas de
tlôres.
Ao descerem do automovel as

filhas do dr. B1umenau foram alvo

CINr:_: ROYAL ás 7,3
horas -Os pecados de 7ec
dora.

& Cia.MACHADO
Agenehts e Ilepresenta�ões

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS

nta-feira

•

econamcco

11 qnilometrút
apenas de ga-

reformado,

-O !!I analgesiws campo· ••

..

Apyrdina.. ein ausge., A formula àe "Apyretlna"
nlimte5 ile "Apyretina", es

tão àosaàos optimamente, ile zeichnetes Proparat

beson-,
é àe molde a corresponfler

maneIra que a energia espe·
clflca àos orgãos não é atin- àers bei migl'One (Kopf. perfeitamente aos casos in
gi5la por efeItos t ec:unàarlos,1
mesmo quando os àoia co- schmerzen). i'licailos.
chets sejam ingeriàos simul
taneamente. Em outras pa
lavras. não i'leprime o co-

ração, não àiminue o perus- Dr. eeorg Richter. Clini-taltlsmo gastro· intestinal •

nem hyperaciilifh:a o esta· co geral e operações. Diplo- Dr. A:freà Hoess, r1inica Dr. Anton Hafner, clinico
rna1°·
Rsslnai'lo: Dr. Osvaldo Eg

pindola
Dr. Osvalào Espinàola,CIi- Brasil.nico geral e peàiatria. Con-

!!Iultorlo � resiàencia: Rua Hospital são 10sé, 1araguá. Isabel. Blumenau, Santa Catarina, Blurilenau, Santa15 i'le Hovembro H. 84 A-.
Blumena Santa ICatarina -. Santa Catarina.

·-Atesto que tenho emprlZ-' -·Atesto que prescreve em
toOos os casos inàicailos. (Jl

gailo em minha clinico os proàuto "Ap"retino" !ào far
maceutiw Carlos Henriqu�
me(1eiros.

racheis ile "f!pyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe àe Araujo,

Ciinica girai e pec'liatrio. ron
sultorio e resiilenc:ia: Rual
15 àe Nouembro H'l8.l.-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'Santa Catarina.

Catarina.

··A "Apyretina". p21a 05-

soriação feliz àos SIZUS in
greàientes, será um auxiliar
p, eei050 I1<1S casos Inilic'::Jàos

DR.VICTOR MENDES
major àr. Victor menóes_

Diretor ilo 5erviço àe 5aú
Oe àa força Pública 00 E.
tailo,

ilen angegebenen follen.
optimos resultailo:ô.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. A ..ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Dr. Paulo i'le Carvalho.
Dr. Nilo 5alàanha fron·

rIinica geral e operações.
maào na Alemanha e no geral e operações. méàlco qc-ral Q' operações, méàico

méàico àireto!' ào Hospital co. méilic ilirl!tor à" H:is·
méilic:o chefe ào iHretor ào Hospital Santa airetor ào Hospitul 5anta

e materniõaàe mario Au·
pita! i'le Timbó, Santa rata,.

xiliai'lora, Houa·Breslau·Ho·

monia, Santa Catarina. I rina.
------------------------------------.------------�

Catarina.

OO.R

PV A"
C.&�BECA ?

"

E T IN
OE

R
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chwarr

Preços -n(.")dicQs
:; '" Y '"2=�f 1 iii!d'Ef'ãiiP fiN' r e 'iiiiI; .P$1Q.ni� 1"'''''1'' CASEMIRA EM CORES, ART

".

I TIGOS FINOS
, Banco de Cred:to I CASA "O PARAIZO"

POPL lar e Agri�·
cola da S lota

Catarina
LUGA--SE,�I
o conlortave] prédio de IeSI�

dencia á ru� Este ves Juníor
n. 179. "'Tratar no Banco Agrícola, á ] IRua 'l'rajano 16. i

I
VENDE--S�l

1,-�����iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiíiiiiiiliiãiiiiii_'-�'

urna farmacia bem aíre
qne�ada, n'um bom ponto
da linha férrea São rran-
cisco. IPara mais informações
n4ctQ rçd".,.elv.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajana n. 16

(Ediicio proprio)

Cspital
Reserva

136:700$00,)
56:424$498

HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE..)TE cosinha de
I a. ordem, asseio e higiene I I?fJ6AHDD 05

Linha de oníbus para Porto Alegre quartas e ldomingos I
SEGUINTES IURUS:

,

I CIC Limitada e5.l. ala I

Propr-Ietar-lo ..João Gonzeles I CtC.AvisoProi 6.1. ala

��iiiiiiii�__��iiiiiii*i.iiiiiiiiiii!P��������o.•tll ,I" ,,<,,:,:.,0 FiX;',Q ,.,!I:; ','
E���.���!l!�!I!��

� ������.�����VL�r �;(:���'��������� :-�;!�:; :�o.:����t:es da syphillJ

� Cálculo de qualquer � FE�IDAS

�:�:r,""'"'
� Pianta,execução, fis- � iSPINHAS

r... estrutu-ra em con- cauzacão e direção ii ULCERAS

t
'

d rii ECZEMAíi

�
cre o arrua o de ob. as

�.,
-.!� MANCHAS DA PElL!

� e ferro Aoare-harnento com

�
� DARTHROS

N I t t ��'
'

FLO�ES BRANCAS

� P e o para cons r U- � .i", RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SC�OPHULAS

t� concreto armado ���1
/ SYPHILITICAS

� �
• lJnabn'Dto cm tedU
ai alf,gçOOI cuja orlo

� � I llarca r.gi.trdl ,em seJa a

tfI '

-, � I·AVARIA·'

� CONSTRUTORl\ IGUASSU' ltd. �I 6RAM:�il:;�a:�;;:;NõõE
� �2.4

� �••iJG.-----••
�@
j� G

�� .

�
Rua 15 de Novembro, 416 -

SALAS 121� Á�DAR ,.

I
I

Ponte em concreto armado sôbre o �io Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) ��Ponte em concreto armado sôbre o RIO S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
Prefeitura e Forum de Mafra �
Grupo Escolar de Mafra �
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de lrati � " �

Maternidade de Rio Negro � II •

� • Rua Visconde de Ouro Preto N" .s f1I

�o:_'''!>i DE�taçãO Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) "",1 � �

�
iversas construções de residencias

.
� ;: ;ç

�����•••�••••O�����--��·�-�=--_·�g·g·�·U

r'''_i. , .

"........ as.

I ==:Adolar
Endereço Telegr.: DOLi\(� - C�jxa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\'A
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Lirnitada.j+Rlo
Companhia Salinas Perynas=-Rto
Príng 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, AlLados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piiatininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se d� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serredas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer 1

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o ExtcriQ
Recebe cargas de importação, do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

..... :0 J J>, $ ; CQt \iAl E.. ; g .,c, = ; J • a, ,., ' !I.

i Dr. Ivo d'�quinG
Adovgado

Florlanopol is

RECEBE DEPC>SITO

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva

/)- polices Consolidadas do Estado de Minas
« Divida Fundada do Estado de S. Paule
« Obras do Porto de Pernambuco.

VENDEM-SE A VISTA E Eri1 PRESTAÇOES
NO B/:,NCO DE' CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA�
IANO N. 16.

.=rrrrrrSim" - -r; =,�__ l

-I

E I I N L·
C�mpanhitm de seguros

EIIe acifJe�te de
Trabalho

Capital sebscrtto
Capital real lzado

1.000:000$.000
500:000,$0'00

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

/-,. ,z-�"'" '1.-..'tenc·1 MO' _,

d' F,�-<';_).,;:, �
.

s .e s. e Ica, sr-
m9ceutíc<� e Hf'.Jspitdlar-

SUB-AGENCU,S EM TOD \S AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-ge -a I
H. AVILA

CONSELHEiRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríat,opolis

I

I Dr�

I
-

Alfredo P. de Araujo
'-------

Curitiba .- Paraná

';'V["::c,,"i"'::':"f
- Terá elle esq:ci. �'�;
do de tomar, hoje, :

TONICO
BA-YlER?

--------e••o••••�
1&

ut u o Predial I
�
•
G

I

MEDiCO
Especia!ista em molestias de creanças, nervos

Impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molcstlas da pe

le e nervosas pela Autohemotherapia
Consultório e residettcia -Praça 15 de Novembro 13

I Telefone, 1.584
'

I Con�ultas:-Das 8 às I I c das t 4 às 16 horas

i ..A4 $,tA $!. oI" L"" ; I. TE .

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

E' INCONTESTAVELMENTE U\Il DOS MAIORES CLUBES DE SOR

TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRr�>UOS FORA:'A DESTRlBUl'nos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1 ,200:\'UO$OOO), EXIGI1�Dl,_) APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 I<S.' E' FANTí\STICO ... , PROCURE�vl H\)JE
MESMO A NOSSA SE'DE Pp.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM os SOt�TEíOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multas
"

prermos menores

E' A u?'·nCA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E REcmos DE, srrs

PREMIADOS ,E QUE ENTREG.:\ PON rUALMENTE os SEU) PREMIOS.

CREDITO ��UTUO PREDIAL)

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno rec���; construido, proxi-

.

mo ás aguas térrnais
Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

de primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicos
Proprletarlo: Herberi Falk

(Mau sprtcht deutsch)
GUARDA·- Municipio de Tubarão

Santa Cetaf"ina

Indo a

ENGENHEIROS crvr-s

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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F·•·1�lae&

'azels
�.-: ... ,,.......�,,.:

M' le(�ICOS

Dr, Artur Pereira

e Oliveira.
Clinh'li;;. mé�hea de erlan

Cí4$ e 2thl�tas
LABOR.ATüklU UI:.

ANAUSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R» i�ência: R lia Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. IVl iguel
Boab-ãid

'CLINICA GRRAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
1 elefone. 1595

Peso Hotel Gloria-Fone J 333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

l\/latri2:: PL..QPti NO�"OL..I'.-
eíUf"",enaU '" ..Jo�ville São rranciscp 'c Lag,un. -

em: Mo·str\t.ls rio permanente aro eruzeiro' do Sul

Secção de ge09lio d.

MACHINAS:
Machinas de ben.telar madeira

b1iterlal em gf;J'al pa,ta CQ�truç�nes: Mach�.as ma offlÇinu mechanica.
Clibento-feue em barras, férragens para portas Mach.Ul�s para laoelr5s

e jao.elJas, tin.t� MatBtnª,ios em gelaI para �. l�yçura: �. ados,
(ianÇts galvanizados e pertences gtades, ctltiva,aores, nlOlI@ etc.
f"ogões e Camas 'orom.ovf1l, Metbres 4e eaplado, Moto1ls .wLouça esmaltada - apparelhos de jantar�talho- eJectricos

.

res Material em geral para transmissões:
Louça sanltaría - banheiras mancaes, correias de côuro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jteos e graxas Iubrüícantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveís e. Caminhões FORD P 'çal, 4;;ces-
Pt�dJJGtos ehímícos e pharmaceutlcos soríes, serviço mechanicó
Censervas nacional e extrangelras Pneumatícos e eamaras de ar GOODYER
BIi�as nacionaes e extrangeiras t Material electrico em geral

�----�-----------�----------------------------------------

l\JaV,e�eçao "Hoepcke"--vapc:ores u.Ç,rl Hoepcke" "Anna" e Max,. I'Maria - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ,

.

�*V'Av�qNlI'
tndica:

Dr. Arrnlnlo -I
Tavares

MEDICO-[SPECIALISTA

Ouvido - Nariz -- Gar-
ganta - Pescoço

I
'-VUu"",.o '"--

J:: í6 �; 1 s

I Consultório: Rua João
I Pinto, 7,,-- Te!. 1456
I Res. Rua Bocayuva, 114

\ I Tel. 1311 I--�III�r, Rioa rdo I.

1(·�ott5mann
I � ;,t·

I
Ex -chcle �a dinicl. do Hospi
tal de Nürnberg, (P.üresscl
Indólg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E'peclallsta Im cIrurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra-
8no N. le das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

RE5IDENCIA-- Rua Este-l
II ves.Junior N. 26

I'TELEF. 1.131

Aovogacos
1 Dr, "adro da Meura Ferro I

RUATRA]:\NO,-UI s bra do·-no!)
Ij loria Sorveteria

altos da

FERRAGENS:

,.,.,.�..,.......... , ..• �
.

,
__....._ ....._

�
'�'-.- .. , •• "

o,, ,"
_ ....

WE--sp= I-h O Fi IAFavo;1
Só os fabrícados em joinville pela �única fabrica

� .1do E S T A D O I

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER I

nua 16���S66 JOINVILLE

� Em loteria a sua favorita

Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 1 {2 da manhã I a.1
e á tarde _ Consultorio. h'1' ,,1 Trajano, rr 1 sor

.

ANITA G/I,RIBALDI, 49 I Telephone n·t40u. I
c:z:g.J!2L�mz��g; @4 .

.

., -=r=-.,.. .g: .._iii:iWi'lj Jockey Club Floriano_polis IO mais eiagante centro de diversões Iamí
liares,

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

cionais e estranjeiras.
ernsí-one camente iluminado com instalações mo

f! rias

�

,------_........... .•••••••••
- 0 ..

'I:. Companhla "Alllanee da °0:'
B ..... ""

, a 1"lla ' •
•

,: , s: �� iii

I FUNuADA. EM 1870 SE'DE BAHIA :
: t eguros [Terrestres e Maritimos :
• e
" CAPITAL REALIZADO . 9.000:00�$OO\} Ã
" RESERVAS MAIS DE ,0.000:000$000 �

,

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$54,9
PROPRIEDADES IMOVEIS ,14.16 J :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936. 2.933'949: 184$89?

• RECEITA EM' 193 - 21.421:545$220 ..

{SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660
Apentel, Sub-Agente,,, R8UUI;dõf.';�. A alr>�

I
em IodaI OI Estadoe GlJ Bra.lI, no Uruguai na

I •

dlnclpais praqai· esfrarig8fl.1.:' .,

� Agentes em Florjanopotls: I
a o
o Campos Lobo '& Cí�.•o •
" Rua CjJl1u�hlro Mllra,3Q,(jollrad,>: Caixa Peitai II •

I r

'

,.�

I. LEONE N. 1.083

" .

ri END.: �TELEORAFlt.() ALLI.(1/'vÇA

VE.NDE.SE lJ,ma "CMP'. r:'� dl�. Instalações. o aprutJm�s • " .

•. •
tnto «j0ão h'SS08») I �ir(,l· ve! recanto da Ponta do La·s _ EscntortOs em Laguna e !t�JÇlh r o
lo, á rua do Nestcr no. 42, Preço especial. Tratar com )ooã" USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES •

(.(.m2quartos, salas de ·vi.,;itae AI C t d E t't � .Ml.

ti eotar cozinha.
ves, no an o o s reIo.

.

.

Ô�•••••Ó.. ., _= . t. �....._;

I Dr CirurE!ião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 10RIO:

1?_ua Trajano n: /7
(sobrado)

Tdetone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a
Aceroal
da Silva

ri.

No:Estreito Ponta do LealJ\.dvogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.
Fone, 1631 •

129�1
lAceado Mo-I

"

rerra tem seu escrip-

EI I LH

tÓI io de ;zdvogacia á rua
"-

Visconde de Ouro Preto

n. 70,-·PhoJ'p· 1277.--

e
.

I NOS CL<\SSICOS
..
ENVELOPES FECHADOS· �

�
.�--��

Federal e Santa Catarina

I Caix 1 Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florlanopolls, 18 de Outubro de 1&31.

}Bsequi� i"

brio inter ..

�;an1bial
RIO, 16(Argus)-Noticias de

uenús Aires informam que a

bmara do Comercio Arg: n&lO

r asileim dirigiu ao ministro da

�zenda exten- a neta em que, as

ala�do o desequilíbrio que se

" manifestando no intercambio
iercial entre a f\ I gentina e o

ásil, sugere uma série de medi
s que convem adctar para sanar

e inconveniente.

runo Mus,
saEôni se
cha são
salvo

e

I
,

RONL'\ 16 - - De acordo I
os bem informados, foram

em If li. bielas comunicnçõ s

.iais assegur ando que o sr.

uno Mu-sohni s·' acha são r

vo, sem que até ólgor � solres
nenhum acidente.
A �

que parece, essas cornu

ações respondem a quesitos di
is formulados por H.oma em

ta das notic.as que corriam d
o filho do sr. Mussolini te

PRRR FERIDRS, INFLRMRÇOE�,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

presos vanos oficiais do Exer
cito, compromet.dos numa cons·

piração para subverter a ordem.
Entre os presos se enc.ontra o

major Estigarrba.

Nova cOl1spi
ração no

Paraguai,'
AqSUNÇAO, 16 - Foram

vitimado por cm aci-

..
-

.

I
do Estado de Santa Catarina

Suplemento de 1937

•

ula

Acaba de sai'r do orelo

o primeiro suplernen't-o
c'" n"\ todas as altera

çoes ocorrid;":\s nas a<.l-

ministrações Esta

r:h•.Jal e Municipaes,
contendo amplas in-

formaçõ��o para a in

dustria e Corne"'cio
Editada na LIVRARIA CENTRAL

DE
ALBERTO ENTRES

Rua Felipe Schmidt, 14··End.Teleg.Entres
PREÇ,OS

Guia com o Mapa do Estado
Idem, com o Suplemento
Só o Suplemento

Pedidos pelo Correio: m-ais 1$000

8$000
10$000
3$000

para, o po r te

durante a leStão do jury. Foram regeitados os embar-
Apelaçao crime nO. 5.752 gOl para conbrmar ° sccerdão

da comarca de Orlellns. em embargado. Vencidos os suo des.
que é apelante a Justiça e ap�· ALFREDO TROMPOWS

Sumula dos julgamentos da lado Erich Stockert. Relator KY. e GUILHERME ABRY.
ultima sessão o sr, desembargador MEDEI- Servio de Procurador Geral ad-

ROS FILHO. hoc. o sr. dr. F U L V 10

A I"
.

o 5 73- A Côrte mandou o réu a ne- ADUCCI.
pe aç.,o cnme n. . o

.

I d
.

d d B R· vo JU gemente por que erimen-
a comarca fi) om etire, em

d
.

27 § .. "����..tC;��
que é apelante a justiça e ape �e o artigo o. que o � .. """"'.,

�
lado Gregorio jeaquim Albino. J�ry reconheceu para absolver G � José Rosa e Senhora S
Relator o sr. des, MEDEIROS reu não se ensontra provada 1101 i r.

FILHO. autos. � participam aos seus parentes �
Mandado o réu a novo julia· Agrav� nO. 916 da comar- � e pess?as de suas relaçõ�s, o Id f· d

. ca de ltaJahy em que Ião agr.-;
n a s c im e n t o de sua filha

meato por e eitos o questio- L· S'· � EMYR. vantes UIZ iermann e '.Im. e �
.

nano.
de' M dApelação crime na. 5.716 agrava o esano acena e � OO��� �

d d T· Afllglo. Relator o sr , des. ME- M -e Danaldli :omarca e �[)arlo, em
DEIROS FILHO. ...

que e apelante a JustIça e ape- , • , ,

Alado Pedro Fl"ancisco da COSt4. Neiàdo pr�vlmento ao 'ira· V, ra a rtr.e.
Relator o sr. des, MEDEIROS vo, par� connrrsar II sentença •

d 5 IFiLHO. que esta certa. rica D U
Dado, provimento a apelação, Embargos civeis. nO. � .816

para anular o julgamento a que da comarca de FI()Tla�opoh., em LONDRES, 1.6, - O sr,

foi submetido o réu por nlo que é e .bargante a Fa�enda do Mac Donald parhra, em com�
constar dos autos a certidão de Estadc e embargado jose de Sou- ços de novembro para 1\ Ameri
incomunicabilidade dos jurados, la Lima. RelatolO sr. des. GUS· ca do Sul ahm de visitar diver-

TAVO PIZA. sos pais s desse contingente.

Côrte.de
Apelação

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros de Vida
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

20
2\
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3\
32
33
34
35
36
37
38
39

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DERESTRIC·

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

deve ser a Compar:!:.ia
de sua preferencial
Fundada em 1920, o seu proqre..o

•• evidencia pela. sequint•• eitra.,

relativas ao ullimo quinquennio: -

AcU.,.o R••er.,.a. ••ceita a.rm

1932 -17.036 coalo. 13.064 COliGI 6.726 ClII,.

1933-18.205 coDlo. 14.164 cOllo. 7.941 cul••

1934 -19.943 coalo. 15.922 c'Dlol'� '.485 c.II••

1935·22.314 ceDI•• 18.427 c.al,. 10.741 c.al..

1936-25.973 Ctllo. 22.373 c.al•• 12.375 cul••

A "SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA: --

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

SÉDEI - RUA" DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAESI - RIO DE JANEIRO
CURITYBA • P. ALEGRE· BAHIA· RECIFE
AGENCIA: - SANTOS

, MUITO FACIL. • • •

ONSEGUIR ECONOMIAS!!!
XPERIME (,"ITE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU-" MENTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
-

SAO FIRMES
SEMPRE NOVIDADES

-

PRECOS SAO FIXOS
� -

E' PROPRIA A FAElRIOACAO
�

S C 1-1 M I OTN.

AS CORES
TEMORQUE: os

F 1...1 P E 15
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Ineuitauel o reVQ I
.._,

uça
A CASA "O

comercio deno

RUA

A GA

PAR
.

parncocausou

padl1tões.
.

casem Iras.

ET

Completa hoje mais um ani
versario a gentil senhorinha Ara
cí Nunes Pires, filha do sr, Co
lombo Nunes Pires funcionario
federal.

'\

VOZ P'O V O A D

acendrado NOVO "SAN-I"'o
TUARIO"

.... que que o veterano e querido Clu-

ALEMAO I be Doze anunciára. A's 6 horas da
manhã, rumava desta Capital para

PASEW RIT 16 O H it I I Imbituba a selêta caravana, com-.

-' A�, - OSpI a, ! posta de varios associados e exmas.
Pasewalk , onde o sr, Hitler fOI famílias. A viagem, graças as mag
internado por estar atacado de: nificas estradas, cO!,reu a�miraveI
uma cezueira temporaria no dia mente, sendo o trajeto �eIto em, 3'"

1 "1
.

horas. Chegados ao destíno, depoís21 de outubro de 19.17 sera ele- do aperitivo foi a turma aos tar-
vado á categoria de « Santuario nêís, devorados com prazer e com

Nacional », no 200, aniversario da II bruta fome.

referida data na quinta-feira da Foi uma tal de tróca de pítêus,
, " que era de ver-se!

proxuna semana" Emfim, um almoço de uma ra-

O Vem a propósito lembrar que mílía só e bastante numerosa. se
o sr, Hitler declarou numa sua guíram-se as damas no campo de

auto-biografia ter concebido a tenís, pa�ando-se depois _para o lu-
, "

'
. , xuoso salao do Hotel Imbituba, on-

I�eJa de entrar na politica em-
I
de a alegria indescritível atingiu o Tr?�scorre hoje ,o aniver�ario PELOS CLUBESquanto se achava em tratamento delírio. Confetis, e serpentinas em natalício da gentil senhorinha

no referido hospital. O santuario profusão deixaram a impressão do Maria de Lourdes Medeiros. apli- CLUBE QUINZEnão é nenhuma reconstrução de' mais animado b�i!e carnavalesco. I cada aluna do Ginásio Feminino Teve lugar sábado, ás 22 ho-' Estava lavrado maIS um tento pelo ,

C
'

�

um hospital de guerra, mas uma
i Glorioso! anexo ao Colegio .. , de Jesus, e

ras, na séde social, a posse sole-
das paredes do grande hall de, A convite especial foi a caravana filha do sr. João José de Cu-

ne da diretoria do <Clube Quinreunião está decorada com uma I visitar o Clube Imbituba, onde con- pertino Medeiros, funcionarios do
ze de Outubro», Em vista de ser

Pintura representando um soldado i íínuaram as damas, até a_hora do Banco do Brasil.
d

_

I regresso que teve lugar as 17,30. a mesma reeleita, aberta a sessãoesmagando um ragao. Correu tudo na maior ordem e com pelo sr, Emídio Cardoso Junior, fOHFAZEM ANOS HOJE:
o maxímo entusiasmo.

'Ad G ", Filh convidado um representante da
MANDADE do lavem emar rIJO.l' I o; ti

QUER UM LINDO CO'RTE
.

A I� , apezar e va-
a senhorinha Jandira Gallotti imprensa para dar posse

á

mesma,
DE CASEMIRA ? ���d�Z�����e�aes�����. BRECADOS, Kóhrig; recaíndo a escolha na pessoa do
VA' A "O PARAISO» E ES- Cacico, no cargo de mestre de

o jovem Renato Ramon Le- nOS80 redator João de Medeiros
COLHA ENTRE AS 200 PA- cerímonía e fiscal do percurso, foi Barbosa, por ser o mais idoso
DRONAGENS, do outro munrtot De qU!lndo em mos;

dos jornalistas presentes,
. . _

I
vez mandava parar os orubus para

P I
· I ventícar si havia gazolin3. nos tan- CHEGAr'ir UNS Lido o relatorio da gestão an-

I

e 1ft regime i ques. O Chico Mélo, seu .ajudapte, DEP, HENRIQUE VOIGT terior e a prestação de C<1Utl"
U por se ter levantado muitos cedo, De Blumenau chegou o sr, foi dada a posse sendo então ore-,I III dormiu no regresso, e por isso foi H' "l:7' d _J

d t
6

d ennque v oígt, epu tado esta- recida aos presentes uma taça de
emoera ICO �ens�ã�o P��eS:�:��� a�:d�n á� dual. champagne falando, nesta ocasião,

funções. De Indaial regressou. a gentil academico Rubem Ramos, pela
SÃO SALVADOR, l7 - (Band) O Reynaldo estava .tão satisfeito senhorinha Zuleide D S Fer- representação do Clube Doze de

que passou a agua tomca.
,

,. "

I A O' st demi Perei 01'- O governador Iuraci Magalhães Causou pêssíma impressão o pro- nandes, sobrinha do sr, Duarte . "',os o, o aca elDICO el�lra e �-
sancionou o decreto de: criação do cedimento do Ju' fugindo ao con- Fernandr I funcionario da

Dire-I
veira, em nome do «Lira Tenis

CEL, MAGALHÃES BARATA servico de propaganda oficial de vivio d� ,turma. 'Raul, como sem- teria de Estradas de 'Rl)dagem. Cluhe» e o sr, Raimundo Bridon,
d ,', d t' E t pre lealíssímo, correspondeu a es- pelo 6 de Janeiro

BELE'M 16 O
outrtnamento emocra lCO no s a-

pectativa. Em ônibus da Auto Viação , '"..
:..,

- tenente-coro- do, Juca, estupendo! Catarinense chegaram do norte' Seguiu-se ,um animadissimo bai-
nel Magalhães Barata, como pre- Esta medida torna. obdgatoría 1 Até o tio Quinca o Glavan, o

I d E t d
'

t
r le que terminou alta madrugada,

id d P id Lib I . . .' .. o' s a o, os segum es passa-] _J f' 'ISI ente o arti o I era, aca-
nos estabelecimentos de ensmo oíí- I major Gustavo Sílveíra, relíquias do, Sid N ti O Id i vermo-se mas toi etes, entre as

b d d t d
_. , .

DOZE ti tmadíssímos e geiros: I ney 1 oce I sva o' ",
d da e ReI' estron osarnen e er- ciais e privados as prelações doutri- , es veram am

'D' C j H'ld b 'd P d 'quaIs, e 1uSto estacar, a a gra-
t d A bl" Leg' lat' I ". <-, babaram·se de prazer,vendo o CLU-, las, ar os I e ran, e 1'0,

h 'I EI M'ro a o, na ssem era
_

IS 1- narias sobre a mate ria. tendo o BE, que paea éles é uma geata his- Reis, Isolete Silva, Ciro Schmidt, ciosa sen orm la eumar oralS.
va, o seu leader nao obteve I prol'elo apreseutado pelo deputado toria cO'rlse"uir alcan"ar o exilo que' C 1 F h O S h «A Gazeta» agl'adece penhorada

_ , ti'
. , . 6" ar os ec, scar c ramam, _

d'aprovaçao, para um requenmen_ o I Nestor Dlurts LEADER da minoria. alcançou.. J, S, Grande Cesar Amilll AI- as atençoes que foram Ispensa-
de urgencla, sobre o caso da nao

I' recebido unlnime aorovacão da As- ,Co��tou-nos, hOJe, que o Galego
f d S h t' S H'ld b' d das ao seu representante,

aprovação de contas do prefeito b'
., vaI ofICIar !lo Candonga censur�n- re o c war z e , 1 e ran,

_-. .
_

I' h I
,sem lea. do-o. Embora a nossa reportag�m OUTROS PARTEM

dCa CurraMlB�" PIe a respectiva O governo estabelec�. ainda. pr,- tenha entrado em campo, não con-
Para o norte em onibus da O sr. Get·ull·o Vargas,amara UDIClpa , mio" de 5'000$000 para o autor de , seguimos saber a causa. A' ,

, ,

A bancada governista votou l'
�

l' 1 I O Cristianinho já sofreu, ontem mesma Empresa, segUIram hOJe
lvros popu a.re; que rea c!m as van- "

, J '

d C J' I' M d S'l '

com a bancada da Frente Unica, d'
•

d 't � t mesmo, dura penalIdade Imposta ose a osta, u la , a 1- RIO 17 (Argus)-O sr Gelu-
, , _

d tagens o regIme e:nocra h.O peran e

,pelo Reinaldo. va Dora Furtado Maria Garção., '
, , _:,IstO e, com a representaçao aios extH'mÍsmos de qu?1qf�er natu- A imprensa tambem esteve na- M' I J 1 S'I' M 'C

ho Vargas partIra amanha, as lO
União Demoeratica Brasileira, l reza. \ quele adoravel passeio, e foi repre- ,a�oe I' (� SI ,V?, o�clr on-I horas, para Lorena, onde assisti-

.

sentada pelo Cassiano de Albuquer- ceIçao ermas ICma e na, rá a fase final das manobras mi-

A' P R A ç A
que Lima, o Barbosiano e o Wal- Para o sul seguirm: Quirino litares que estão sendo executa-
mor. I C I OI" J

'

..

Antes de encerrarmos estas li- Men-:.onça, ar os IV{'Ira, or- das pelo! cadetes da Escola MIlI-
Declaro que, nesta data transferi, por ven�a, á fir�a H. o. �I- geiras notas, n'10 queremos deixar ge Keller, Isaura Rosa, José Rosa tar, Acompanharão o presidente

GOCKI; desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita a rua FelIpe SchmIdt sem registo, l;ls atençõesdisp_!nsa,das e Gaspanno Dutra, da Republica, oministro da Guer-
27 livre e desembar ada de qualC(uer onus, esperando que a sucessora aos.caravaneuos, pelo.dr.Joao RIm-

ra o chefe do Estado Maior do'

'd t d
.

do nu'blico em "eral com o f a, Manoel Florentmo Machado, ENLACES
'

, "seja distingUI a porpar e o comerCIO e ..
,

6 I Henrique Loureiro, e sr. Pereira Exercito e os generais Almel'lo
mesmo acolhimento dispensado á firma (Ira extmta.

"erente do Hotel Imbituba, GUEDES-BRITO de Moura, Silva Jr" Newton Ca-FLORIANOPOLIS, r. de outubro de 1937. 6

VIUVA SARA SCHWLDT "
Consta-nos qu� a diretoria do ,�O- Na residencia da exma, viuva valcanti, Coelho Neto, e o co-

d H O LIGOCKI EE pretende realIzar novas reumoes, _ )" b d I d t d E I M'l'tDe acor o: . • .

como a madistrai de ontem. -tt.I. Joao Guedes, rea lzou-se sa a o, man alI e a sco a L 11 ar.
(Firmas reconhecidas) 6 JTI

A DO

o patriotismo
do Consul Renaux

Um vespertino desta capital
teima em afirmar que a rumorosa

questão das industrias Renaux S,
A" é de carater interno, Reba
temos semelhante afirmação, por
inverídica. A questão é retin
tamente nacionalista, e por isso,
estamos pondo nela toda a ar

dor e todo o entusiasmo da nos

sa alma de brasileiros,
Mais do que a defesa do Con

sul Carlos Renaux, está o nosso

patriotismo que não póde admitir
fluem, como Oto Neitsch, nos

lance em rôsto os epítetos mais
grosseiros e mais soêses,

O Consul Carlos Renaux, com

uma localização de tecelagem em

Itajaí, domonstra claramente o

seu amôr á nossa terra e á nossa

gente, procurando dar trabalho a

centenas de brasileiros, Oto Nei
tsch, pelo contrário, com a fun
dação da nova fabrica em Brus
que, pretende pejal-a de opera
rios estranieiros, declarando, alto
e bom som, que os nossos patri,
cio são INDOLENTES, NÃO
TEM O CENSO DA RESPON-1SAB1LIDADE E SE ACHAM
CONTAMINADOS, PELO VI
RUS DA REVOLTA CONTRA
OS EMPREGADORES,

Bastaria isto,para q I � nós iornalis� Itas podéssemos enf leirar ao lado
de um homem, que não se limita a

propugnar pela colocação de 0-

perarios estranjeiros nas fabricas

que se acham sob a sua depen
dencia, mas que se arroga ao a

viltamento de afrontar todos a

queles que nasceram nesta terra

bemdita e hospitaleira, tão ingra
tament.e tratada por êsse estran

jeiro sem escrupulos,
Não se trata, portanto, de uma

questão interna, Trata-se, sim,
de uma questão patriotica, em

que estamos pondo toda a nossa

alma e todo o nosso ardor de
brasileiros.

Quanto á afirmação de que o

sr, Carlos Renaux, no tempo da

guerra teimava em assinar« Karl)}
em vez de «Carlos », a prova da
brasilidade do honrado ancião,
está nos dizeres da casa existen
te em�frente á Prefeitura, onde,
ba:j7lanos, em letras garrafais se

lê: «Carlos Renaux»,
E como se isto não bastasse,

para destruir a falsa. afirmação
dol« caixeiro-viajante» .3j;.que aqui
aportoularvorado emJI«de:moço

fret.es », a diplomação de três fi
lhos em academias brasileiras,
atestam quanto o honrado Consul
Renaux ama a nossa terra, for
mando o espírito dos seus descen
dentes dentro de um patriotismo
tocante e sádio ,

Por hoje, ficamos por aq ui,

Derrotado
sr. Magalhães

Barata

SRA, DR,�OURAFERRO
Proprietario e Diretor Respc:mveJ
JAIRO {:;AL O

Aniversaria-se hoje a exma,

sra. d. Laura de Moura Ferro,
esposa do sr, dr. Pedro de Mou
ra Ferro, provecto advogado nes

ta capital.

L

piqne-niq�e
Doze��

do
Registra-se hoje o aniversario

natalicio da exma, sra, d, Irace
ma Nunes Pires Orlowski, espo
sa do sr, Karl H, Orlowski, Iun
cionario da firma Carlos Hoep
ck S, A,

ENFERMOS
Acha-se acamada, inspirando

seu estado algum cuidado a exma,

senhora d. Lolí Colaço Barbosa,
digna esposa do sr, deputado Re
nato Barbosa, ilustre membro da
Assembléia Legislativa,

Teve lugar ontem, o píque-ní-

A data de hoje assinala o ani
versario natalicio da exma. sra.

d. Ondina Fernandes Ouriques,
consorte do sr, Procopio Dario
Ouriques, funcionario do Banco
Agrícola.
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