
Dr. Antunes Maciel

o general
tevidéo -- Os drs,
50 candidatos
elegerá hoje

PORTO ALEGRE, 18 (Especia. I) í PORTO ALFGRE, 18 (Especial) - Em torno da sucessão

I
Silva e Raul Pila.

- Na Assembléia Legislativa foi I do general Flôres da Cunha, movimentaram-se durante o dia de
lido o pedido de renuncia apre-j ontem, os politicos riograndenses. No Rio de Janeiro tambem
sentado pelo general Flôres da; O sr. Antunes Maciel, que se encontrava em Pelotas, foi I se realizaram varias conferen
Cunha de governador do Estado: chamado, urgentemente, tendo chegado a esta capital num avião da

I
cias, assistidas pelos srs. João

(�o Rio Glande, redigido após ter posto á disposição do Ministro da�«Varig». Neves, Borges de Medeiros e Au-
Guerra a Brigada Militar. r A bancada liberal, ficou assentado, sufragará o nome do sr. gusto Simões Lopes.

Uraram da palavra, produzindo violentos discursos e hipo-] Antunes Maciel, tendo a frente única indicado o nome do sr. Mau-I PORTO ALECRE, 18 (Especial) - Ao contrário do que foi

-"'�canclo sua solidariedade ao governador renunciante, os deputados t ricio Cardoso, não se sabendo, por emquanto, qual a atitude que anunciado, o major Alberto Bins, prefeito desta capital, não renun-

Simões Lopes Filho e Francisco Correia, tendo o primeiro pedido a \ assumirá a dissidencia liberal. ciou o seu cargo .

. inserção nos anais da Casa, do manifesto dirigido á Nação pelo ge- Durante a noite varias conferencias se realizaram na resi- PORTO ALEGRE, 18 (Especial) - A eleição para gover-
neral Flôres. dencia do sr. Darci Azambuja, governador interíno. nador do Estado deverá proceder-se hoje ou amanhã, pela Assem-

,

Tambem reuniram-se na resiclencia do sr. Mauricio Cardoso bléia Legislativa, sendo nêsse dia suspenso o estado-de-guerra em

POnTO ALFGRE 10 (Especial) - O general Flôres da varios próceres oposicionistas, entre os quais os srs. Loureiro da I todo o Rio Grande do Sul.

Cunha, depois de enviar seu pedido de renuncia á Assembléia, saiu ]
------------------------

do palacio dirigindo-se para a sua residencia no Moinho de Vento, t
tendo horas depois embarcado em um avião da «Varig» para Sant ']
Ana do Livramento, onde se diz irá passa algum tempo na fazenda:
de seu irmão Francisco Flôres da Cunha.

convoca

ção da Ca
mara

RIO, 19 - (Espacial) - A con

vocado e xl.aordinaria dl Camarz

I Deput ..dos está assegurada, conten

'do a lista solicitando essa convo

cação, até ás 5 horas ela tarde,
de' ontem, 119 assina toras.

- ---··�r.":"#l'�,;'��:1

nâ6� 19 (Especial)-,
��Ia �DolteaNacionai":Reune-se
�Ol dlvllJl�ado ilue o,
SI". Cardoso de Melo � a U. D" B.
Neto� �gt.l)ve;_�l!uulur do I

Estado de Sào Pauao� 1\'RJOZ á disposieão do
�omandante da Re- i
gião� general Pargas IRodrigues� a For�a

IPublica do Estado.

I
-�--, --.--------- I

o

\
urgente

sr. Osvaldo I

Aranha
}

RIO, 19 - (Especial) - Nas ro

das politicas que se encontram nos

segredos do momento atnal, afir
ma-se ter sido o sr. Oswaldo Ara
uha, nosso embaixador em Washín
gton, chamado urgentemente ao

Br asíl.

o chefe de policia
do Rekh

:'(1)MA, 19 (t;;�3)eçial' PC2l:l! de
· .... 'le�1J.t fi e�;t� �.!,!::;.i��) ....r (i:'\·::l'f.::; ,-1.:: po ..

.....da de Berhru,

• •

vrajou para
e Mauricio Cardo

gaúcho -- A Assembléia
il0VO governador

,..

AO

flôres da
Antunes

Cunha
aclel

I

J

�i
I

Mon-

General Flôres da
Cunha

Sr. Armando de Sales

RIO� 19 (�special)
Os deputados e maio
rais da União Demo
cratiea Ui-asileira e

ft
a COluissão DiI·etol·a� rn
flOram convoead@§ pa�
.-a luna 18eunião que
terá Ingar� hoje� na

.·esideueia do sr. A"r ..
liDando de §ale� Ou.",
veira.
Empresta-se gl·,:ll!l"

de importaneia poli ...
tiea a esta l·eunião.

ou

A

ao governo
arnanllã o

AZETA
Sem quaisquer liga�ões politicas

1

PORTO ALEGRE, 18 (Especial) - Um telegrama oficial:
aqui recebido, co�unica haver o general Flôres da Cuuha, chegado :���������������_������������������������������������
ás 10 horas ácidade nruguaia de Rivera, com destino a Montcvi- �A V O Z D O P O V Odeu, para onde deverá seguir ainda hoje. �

V.
!
,

\

'ANOI"
I
10 gesto doloroso
�����������m m

de um pai magoado

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

IV I florianopolis, Terça-feira, 1� de Outubro de 1937 .' I NUMERO 991

DR. BORGES DE MEDEIROS

A' disposição do A
Ü Gevêmc Federal
t";�:.;� �.l"· .._" :'.:

�. -_�-..�. :�.:";' �-:: - ��-;.,.�'�, Ó:�:� IA .FOnçA PUDLI
�A P ...t\ULISTA

l'Et EI I
��eaSSU�rnu I

c governo
I:I;), J9 - (Especial) - Reassu-[,lUi,; I' govêrno do Estado do Rio,

.

o almirante Protogcnes Guimarães,
'r; 0<1;;.1 deooís de ter de' pachado,
'voHC,t: 0,1':3' a sua rcsidencia,

130 de'. i i) �!ll1}af.te Protogcnes voltará �o
. "".; Palaci» 1).0 Ingá dzpoís de amanha.
_-; �f�

_t.'':

���

Ao seu filho Oto Henaux o honrado industrial Carlos Re
naux dirigiu a seguinte carta:

«BRUSQUE, 13 de outubro de 1937. OTO--Depais do seu

procedimento ignominioso, acompanhado por Willy, desrespeitando
de uma maneira aviltante o seu velho pai, e bernfeitor de todos os

tempos, não desejo que o meu busto de marmore seja, ainda, con

servado na sala de visita da sua moradia. Queira, pois, quanto an

tes, remeter-me o dito busto, junto com o pedestal, mandando dei
xá-lo na Vila Cucki. O pai ofendido: (as.) CARLOS RENAUX.»

CONSUL CARLO� R�NAUX

MISSA A atividade politica
DO DR. BORGES DE"

MEDEIROSRIO, 19 (E�pecial)-A's 9 horas
da manhã, de ôntem, na Escola
de Aviação, teve logar uma missa
campal, em sufragio aos mortos
da aviação.

RIO, 18-0 dr. BJ�"ges de Me
deiros, têm-se mantido, nestes úl
timos dias, em grande atividade.

C HA'
Healizar-se-á dia 23 proximo,

no salão do Colegio « Coração
de Jesus», um chá em benefi
cio do CIRCULO OPERARIO.

Essa festa, cuja iniciativa cou

be ás alunas do Curso Vocacio
nal, terá ainda como maior

atra-Itivo na sua parte artistica o

concurso da srita. Terezinha
Nogueira Ramos que, mais uma

vez, dará ocasião de ser ouvida.
O «Chá do Circulo Operario -.

dado o seu fim altamente cari
tativo, será por certo muito

I concorrido.
I

MUSSOLINI O velho chefe republicano con-

ferenciou ôntem, demoradamente,

no
com o dr. Getulio Vargas, na

companhia do dr. João Neves da
Fontoura.
Nas rodas politicas, essa noti

, cia foi recebida com sensacionalis-

LONDRES, 19 (Espeeíal) Corre

I

mo, pois, como s.e sabe, os sr.s.
que o governo italiano, comprou I

Borges <!.e MedeIros e GetulIo
uma grande jazida de minério de Vargas nao se encontravam desde
ferro, no Brasil. 1929.

compra ferro
Brasil

lo padrão mon�ario
(Si o Integralismo vencer).

-0--

-11

D o i s bata
lhões mi ..

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA o �'PARAIZO"
Quer seja ensosso ou salgado,
Dum E tôrto, o pensamento
Póde haver, e não lamento,
Que seja o povo obrigado
Que o "verde" seja um cruzado!
Vindo de Deus a mercê
Saberá alguem por quê,
Disse o "Arcanjo Gabriel":
- Si eu fosse Pantagruél
Sería a moéda Anauê!

•

neiros

disposição
Exercito

PRESO
do o sr, Nicanor

I Nascimento
RIO, 19 (Especial)-O governa- RIO, 19 (Especial)-O sr. Ni-

dor do Estado de Minas Gerais,. canor do Nascimento, contra
sr. Benedito Valadares, poz ·ín!e�

I
quem havia sido apresentada de-II MAN

I "á disposição do Minist erto da' nuncia, por haver-se referido em

Guerra, dois bata.Lões da Fc:çf\ termos violentos ao Tribunal de

II Em 16-10-937.

IIPública, os quais foram incorj 0- : Segurança, foi prêso, ôntem, ás
rados ao Exercito. . primeiras horas da manhã. .--•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_------- --...-;l
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Uma advertencia da ACI
2

C7'fI. Ga�e 'a'
Desportiva

F'IGUEIREIISE x MAR(;ILIO
DIAS, a grande embate

em Itajai

Progresso e

complicaçãD
Da Secretaria da Associação Catarinense de Imprensa, pedem-nos a publicação do se-

Com as inovações que surgem,
a vida vai se tornando cada vez

mais complicada. Já. não se pode
mais andar despreocupadamente"
nas ruas. Por toda a parte ha o

perigo, por exemplo, dos auto

moveis. Mesmo em cima das
calçadas não se está livre de
atropelamentos.

Este estado permanente de
PI eocupação perturba os nervos

da:; pessôas fracas e, tambem, de
a' gumas fortes, que não se cui
dam hi�ienicamente.

Nas graudes metropo'es o pro

gresso está sempre ao lado da

complicação. Nestas condições,
nem todos os seus habitantes po
dem se alimentar e repensar como
devem. Esgotam-se, perdem fos
fato e outros elementos indispen
saveis ao sistema nervoso.

Essa a razão do sucesso do
Tonoloslan entre os esgotados das
grandes cidades. Ao fim de duas
ou três inje ções sentem-se reno

vados, retemperados, corno se ti
vessem galado algumas semanas

de ferias num clima de monta

nha.

guinte:
E' objetivo predominante de toda associação de �lasse manter,. vivo sempre. o espirita oe

solidariedade entre o que se agremiaram, profissionais do mesmo oficio.
Entende.-se essa prevalencia sobre outras finalidades sociais, porque . ão é, certamente,

desprestigiando o profissional que se há-de promover o engrandecimento da profissão.
A Associação Catarinense de Imprensa inscreveu, porisso, nos seus Estatutos, a obrigação

(Art. 20., o) de empenhar-se pela manutenção entre seus associados, de um ambiente de mutuo

respeito e franca cordialidade.
Quer a Diretoria da ACI seja essa sua diretriz conhecida de todos os jornalistas asso-

ciados, para que integralmente cumprida, nlo se dê aso a uma ação, serena mas energica, contra

os que, por ventura, recalcitrassem ..

Domingo, dia 24, Itajaí, verá
em exibição o seu melhor conjun
to e o harmonioso do bi -campeão
do Estado pela F.C.D.
O Figueirense é sem dúvida o

melhor esquadrão da capital.
O fato de ler caido frente ao

Aval por 3x2, não influe, pois
todo esquadrão tem seu dia.

O São Cnstovarn o mais aba
lizado tearn carioca não caiu fren
te ao Bomoucessn?

Portanto grande será o prélio
de domingo.
O Marcilio é possuidor da

melhor equipe que atua em ltajal,
o Figueirense a melhor da capi
tal, por conseguinte grandioso será
o embate entre a� melhores.

Ge.linho a grande atração do
VI ,H ciho oreliará contra o campeão.
O guardião dos saagumeos é

fautastico, para vencê-lo terá o

ataque do alvi-negro muito que

trabalhar .:
Pedro-Dario é a zaga d s

itejaienses, que sem dúvida é foc
midavel.
Totinha é um grande eixo.
Currú-'Lolinho são dois ó.i

mos halves de ala.

Waldemiro-Julio é a ótima
ala direita.
Aloisio é um centro do"abafa".
Gil-LiJo formam bem.
No Figu eirense temos:

Rezende o ótimo guardião da "

B.A.M.
Antenor-Fredi formam a pos

sante parelha de backs,
Carlos-Helio são os marca

dores dos perigosos extremas mar

cilienses Waldemar-Lilo.
Sabino-Para'lá é a direita do

campeão.
Ivo o ccnter-raio já esta em

forma, e promete atuar bem.
Oscar-Calico a a'a infernal

dará grande trabalho a defesa
dos rubrc-anlv,

Blurnenau re- A situação
gauchasolveu um sério

problerna. RIO, 17 - (Band) -

o cei. Argemiro Dorne
les avistou-se novamente
com o sr. Getulio Vargas,

O problema do fornecimento (.Jo leite á' população blu- no Palacio Guanabara,
menaeanse tem preocupado muito-os dirigentes desta comuna. E tendo tratado da situa
não de hoje sómente. ção do Rio Grande do

O serviço, como vinha sendo feito, era deficiente. E não Sul.
sómente isso. Não se sabe o resulta-

Deixava muito a desejar, tambern, quente à higiene. Em do da conversação manti
vezilhame pouco cuidado, o leite era transportado em carroças e da entre aquele milita r
caminhões abertos, entrando a poeira pelas frestas das tampas das e o presidente da Repu
latas. Um serviço nada recomendavei, Ao contrario: extremamente blica.
condenavel.

Esse problema tão

jENSEN, amparada pejos
do O apoio.

O leite distribuido por aquela Companhia á população de
Blumenau é absolutamente puro.

Por meio de centrifugação, o Ip.ite passa pur rigorosa lim
pesa. E' após [. teurisado e frigorifi'�ado.

A Companhia Jensen adquiriu, para tanto, maquinário mo

derno. A higiene na esterilização das garrafas e no engsrrala
menta do leite é absoluta. O arrolhamento é moderno e em obedi
encia aos últimos preceitos eugenicos.

Na fabrica ha fiscalisação permanente do Serviço Federal
de Inspeção de Produtos de Origem Animal e !abaretorio para
analises dos produtos que nela entram ou dela saem para o consu

mo publico.
Além do leite, a fabrica fornece manteiga FRIGOR e

queijos de diversos tipos. A manteiga é fabricada e empacotada sem

intervenção manual, bem como o creme selecionado, pasteurisado
e frigorificado.

Blumenau fica sendo, assim, a unica cidade catarinense
dotada de serviço perfeito de fornecimento do precioso alimento á

população. Nenhuma outra cidade do Estado dispõe de serviço
nessas condições.

O leite é d.stribuido em caminhão moderno, Irigorilico,
completamente fechado.

E' o caso de darmos parabens a Blumenau e aos seus dir.

gentes e, especialmente, á Companhia Jensen.

sério.loi resolvido pela C')MPANHIA
poderes publicos, que lhe têm dado to-

.:���'m'i\tll'1'.'fi\.�r;'::"·fll�
i!Genuinamente Brasileira .

Uma Companhia uco NO IRIS
Lico o melhor zagueiro do Es

tado, assinou contrato com o Íri-.
Grande é a aquisição do rubro

negro.
Lico atuou no Bangú, e íez

um tempo num jôgo do Vasco
da Gama.

Grande e ótima foi portanta
d'couqursta o vice-campeão,

Cruz-c-Lico a melhor zaga
da capital e do EstaJo j('gH'�
domingo contra ,) Avaí.

especialisada em

Seguros de Vida
27.5
26.7
26.0
25_3
24.5
23.S
23-'
22.4
21.6
20.9
20.2
19_5
1 s.e
lS-'
17.4
167
16_1
15_4
14.7
14.1

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

EMITTINDO APOLIC. S E�i TODOS OS PLA�

NOS, LIVRES DE TOD t:.. ES�' :::�CIE DE RESTRIC�

CãES, PELAS TARL"AS IIAIS MODICAS.

Calico-�Geninho

O DUELO SENSAÇAO
deve ser a Companhia
de sua p referen c

í

cr. Calico o artilheiro-mór da ca

pital. promete furar ás rê1es de
Geninho.
E' possive] que consiga isto, o

homem. que ao lado (:e Oscar
falma a ala infernal.

Geninho terá que se desdobrar
no arco, para encaixar os pelota
ços do artilheiro.

E' portante outra sensação para
o match de domingo em Itajaí_

Fundada em 1920, o seu progresso

.e evidencia pelas seguintes cifras,

relativas ao uliimo quinquennio: -

Aclivo Reservas Receita Geral

1932 -17.036 conlos 13.064 conlos 6.726 conlnl

1933-18.205 contos 14.164 centos 7.941 conlos

1934 -19.943 conlol 15.922 conlos 9.485 conlos

1935-22.314 conlos 11:.427 contos 10.741 conlns

1936-25.973 conlos 22.373 conlol 12.375 uniu

BOINAS, CARAPUÇAS DE�
FELTRO E LANS EM NOVE

LOS DAS AFAMADAS MAR.
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

POLICIA
FEDERAL

TREINO
RIO, 11 - (Band)

Por ser considerada orga
nização essenciamente lo
cai a aparelhagem da po
licia federal, o capitão Fi
linto Mueller acaba de
criar um novo orgão que
possa ter ação nacional.

O mesmo, já planeja
do, é o Departamento de
Divulgação e PubUcidade,
para o qual vão ser varios
funcionariós, devendo ca

ber a sua direção ao sr.

Colaço Veras.

A Direção Técnica do Figuei
rense F.C. solicita por nosso in
termédio o comparecimento dos
jogadores abaixo, dia 22 do CQf

lente (sexta-feira) no campo da!
F.C.O , para a realização de um

rigoroso treino em conjunto.
São os seguintes jogadores con

vocados:
Renato, Fudi, Antenor.Cerlos,

Beck, Godinho, Helio, Rezende.
SabIDO, Paraná, I vo, Magrinho,
Calico, J-hroldo, Harry, Cebola,
Camarotti, Poncieno, Dino, Danu
bio, Pavam, De.cio, Nery, Sidney,
Marréco, Avany, Abreu, Diao,
Wilson, Flôres, Ney e os demais;
amadores imcritos pelo alvi-negro,

I

A "SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA: --

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

SÉDE: - RUA ti DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

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

Prisões
na Pará

RIO, I8-Informam de Belem
que 8 policia prendeu, naquela
capital, os comunistas Henrique
Santiago, Aluizio Bc rrd\, f\]p,l'
Cavalcaoti Na!iC\menrr-, .105\ Fh
rencio Rodrigues, Manoel Este
vam Amorim e Moacir Fortuna,
condenados pelo Tribunal de Se

gurança como cabeças ou cumpli
ces de crimes previstos na Lei de

Segurança. Outros comunistas, co
mo aqueles tambem refugiados,
estão sendo capturados.

Dr. Padro de Moura Farra
Advogado

Rua Traianu D_ 1 ,

-'

revoluçãolIneuitauel a
A-CASA "O PARAISO" cau�ou verdadeiro

no comercío de caserniras. 200 lii,�dGS padroes.
Um fino córte por preço nunca visto.

RUA FEL.IPE SCI-IMIOT,21 I
iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��_

.

paruco
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�"� e finalmente em todas
� III aííecçõea cuja orí-

� I -:�JtvA ;m�e�a"
A �,�,.�.:' " - Milhares de curados -
. IGUASSU 1 Ltd • � GRANDE DEPURATIVO DOSANGIIf

�1··"··-----··
I; Credito�� fi
�).: �i-J
�f

i
�

I
� �:� Obras contratadas no I- semestre f�

� de 1937 �
�� Ponte em concreto armado sôbre o �io Passa Três (Estr. Curltioa-S. Mateus) ��.Pon"t� em concreto armado sõbre o RIO S, João (Estr, Curitiba-joinvile) �

� Pre.eitura e Forum de Mafra �

�� Grupo Escolar de Mafra �

�� Grupo Escolar de Rio Negro �., *. <l!i�
Grupo -Escolar de Iratí � UJ �

� �s�����d���e�fm���lâ�r�iticultura em Tijuco Preto (Paraná) � I Rua Visconde de Ouro Preto N" 13 ::
� Diversas construções de residencias � : :
� �� ••••••••--------��-----••D•••••U

U�_�,.,�lls-1931
t-::..__,·; .;9k$.4 ; ...,,.,g;;;. . PI ,..t ••m. t. z- +$.1';!"!' r
I - Dr. Ivo d'Aquino . I� � ._-

i Aciovgado

II�_� Flortanopolts \
t �_1Ií,. Oito"::' I f t·

-':ff·-

Dr. Alfredo P. de Araujo I
M EDI(=;O

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

Tratamento do empaludismo e das molestia s da pe-
le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consu7Ias:-Das 8 às 1 1 e das 14 às 16 horas
,----------

CI,.. 1U = .. ' ".'''0 Xi" ... : ! ·'r·Q 'T •• ,/ "e .g . .p g.c-48r

Holel das Térmas
Estabelecimento moderno rece� con;truido: proxt-

I Imo ás aguas térrnais
Optimas acomodações c serviço atencloso. Coziuha

I.' jde primeira ordem brasileira e alemã

Preços modioas
Proprietarlo: Herbert F.11l

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA -- Municlpio de Tubarão

Santa Cetarirla

Indo Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NO?-OE3TE cosinha de

I a. ordem, asse:o e higiene ILinha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

Cálculo de qualquer
estrutura em con
ereto ar: nado
e ferro

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limltada.ç+Río
Companhia Salinas Peryr.as=-Río
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE jANEI,RO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados;' viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-rnotor Çpiratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEP.VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços �odiccs
�...iiiUMíCrt1-# J : 'f"f f 'iííiíiiii;,.

,.
'CASEMIHA EM CORES, ART

. TIGOS FINOS
Banco de Crédito CASA "O PARAIZO"
Popular e Agri ...
cola de S .mta

.

Catarina

Adolar ctlwarz-
- ------

Endereço Telegr.: DOL:\I� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

A!-7o�t��:�� =-
•

dencia á rua Estnes juoioi
n. 179.

Tratar no Banco Agrícola, á
Rua Trajano 16.

VENCE--SE-
urna farmacia bem aíre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran-

i
cisco.

r Para mais informações

�
nesta redação.

CIC Limitada e5.1. ala
elC. Avisol'rc] 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPC>SITO
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Empregado com Si.;":(C �:) fW :'_";.�t-l:';
as molestias provem ...:JLeS da �j·'),li!l•
• Impurezas do snngue :

.

Pranta.execução, fis ...

callzação e direção
de ob.as
Aparethamento com

pleto par-a constru
ções de pontes em

concreto armado

ECZEMI-I$
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRM�CAS
RHEUM/-\TISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

FERIDAS
ESPINHAS
ULCtR6S

Omar Carneiro Ribeiro - Flausino �1endes da Silva
ENGENHEIROS (;IVI'S

Rua 15 de Novembro, 416 '"'

Tel. 1503

,
.

•

�.
• ,:_,. .;.. I

.,..,. ;:a:.. ......" ........or_--. � -""·.r...r .,._ """"""."'''''''',.........�.,-,, ..........,. .._'''''"'''........ r_........."<r.......

r
"'.""..,.",...�., ..,."".._ .",. __..... "'""'".."... ,� _"......

"""""L"""��"..,..".-..,.,..�..,..,.�J��
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
� «Divida Fundada do Estado de S. Paula �
� «Obras do Porto de Pernambuco. �;
Ia �

..

� VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇOES �
� NO Bi\NCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
'z1 cc )LA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- !�
� IANO N. 16. �
l..*..r_'r'"'""....""".""-"""'.,,.""""""',..-...,....._''''"''......"''''''.li!.''Jl ,.�'....''' ..6�'''"''.,'''''''' .....,'''.......,''''''''"'"""�
�!!'!'AI�.JG:iI�_�r.:::'!!ii��t,;_��··����Irt...�!I4t.::�·�'"-� �...-i,;..·-.c..�L�t.......... �o:9o..�&:;_��=.J

E L
---------

;
---I,

COMpanhia de 98gUI"05
de ac'deii'ie d&

i Trabalho

Capital' sebscrlto 1.000:000.$000
Capital real izado 500:000$000

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

.A�,sistenciâ Médica, Far
rn8c,��utíc�,t:;:� e Hosc)ité1lar

SUB-AGENCL:\'S EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agents-ge :-al
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFOJ�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

F�lo��íarJopolis

do de tomar, hoje,
o seu

.�
./

--------•••o.a••�
.:�

r e dl a l ::
f.�
•
G

utuo

E' INCONTESTAVELMENTE UVI DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO'-EM PRE'110S FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGlt�Du APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA, pARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS i)E 4 E e DE CADA

MEZ.

Fremio maior 5:175$000, e muitos
•

prermos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SOHTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOS DE i SEUS
PREMIADOS .�E QUE ENTREGA PON rUALMENTE_ os SEU_) PI<E\110S.

CREDITO �",(;gUTUO PREDIAL,

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

Curitiba li Paraná

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c

M ev {"J; r-r.a\� ������.;J

I Dr. Artur Pereira
I

C!lri�Cfil mildi�� de crl®n·

qas a 2dult�1l

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua leão
Pinto n: 13

FONE-1595

R�"i(_;ência: R,I.W Visconde
de Ouro Pret, TJ' 57

l�FONE-I 524

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 elcíone. 1595

Hes, Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hIS.

__�� .•
o:..>._""'"

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

Diretor da Matlrnidade
Medico do HOlpitid

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)

RUATRAl'lr-�O,-Ol s bra do'-nolS altos da
u i lida �orveteria

I\lIetr'iz: ·FL..O
e,m:

NOf'DOLIS
eJu,}�enau - .Joil!l'lviUe Sãca Francisc-b

-

� Lag.un. -

Mostruarlo permanente em Cruzeiro d.o Sul

Seoção de 'SecçAo d.

I t�� io de ".evogaci. á" rua
I
Vísconce ce Ouro Preto

ln. 7f). - PhOJIP' 1'277. --

lcaixl Postal, 110. I EII!-__-=-_�--
;�........ o••���:.�.:
I Companhia "Alllança da �I'.'Bahia" .

I FUN��D.A E�' \�10: SE'DE BAHIA i
" t eguros [Terrestres e Maritimos •
• •
• C
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$10"
• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549 "

PROPRIEDADES IMOVEIS U4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS I·

EM . 1936
-

2.933'949:184$S97·
• ,RECEITA EM 193 21.421 :545$220

,. SINISTROS PAGOS E���?! & i!.�7:405$660 "

Apentes, Sub-Agentel" Regoladore. de A alE . ;

I
em todi)1 O' Elt!!l�l)' �Q Sralll, no Uruguai "a

l ;

dJnclpaía ,praça.. estrangeirae, � l ,. <;. kH

§!!!!ll.
•

�
'. -,Agente� em Florianopolis: ,

... :,

; •
: CafT)p�,� jL.Çi�9. ;.� ,CJª.•
__ '. , :8.,� Rua CilJuH11ra M 11:3, 35 :(30brad J) Caixa 'ClII118
I ,.LEONE. N· 1.083 ' ": -=-,.., I"�

• END. TELEORAFItO ALLIA!vÇA IVENDE-SE uma C,%il [,' dis· instalações. o aprutimas • '" L
'l ,,' •

'j , ii, t'i
"

trito «J.,ão f'essôa») 1 o F:i- vel recanto ,da Poota do La s" •

Escntonos e� aguna e itaJ,ahí _

lo, li rua do Nes:"r "(" -12. Preço especIal. Tratar com )Ciloã. USB-A.GEN.TES EM BLUM.ENAUt-LAGE.S Icom2qualtos, salas de .

\ .:.itae Alvef', no Caoto do Estreito." ..
.

.': .<, ,

.'., ,

� entar: cozinha. .ti•••••••• 'E, 'P

.

FERRAGENS: MACHINAS:
Machinas de benEficiar madeira
MachiJJas PNél o(fié-blJl meehanícas
�acvin�s para laoe'iros
MatMl;m_rios em ge�)lJ para a lavoura: f' aclos, .

gtade�, GfItivat1o,res, nroinltO etc.
I orofTl..i.vefl, MQtores tle esplcsâo, !iAot<m�s

electrlccs ,

,Material em geral para transmlsszes: j-:CF,
mancaes, corretas de �ÔI.lro ,lona
.)le-ua e graxas lusrífícantes
Automovels e. Caminhões FORO P�ças, acces-

sorles, serviço mechanfco
Pneumaticos e eamaras de ar GOOD�R
M;J.íeriaJ electrico em geral
"Car! Hoepcke" "Anna" e Max..
- Estaleiro

.

Arataoa"

Secção de
FAZENDAS:

F.a�Q.dás o,açfOij,jes e extrange'ras �ara ternOl
M.odos e Â]g��es
LQpA$ e Impermeaveis M3terial em geral pat� �oU3ÍrUÇçOes:
Iapç�e6 e trilhos amento-fe.rrt em barras, ferra.gens para portas
RQupas feitas e i�s, tinta
S!das �s galvaníeadcs e pertences
Lnha para coser I s� F"QgÔes e Camas
U em novelh�. e rneà.llíl Louça esmaltada - apparelhos de jantar�talhe-
hbonetes e PerWlMfj"i res

,�lchoadQs e CQlohas Louça sanltarla - banheiras
'iitjllas e Cortlnados Tintas a oleo e esmaltes
11JJalha$ e. gW!rda-napQJ Arame de ferro � télas para todos os fina
_.tos, �bJ.neJlos, meias PtoduGtos ehlrnícos e pharmaceuficos

RI �sUanos 40s ataruadf� Censervas naclsaa! e extrangeiras
� Charut.O.s. di.AAJIIM11MA.NDfa _

�bi4as nacionaes e extrangeirat'

PJ f!:rnpr.2WI' Naplenal de '''ave'�e9ão "Hoepcke"--vapores

�.. .

Fahrlea ... ".ntAs nPflta Marie _,. Fabrica de Geio i'Rita Maria"

II1II ������.A\VA.V.&dSM·
!1112&"����±±"S�'--�!'-����_'_"""""����!!!'tli�I���-- ',� ._���

_E_s"_p,,_.,_Ih_o_s � A Favorita �
Só os labricados em joinville pela túnica labrica ��� , I."do E S T ADO,. �
PEÇAM PREÇOS-C A S li PiEPER " �

l�i"'"nmWMWSiI!I'IliRíiflíua!'iiliõ,;ii�_d__3_f�iiiiii�vkiif�m_ib_r�_'_n.;;;3_66iiiiõMií__iiiiiiiiiiiíiiiJ_O_IN_�iiiiii:LL_Eiiiiii''''' � Em loteria a sua favorita

Atende na Maternidade Aévogado
até ás 8 1 r2 da manhã I" ,-,.

1
ali

e á !ai'�e _, CrJnsuitorio:
li!' d j raJano, n' sor I

ANITA GARlBALDI,. 49�_1_Telephone n' I�;;"__ I
. ,�,

' ----'-_.-'-- 'j

J.ockey Club Florianopo� II
O mais elagante centro de diversões famí- I

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

cionais e estral1jeiras.
ernsFane camente iluminado com instalações. mo

rias

indica:

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Dr. Armlnio --I
Tavares

No:Estreito Ponta do Leal
I

I
�
�1(1, i

I NOS CL","SSICOS" ENVELOPES FECHADOS

�
.��--,--��,

MEDICO-ESPECIALISTA

LH E T ES

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

IB

Federal e Santa Catarina

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
,

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

.tias da Boca.
CONSUL70R/O:

"Rua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)::
HOF<AS MARCAD,AS

Aderba:
da Stlva

R.
Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

1 I I J\dvogado
:

I
Rés. Rua Bocayuva, 114

I
�ua Cons, Mafra, 10 (sob.Te!. 1317

=== I
Fone, 1631 • 1290

I,
I S?r. Ric0rdo· II� d"

.

II �ott6ma
...._n� n Accacio �j'!,"A,

� i_,;,"
Q I tl�� U ít...Y"

Ex -chele da clinics do Hospi "

tal de Nürnberg, (P.úréssO! re I ra tem seu escrip-

I lndórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter}.

Es�eu!aU�la em cfrurgla
o.r.1

dia cirurgia, ginaecelogia, (d.
er-ças ç1ag seuhoras] e partos,
cirurgia do sistema r.e�voso ti

Ioperações de plástica

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

.das 15 ás ! 6 t 12 horas.

TELEF. 1.285

h·r,'''IDEN('''I A R E t IKl�,:) �. '-- 14.- ,ua _s.e-"

II
VC5 Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aávugados
Dr. f'edr� de Mó�ra ferre I
.��-�----�-
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Casos havia mesmo, que formavam verdadeiras anoma

li;ls, e qlle, I bviadas. déram, em resultado, abotimentos de 50

por (tnto" mano

Assim - para citarmos um só exemplo -os SACCOS
VASIOS que, s- ndo, c.imr são, um complemente da materia orima, �

e-tavam, nao obstante. tavarlos pela ta ifa C- 3. ou seja urna

('hl�sificaçãG superior á dos pr cductos a que se destinvaam, 'es
tão actualmente classificados em C-7, isto é, reduzidos de 50

por cento.
• Muitas mercadotias existiam, de transporte vultoso, que
não �.,�)vam de qualquer vantagem. qu 'ndo em lotação com

[,J.�L ,i-. vazão. E,;;s obtiveram abatinentw, conforme cada caso '

� "I i, oe
-

20, ;0, 40, 50 010 � m-ie. Destacam-se d'entre
.Il . : <) arraz ben-Iiciado, o as-ucar bru Ç', e rel nado, a cal,
" 1.0 i:WI:h'l de 11 .. andioca e de milho, a manteiga, banha, o

ím'b.' i' outras.

A r-duçã= t uifa;ia d� que nos occuparnos, dfectuou

d . um modo assaz ar.reciave l. os ARTIGOS DE lMPORTA

(;ÂO em geral. (Orno: as bebidas de qualquer especie, sendo

',ue a CERVEJA soffreu diminuição toda eapecial; calçados, Esta Estrada espera, poir, que os Srs. embarclldoIt I

::!rtigos de armannh0, do escflptorio e de papelaria. os tecidos, venham de tnconho ao seu compr,wado interesse boa vontade

que passaram a ter classificação unica; os artigos de .erragem, �m bem servIr-lhes, afin de que a majoração do seu volume

Leal assIm os arte,actos de qualquer natureza; ferro bruto, pregos, de transportes, concorra aa perfeito equilibrio da sua �jtuação
louças; as machinas em g,"ral. salientando-se as de lavoura e economica,financeira, sendo·lhe dest'arte passiveI prosegmr, sem

illduslna; soda camtica, vdas, phosphoros, e todos os demais soiução de continuidade, na sua patri01ica e benemerita campanha
artigo�, ser excepção, cujas reduções oscillam entre 30, 40 e 50 de bem servir o publico, fomentando e corroborando, por meio

por cento. de tar f iS modicas, o desenvolvimen to cada vp:z mais accen-

Do mesmo modo, os ARTIGOS DE EXPORTA· uado, do opulento e magé'stoso Valle do Itajãby.
çÁO, gozaram de iden.icas vantagens, como: a banha e man-

t�iga carnes prepa�adas, artigos de salsicharia, arroz.em cascae be- 'Jjlumenau, 1 de Outubro de 1937.

neficiado, polvilho. fumo em folb ou em corda, o milho e

t dos os dem�is productos (;on�tantes da Paula. A DIRECTORIA

A GAZETA +-Florlanepolis, 19-10 - 1..937

Estrada
Ferro

.j

.Catarina

de IISanta

Esta E,trada, não querendo ou, melhor, não podendo,
.na qualidade de empreza publica que sóe ser, se afastar da sua

alta e jJrepond rante finalidade de bem servir a to ios. indis
t :ni;'menle, sem a objectivação do luco, no sentido commercial do
voc.abulo, afim de qu�, sempre e sempre, apresentar se possa

.
(orno o factor maximo do progresso magnifico do rico e impor-
tante Valle do ltajahy, - houve Fl>r bem tornar medidas, ja'
('gora vigorantes, tendentes a favorecer ainda mais - si é is

f o possivel - a todos os centros productores que lhe são tribu
I. nos, ou seja ar s seus transportadores em geral.

E o que óra vem de se concretizar é prova exhube
rante, inconteste, não só do que esta' asseverado linhas atraz

como tambem do grande carinho com que esta Estrada encarra

r s interesses do; seus innumera veis clientes.
AlIás -não e demais repitirmos - esta ferrovia ahi es

�a" não para coarctar, com tarifas prohibitivas, o franco e na-

.JtlJral des. nvo'vimc nto dos núcleos de prodor ção e commercio a

que serve, F, sim. para, mercê de uma tarilaçãe razoavel, bendi
ria!-os, <:li ado-lhes expansão cada vet maior � cada vez me

ll.or.
Demonstremos:
A 15 de Abril do snno em curso, esta Estrada, fie

,,"5 prJU�lplOS que vem defendendo, levava a eíleito, em Blu

J1l!'O'\U, a reunião que convo cára por intermedio da sua Com
missão de Ti1rifas, conforme se vê na Clfcular de J 8 de Fe
v' reiro último, ender,oça,Ja aos seus principaes embarcadores.

Essa reunião teve por principa] objectivo auscultar, num

contacto directo, a valiosa opmão do Srs. transportados, para

que assim melhor pudesse harmonizar os interesses em jogo
E mao grado o não comparecimento de grande parte dos

convocados, conseguimos - parece
_- alcar.çar o fim collimado.

Pedimo�, pois, 3 especial attenção dos Srs. embarca
dores para o que a seguir lhes passamos a expôr, e por onde

podem aquilatar das reaes vantagens que esta Estrada lhes vae

oferecer.
Da revi ão geral ,h Pauta j" \1ercadorias resultaram

red\l<:ções que, em média gel al, ah')� iram a mais de 30 por

cento.

PAF�A HEMORROIDAS
-E

INCOMODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRASIRREGULA�ES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

"Mínervina"

Vende-se nas bÔ1S Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA"· Ioínvílle

!oulnta-fei
.--

2 1 D E O U T U IRO

ra

E' MUITO FACIL

'PORQUE:
AS

FEL.IPE

5

EscrivaniJls
vagas

o SR. NIl::i\NOR
DO NASCIMENTO
VAI SER DENUN

l::IADO

Achando-se vagas as escriva-

I
nias de Catanduvas e Eraní, no

municipio de Cruzeiro foi aber
ta inscrição pata preenchimento
dos referidos cargos.

RIO, 16 - O sr. Nicanor Nasci.
mente, quando da manifestação que
foi feita ao sr. Pedro Ernesto, teve
ocasião de pronunciar violento dis
curso contra o Tríbunal de Segu
rança Nacional, usando de termos
considerados mesmo injuriosos.

Decretado o estado de guerra, o

sr. Nicanor do Nascimento foi preso
e, agora, segundo estamos infor
mados. vai esse . ex-deputado fede
ral, ser denunciado coma incurso no

artígo 7 da lei J 36, de 1935.

Credita Mu,
tU,G Prí!dial

Realizou-se ôntem mais um

sorteio da Credito Mutuo Pr�
dial, sendo contemplado com o

premio maior a caderneta n.

7.439, per fencente a Freder ica
Dornbusch.residente nesta capital.

Benção ás
crianças bra

sileiras
o PLEITO
d,� 3 janeiro

RIO, r 6 - O Brasil recebeu, on

tem, mais uma vez, o favor pon
tificio de uma benção papal, des
ta vez concedida pelo Papa a to
da a infancia do paiz. Foí
portador dessa graça excepcional.
com que e' coroada a família ca

tolíca brasileira, o professor Olinte
de Olívefra, diretor da Divisão de
Amparo á Iníancta do Ministerio. da
Educação e Saude.

S. S., falando, ontem. pelo radio,
da Italia ao Rio diretamente. trans
mitiu a notícia da b�nção de Sua
Santidade o Papa Pio XI á família
infantil de nosso Paíz, deixando-a
assim justamente sensibilizada nos

seus mais profundos sentimentos
cristãos.

o sr. dr. Nerêu Ramos. Go
vernador do Estado, recebeu o

seguinte telegrama:
RIO, 9-A Comissão nomea

da pelo sr. Presidente da Re�
publica para superintender em

todo o territorio nacional as me

didas decorrentes do Estado de
Guerra, recomenda muito espe
cialmente a V. Exci1\., que as

instruções a expedir para as di
ferentes modalidades de censura,
não venham afetar de modo al�
gum a propaganda realizada pe
los candidatos ás eleições de três
de Jane:ro, as quais deverão ser

realizadas com a máxima liber
dade. Atenciosas saudações. José
Carlos de Maced) Soares, pre
sidente; Dario Pais Leme de
Castro, contra-almirante; e New
ton de Andrade Cavalcanti, Ge
neral.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7.30 horas
.Amôres de uma diva.
CINE ROYAL, ás 7.30

horas -Os pecados de Ted
dora.
CINE ODEON, ás í' ,30

horas-1 igre de Bengala.

Auiamavel
ecOnOmiCDLiga São

Pedro
11 qnilometros
apenas de ga

Percorre

Em reunião realizada domin- ���na� litro

go último dos membros da Li-
za de São Pedro, ficou

Inteiramente
Ú

dI'
assen- trazendo:

la o que aque a assecração rea- •

tõ
..

caixaliza oportunamente urna excur- �lS oe,s, aners, pinos,
são ao distrito de Santo A t

"
e troco, acumulador, tolda,

nio, afim de reelizar ali fes�a�� St.nefas, jogo de capas, pín
religiosas. ura, etc., completamente

nóvos.
ALUGA -5E 4 peneos c I socorro no
o confortavel predio de resi- viisimos.
dencia á Rua Spivak, em Tudo por 3:500$000 á
João Pessoa. - Tratar no vista.
Banco Agricola- Rua Tra ..

,

A' tratar COfTl RauIino Horn
jano, 16 -Florianopolis, Ferro. Florianopolis.

�����������

reformado,

MACHADO C,ia.&
Ageneials e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Bepresentaeõe.
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLIS

• • •

IS

i'

CONSEGUIR ECONOMIAS!!!
EXPE RIME ['-ITE O AMIGO COMPRAR A SUA INDU-

� Mr:NTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
FIRMES
NOVIDADES

-

PRECOS SAO FIXOS
� -

PROPRIA A FAElRICACAO
�

C 1-1 M 10 T N.

-

CORES SAO
TEM SEMP'RE

OS
E'

s
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Desmasc r a n d 0--
os T TUFOS

.- -----------------------
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no dissidioA
provocada

atitude elevada
pela traição de

e

Oto
altiva do
Neitsch'

Consul Carlos
e Vitor Konder

Renaux

Iniciamos hoje a publicação de cartas redigidas pelo hon-: A divina providencia, que móe lentamente, mas com acerto,
rado e benemerito industrial Consul Carlos Renaux, a proposito do lhes vingará essa monstruosidade. Fiquem sabendo que eu não re

lamentavel incidente, que é do dominio público, ocorrido na dire- cúo. Irei até ao mais Alto Tribunal, se preciso íôr, sacrificando tudo
ção das Industrias Renaux S.A. o que ainda é meu.

«BRUSQUE, em 3 de outubro de 1937. ILLMOS. SRS. Neitsch declarou na Assemblêa de 23 de setembro, que nun-

DIREÇTORES DA FATRE. NESTÂ; Amigos e Senheres: Em res- ca mais trabalharia commigo.
po.sta a carta de V,::. Ss

'.
de hon�em, mforma��o�me de que no �r- Pois que deixe o cargo e vá, como homem rico, para a Al

chivo da FAT�E nao existe � mmh� carta, d�rIgIda em. 17 de 1.U- .Iemanha. Rico, digo, porque, se elle quiser vender as suas acções,
n�o do ann.o vIgent.e a essa Directoria, a respeito da prolect�da F_;a- i eu as comprarei com 200% de agio, pegando por ellas, em moeda
çao em Itajahy, opinando, eu, nella, que o assumpto deveria SER· _.-
DECIDIDO POR UMA ASSEMBLE'A EXTRAORDINARIA DA

A
FATRE. Não me admira que esta carta, que Konder levou em .

mão, fôsse extraviada, vendo a desordem que reina na pasta
desse homem, cheia de papeladas; a carta levou o mesmo destino
que a caderneta do meu neto CERT.

E' um homem que não conhece ordem e tem a coragem de
superintender uma organ�ação modclaG como são as nossas Empr� ������������������������������������������������I���������
zas. E' o cumulo! Eu me accuso de ter trazido esse elemento de

A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responvel
desordem, a nosso meio, limpo até agora, mas que está sendo es· J A I R O C A L
cangalhado, e o será, se esse elemento continuar a superintender
(melhor intrigar) os nossos negocioso O proprio Konder accusa o re

cebimento da minha carta, nos seguintes termos: Brusque, em 17
de outubro de 1937.
Muito presado amigo sr. Consul Renaux.
A sua resolução de hoje foi de um Chefe avisa-
do e previdente. E' claro que o seu plano com

I
PORTO ALEGRE, 19,Espccial)

essa ou aquella alteração se realisaria, pois como Acusad?s de distribuir�m bolet,i�s
Ih di h t

. ..

J comumstas, foram presos BazIlIO
e ,Isse on em precIsav� p�Imelro esperar que; Correia, Natalio Garcia e Antonio

o po se assentasse. Mas ficaria sendo uma COISa Gevrazé, os quais foram recolhidos
mal assentada. POR ORA O ASSUMPTO (Iactu- á prisão, rigorosamente íncomuní-

ra de uma fiação) ESTA' ARCHIVADO E caveis.
QUANDO O AMIGO QUIZER RETOMAL-O, i

40 ·m-i-I-v-o-I-u-�tal.io s
PEÇO DIZER-ME COM A DEVIDA ANTE-
CEDENCIA, etc., etc, LONDRES, 19 (Especiol) Anun-

Como não reagi a esse convite, Konder e Neitsch planeja-.' eta-se que o numero de italianos,
ram a fiação por meio de Assemblêas extraordinarias da IRESA, I qut: com,batem ao lado das ,forças
pondo-m,e fora de comb�te, nã.o s�mdo eu accionista dire?to ,da IRE-I n_�clO��hsta�_a!cen�e a 6��_
SA, porem sendo o maior accionista da FATRE. Traiçoeiramente I QUER UM LINDO CO'RTE
estes dois intrigantes conseguiram persuadir os Directores da FA-: DE CASEMIRA jl
TRE, que lhes assistia representar as 2.065 acções da FATRE e.1 VA' A « O PARAISO» E ES
assim, fizeram a convocação por meio de Fiscaes da IRESA, ho-I COLHA ENTRE AS 200 PA
mens respeitaveis, mas completamente leigos, na materia technica e I DRONAGENS.
commercial da lRESA. I

----�--------

O Director Neitsch dava a cada um dos Fiscaes uma gor- O sr' Iuzardo
geta de 200$000, para o reconhecimento final dos balancetes annuaes,

,"",,,..
sem terem elles feito o minimo exame nos livros. -';.;.-:FOI A MINAS

Sempre assisti silencioso a esse acto repugnante, mas o meu TT' CONFERENCIAR
:�.::._�,;. .

intimo protestou e revoltou-se contra essa maneira indigna, que ca-

racterisa sobejamente as qualidades do sr. Neitsch.
Quando, em 1936, o capital da IRESA, forçado pela dimi-]

nuição do valor da nossa moeda, fci de 600 contos elevado para 3.000
contos, as acções da FATRE foram triplicadas. Neitsch possuia 30 I

contos representados em acções, que foram elevadas para 90. Jorge:
Boettger, Fernando Boettger, Luiz Strecker, Alois Moritz e Nic- I
buhr receberam um outro tanto das acções em suas posses, I

Deu-se ISO acções ao Konder, ao par, como reconhecimen-!
to á nossa amizade. A Neitsch foi permittido, sob minha recomen-]
daçãe, comprar mais 410 acções, ao par. Não havendo meios para I
cobrir o total do valor das acções, recorreu, a meu conselho, a um

Iemprestimo na Caixa Agricola de Blumenau.
Konder e Neitsch, agora tramaram o mesmo proceder, com I

a projectada emissão de mais duas mil acções, com o fito de com

prar tantas acções AO PAR, quantas pudessem agarrar. A' esta

chantage eu me opus, com toda a minha energia, mas infelizmen
te Vv. S8., como Directores, DECLARAM-SE SOLIDARIOS COM

KONDER, COISA QUE AINDA NÃO ME E' POSSlVEL PER-!
CEBER, porque com essa chantage de venda de acções ao par, le-'

la-se de fundo a FATRE, diminuindo o valor das suas 2.065 acções
e desperdiçando-se os bens das EMPREZA8 RENAUX a gente qne
não pertence á familia. A bobagem de Konder, offerecendo as suas

150 acções á FATRE, ao par, Vv. Ss. não aceitaram, omisso esse

pelo qual eu lhes responsabilisarei. Por maneiras byzantinas e baju
lüorias Konder soube incutir a Vv. Ss. resistencia ao seu velho e

experim'entado Pae, que, felizmente, em tempo descobriu os planos
nefastos de Konder, que chegou até ao auge do desrespeito, tentan,

do por meio de uma Assembléa de leigos, depor-me, a ruim a quem
Vv. Ss. tudo devem. E' o cumulo da hostilidade para commigo, seu

Pae, que só tem em mira, o bem estar da grande familia Renaux,
Bauer e Bueckmann.

.orrente, mil contos de réis.
Mais uma vez lhes recomendo: MEDITEM BE:v.I O QlJ8

ESTÃO FAZENDO E NÃO MAIS SE DEIXEM INSINUA �
POR ESTE HOMEM NEFASTO E SEM CONSCIENCIA. DO
SEU DEVER.

Cumprimento-lhes, como sempre, como pae sempre vigilan
te pelos interesses da familia.

(as.) C. RENAUX.

GAZET
L A • o

Oistribuiram bole- !NOS S Atins comunistas,
ANIVERSARIOS

�.� -

·

......1I··n:wu.'11C-\:..Qi>...avcu:u::z:4�

Sr. Batista Luzardo

RIO� 19 (Especial)
O s._·. Batista Lu�ar
do partill� onteln� pa
ra Belo HOI·izonte� a

fim de confet·ellciar
com o govel·nadorBe
nedito Valadares.

V I D A
PEDRO GOULART

PERDEU-SE
A' caminho do Cin ma REX,

ha quasi dois mêses passados, "ei

Ru 1 Esteves Junior ou imed.a
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi-
do, proprio para Senhora, con

tendo SSIS BRILH \NTES

Passa hoje, o aniversario na

talicio do sr. Pedro Goulart, do
alto comercio, onde se impôz
pela sua proverbial honestidade e

dedicação ao trabalho. Muito afa
vel e amigo dedicado, o distinto
aniversarinte receberá hoje mui
tas felicitações, ás quais junta
mos as nossas e que irão ates- sendo três em cada um cios dois

�ar.o alto gráo de estima em que lia l0: do mostr adcr. /\ t-',uIStllit
e tido.

I é «e Cu, rI nt':k : reto cnnlt:(I.in
Deflue hoje o aniversario na- tamb-m L.fj,)� di"

.

i ".;<, �)
t�licio da ven,eranda sr�, d. M�-! pr _ prid1. : -) (h., ,(> .�

XIma Gonçalv es da SIlva, gem- I
• .d·

.. ,

tora do sr. des. Medeiros Filho, os par d , c Idf· - �- )::: gr.l <, L � ..

integro membro da Côrte de gfJler05a-nela,� a qU:;in o acn..u

Apelação, de vez que o cntr egue em qual-
Festeja hoje o seu terceiro: quer uma d.is P e i"çôe

aniv .rsar.o a interessante meni-' dos jornais ';, I que f
na .·;air Terezinha, filhinha do cd,,": anuncio
sr. Lindoi.o José de Souza. \ ;. i '.)'it ,,) c ; 937
Transcorre hoje o aniversario ] )T�F,

.,

natalício lo sr. PeJl'o Evaristo V··t
--

a It;;:a� •. I!';).-:Dias, funcionario da Secretaria IS! ara íU.;�
da Assembléia Legi,laLiv3 e me ,1-

hro do Di'·ptn,.,() Municinnl '�fl
Partido Lihe. cd Cat arinense,

Festeja hoje I) seu aniversD-1 A'
.

h
. ,

.

t I'
.

d rnversarra-se ale o jovemno na a ICIO o nosso preza o I

O P d I' \1 C .'
.

t J
-

AI t
I smar e ro! cantara unua..

con erraneo sr. oao can ara da , '. d: R� \..1',
d C h di id t 1

re ator esportrvo J« epu ..... IC.l »,
a un a, igno presi en e (a

Camara Municipal de Floriano- .Il AZEM AN_.?S }W:-;;�: . ,I
polis e chefe do Trafego Telegr a- o sr, Joa.o A.reas, fuucionavio '

fico do Estado, I
da Delegacia FliScal;.. ,;

O ilustre aniversariante tem i
a exma. sra. d. Olindina Pin- I

prestado na edilidade reais ser-; t.o da. Luz, esposa do sr, Ar-:
viços ao povo, e alí vem empre-

J hndo PI�tO da Lm:;, i
gando o seu melhor esforço e

a exm.a. s'::.a. d. Auror a Mar-
I

emprestando o brilho da sua pre.
ques Guimarães. I

vilegiada inteligencia, tendo sem-: GENTE NOVA
.

pre em mira o bem comum. ! Com o n.asClmento de u;na
Como funcionario dil-o a sua I robusta menma que receberá 01

invejavel fé de oficio. i nome de Lucí, .ach.a-se em festa!

Cavalheiro de excepcionais qua-I o lar. do sr. Fndolmo SeI! e de I
lidade de carater, e aprimorada sna dIgna consorte, d. Nemta da I

educação, o sr. João Alcantara da Costa SelI.

Cunha, gúJ':a no seio da familia BATISADOS

e sociedade catarinenses de um Na Matriz do Purissimo Co- BERLIM, 19 (Especial) A vísi
mereeido conceito e assim terá ração de Maria, foi apresentada, ta do chanceler Adolf Hitler á Ha

hoje ocasião de c�nstatar o (juan' domingo último á pia batismal a· lia, foi d�nn1tivamente marca la
" , .

.

IM' para 19 de Junho de 1$311.to e estImado, pelas mllltas ho- mteressante menma l'acema a-, _._. ,_ . _ , _

menagens que lhe serão presta- ria, filhinha do sr. Karl H. Or- �
Serviram dd padrinhos o Si'.

das, ás quais A GAZETA se � lowski e de sua e�ma. esposa�. Cristovão Nunes Pire:;; e a pro-·
associa com prazer, I Iracema Nunes· PIres OrlOWskI. fesrlora sta. Rita Nunes Pires.

JOÃO ALCANTARA DA
CUNHA

-Os analgesicos compo- • ...Apyrilina" ein ousge· A formula ae "Apyretina" ··Atesto que p,rescrevo
com

II
00 Die Zusammensetzung ·-Atesto que tenlio empre·· -,F1tl<:=oÍo que prescrevo em

nentes ae "Apyretina", es-. "

toaos os casos inaicaao_· o-

tão aosaaos optimamente, ae zelchnetes Praparat beson- é ae molóe a corresponaer resultaaos Optlll;OS, os ca-. von "Apyretina" ist bereits gaao em minha clinico os proauto "flp"retino" !ao f�r-
maneira que a energia espe-

, .. I
maceutiro Carlos Henriqu!

cifica aos orgãos não é atin-I aers bei mlgl'ane (Kopf. perfeitamente aos casoll in· chets ae "Apyretina" neste ein Beweis aer schnellen
h"

Clleàeiros.

gi�a por efeitos, ecuna.arios,1 ,
. hospl'tal, un'"

cac eis ae Apyretina", CCIIa Dr. Piragibe de ArauJoCl
'" ..rnmnrznn) "'I'�a"'os u hl'i1samen WirRung in Dmesmo quando os uOl5 ca-.... L L • u .. u .

, . :. Piragibe oe ArGui"
chets sejam ingeriaos sim ul- aen angegebenen fallen. aptimos ,re5ultaa03. CllrllCa g'?ral g peôialri,1. cem-'
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. D Alfred Hoess. su!torio e resioemia: Ru(
lavras, não aeprime o co- r.

Dr A ton Hafner Dr Paulo de Carvalho 15 ae NOlJemoro N' ,,8 >_olu�.." '. f , Lo r:.>

ração, não aiminue o perlls. Dr.: eorg Ríchter. rIinl- Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'5anta ('ararina.
talti5mo gastro - intestinal
nem hyperaciaifica o esta·

co geral e operações. Diplo.
maJo, ,

Assinaao: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osvalao Espinaola,m- Brasil.

nlro geral e peaiatria. Con'
sultoria e resiaencia: Rua Hospital são José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,
15 ae Hovembro H: 84 A-·
Blumena 5anta ICai61rina

Dr. A,frea Haes5, rJinica

!

-.

Dr. Paulo ae Carvalho.
•.� '�Apyretina", pela as'

sonaçao feliz aos seus in
greaientes, será um auxiliar
precioso nos casos inaicaaos.

DR.VICTOR MENDES
mõjor ar. Victor menOli!5.

DiretJr ao 5erviço àe 5aú
ôe da força Pública õo Ela
taao.

Dr. Anton Hafner, clinira
rtinira geral e operações.

maao n'a Alemanha e no geral IZ operações. méaico gzral e operações, méaico
méaico airetor ao Hospital co. méaico airt'tor ao Hos-

ao Hospitul 5anta
e materniLaae marIo Au,méaico chefe ao airetor ao Hospital 5anta airetpr

Dr. Nilo 5alaanha freno

ratarina.

5 t C t• Bl 5 t pital ae Timbó, 5anta Cat�on a a arma, ur,lenau, an a xiliaaora, Hova-Breslau-Ha-

5anta ratarina. Catarina.

/ OOR

.p V
OE

R
,

A
,

mania, 5anta ratarina. rina.
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