
LIBE

Raul Pila

o

ol1lido
Anuncia-se que o sr.

Raul Pila do propo
Partido Libertador,

presidencia
do

para a

Batista Luzardo '

PORTO ALEGRE, 26.,
Batista Luzardo demoveu o sr.

sito de abandonar a chefia
acrescentando-se que este irá
da Assembléia Legislativa.

FERRÃO DOS A GAZET
�������������������������������

Um anátema que irá até A V O Z D O P O V O
á mansidão do proprio

túmulo I ANO

faleceu o dr. Fer- íhegeu á Baia o sr.

nando Prestes Medeiros Neto
S. PAULO, 26 (Especial) -Ten- i

do enfermado ha alguns dias, fa- : .

leceu, ontem, nesta capital, o dr ...
Fernando Prestes, pai do sr. Ju-'
lia Prestes, ex-presidente do Es-;
tado de São Paulo. _I

4 anti-
I

fugiram
fascstas

PARIS, (Especial( - Chegou'
aqui Jacomo Costas com quatro
companheiros, que se encontra

vam prêsos em uma das ilha das

costas da Sicilia, de onde conse

guiram fugir numa embarcação á
� véla. '.-

Os fugitivos que haviam sido

IIcondenados, por serem contrários S. SALVADOR, 25 (Especial)
ao fascismo, descreveram aos jor- - Chogou a esta capital o presi-

'. nais toda a odissêa passada, no I dente do Senado, dr. Medeiros
sentido de evitarem ser descober- i Neto, que foi alvo de grandes de
tos em alto mar pelos navios' monstrações de simpatia,
italianos que frequentemente cru-I O ilustre politico fo� _ recebid�
zam o Oceano. por motivo dos: no aeroporto, pelo capitão Juraci
acontecimentos da Espnnha. 1 Magalhães, governador do Estado,

Sem quaisquer ligaeões politicas
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s. PAULO� 26 (Es
pecial)-�ausou ad
miravel imp.oessão
em todas as rodas� o

gesto dos ilustres gCl _
vernadol" do Estado
e comandante da Re",
gião� respetivamente
srs. Cardoso de Me ca

lo N e t o e "enerai
Pargas Rodl·igue§�
comparecendo am a

bos� ontem� ás 20 ho ..

ras� na Radio Tupi�
onde cada um� pOI"
sua vez; fez uma b.·i..

Gov. MELO NETO Ihante conferencia
contra o comunismo. concitando todos os
brasileiros a unireln-se contra os agentes
e as doutrinas deleterias de Moscou.

RIO, 26 (Especial) - Em avião • °

A irradiaç�o em !,pree�� foi retaoaos-",
especial, acompanhado do seu mltlda pela Radio Tupl� do RIo de Janeiro.
chefe de policia, chegou, ontem I

,

inesperamente a esta capital, o

governador de Minas Gerais. sr"
Benedito Valadares.
Por ser ignorada a sua chega. E tda, nenhum politico compareceu n re

no aeroporto,
ROMA, 26 (Especial) - O sr. Após o desembarque, o sr, Be-

Benito Mussolini dirigiu um tele- nedito Valadares dirigiu-se para
grama ao general Francisco Fran- o Palacio da Presidencia da He
co, felecitando o chefe nacionalis- i publica, onde teve demorada con- JERUSALEM, 26 (Especialj-e
tas pela sua retumbante vitoria I ferencia com o Chefe da Nação, li COntinuam 08 conflitos sangrentos
recente no norte da Espanha, ignorando·se <ii que foi tratado. entre [udeus e arahes

sr. Dordsworth ITentou
apresentou

defeza

suicidar-seInforma a nossa confreira « Noticia », de Joinvile, ter envia-

Odo a Brusque, um seu redator espeoialisado em assuntos comerciais
e industriais, afim de proceder a miauciosa e imparcial reportagem
em torno do rumoroso caso das Indus�ria� �eunidas Car�o.s Ren�ux I
S.A., por não se tratar de uma questao intima de Iamilia, VIsto

I
afetar os in teresses da coletividade.

,

Sejam quais forem as conclusões a que chegar o enviado es

pecial da « Noticia », uma existe que não poderá deixar de erguer-se Ia seus olhos.
Queremos referir-nos á obra colossal da e�istencia de B�llS" 'Ique, cujos alicerces foram cimentados pela operosidade e pelo dina

mismo dessa figura incomparavel, que é o Consul Carlos Renaux.
Essa obra que não representa apenas motivo de orgulho Ipara quem a realizou, porque o é, tambem, para todos os catari

nenses, vale como garantia de respeito por pa rte de todos quantos I
fazem do reconhecimento, o galardão dos sentimentos. I

A obra de Carlos Renaux é daquelas que se perpetuam atra-,vês os tempos, como marco indistru�ivel. O.monum�nto de Brus

que erzuido por Carlos Renaux, tera pelas Idades fora. em Santa I
Cat�rip�a, a consistencia da « Grande Muralha» e a elevação das al- I

tas piramides.
.

Não serão .3S investidas dos vermes rastejantes, nem as mor

deduras dos « carrapatos» aderen tes, que poderão contaminar o pas
sado luminoso desse varão egregio, cuja vida é um livro aberto de
civismo e de integridade. .

O enviado esnecial da «Noticia» ha-de, forçosamente, cons

tatar na rumorosa questão, uma nota degradante e confrangedora
pela vilania que encerra. E'. a que nos. oferece a

.

traição dos trafi

cantes, que depo�s d: Í1?verem �storqUldo a copflanç� do seu pro-
DR. HENRIQUE DORDSWORTH

tetor chegaram a misena de su 'ornar a boa-fê de filhos, levando-
.,

d
". RIO, 26 (EspeCIal) Deu ontem

os a erguerem-se de punhos cerra 01; contra o seu proprio pai I
• I entrada no Tribunal Eleitoral a de-

A' face de Deus e á face dos homens, para semelhante cn- feza escrita do sr. Henrique Dords-
me não existe perdão. worth. o qual, como é sabido, foi

Será que esses filhos não têm filhos? Se os têm, tristissima I denunciado áque}e .Tr.ibunal, p�r
1·

� -

d d d d te haver declarado so exístír um candí-
içao estao an o aos seus �scen en s.

_. dato á presídencía da Republica, o
Doloroso exemplo, SIm, porque qua?�o amanha essas cfla�- sr, José Américo de Almeida, vío

ças reverem, cheias de orgulho, o passado lidimo do seu nobre �vo, lando .assim �s l�is que regulam .a
terão que sentir o pêso da tragedia rude da hora presente, criada matena relativa a propaganda eleí-

I d
..

d I d pai toral,
pe o esvario imper oave e seus 1.

•

O inqualificavel procedimento desses filhos para com seu

velho pai, ha-de acompanhal-os, como um anátem�, até nos pro-

prios tumulos, porque da historia de Brusque, escrita a �etras de

oiro pela mão honrada do nobre Consul Carlos Renaux, nao se apa

gará jamais a mancha dessa nêgra ingra�idão filial. .

Todavia ainda é tempo desses filhos reconsiderarem.
A honra dos seus nomes, não pode ficar á mercê do ferrão

dos «carrapátos» ...

• N

na pnsaosua

RIO, 26 (Especial) - João
Fonseca de Oliveira, acusado do
assassinato da sra. Mara Kitover,
tentou suicidar-se, ontem, na pri

. são com um canivete.
! Acudido a tempo pelos guar

I das. seu estado não inspira cui
dados.

:: [40 mil italianos
�;::\\.I na Ispanha-; I
j..,..;: I PARIS, 26 (Especial) - O em

j}m!: baíxador da Italia, sr. Cerruti,
. :::..)Ú:\[ ! fez entrega, ontem, no Quai d'

. :::)l&M; I Orsay, de uma not� .diplomatica,
":·:::::'::':i(:M:wm:: em que declara existirem em Es

panha apenas 40 mil voluntários
italianos.

Chegou imprevista
mente o sr. Vala

dares

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

COLHA ENTRE AS 200 PA·
DRONAGENS.

Brasileiros mortos
no Paraguai

RIO 26 (Eepecial) - A Ca!TIa
ra aprovou. ontem, em primeira
discussão, um projéto de lei, man
dando repatiar os brasileiros mor-.

tOE! no Paraguai,

Dadiani agente
Moscou

RIO. 25 (Especial) - Dadiani
volta novamente a ter contas :':::::::::::: ..�:::::,:'

com a policia, desta vez não I jr::::�'�-
mais por moti vo do desapareci- i
mento do escoteiro Peroni, mas

sob a acusação de ser um perigo
so agente de Moscou.

o Duce felicita o

general Franco

MAIS UMA VITIMA DO RADIO
ROMA, 26 (Especial)-O professor Turquinio, grande cien

tista, conhecido em todo o mundo pelos seus importantes trabalhos
sôbre ° radio, sofreu, ôntem, a amputação do braço esquerdo.

O professor Turquinio que já sofreu 18 operações por mo
tivo da influencia exercida pelo radio sobre o seu organismo per.deu o ano passado o braço direito.

'

Reina profunda consternação em toda a Italia, pelo sacri
ficio do ilustre professor em beneficio da humanidade.

Irmanados contra o
•

comunismo

A CATALUNHA Retirou-se
do ComitêI irá propôr a paz?

I
.

J
LONDRES, 26 (Espêcial) _ A

I PA:R�S. 26 (Especial) - Cor- Russia retirou-se do Comité de
I
rem .�nsIstedntecs bolatohs, de

qcue o Não Intervenç�o, declarando es
,preSI ente a ata un a, sr: om-, tar o seu maquinismo totalmente

., pany,. se acha no proposito de; arruinado.
negociar a paz com o general

! Franco. -

-
_

I Tais boatos parecem revestir de BOINAS, CARAPUÇAS DE
,certa veracidade em face da deli- FELTHO E LANS EM NOVE
'beração recentemente tomada pelo LOS DAS AFAMADAS MAR
governo legalista: de transferir CAS DA CIA. UNIAOnovamente a capital para Valen- FABRIL

. CASA "O PARAIZO"Cla.

Temporais
na Turquiajudeus

e arabes srAMBUL. 24 - A tempesta
de que castiga ha varlos dias a
rurquía arrefeceu um pouco.

Contínua, porém. a impossibilida
de de navegação para os navios
veleiros e pequenas embarcações.

� ..

.... : '."" -.�:;' "'lt.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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méôica chefe õo õlretor õo Hospital Santa ôiretor õo t-lospitul Santa
e maternic.aôe mar!a Flu-

Dr. Ahton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
Dr. Nilo Saldanha Franco.

�
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.-05 onolgesicos cornpo- • ...Apyreiina" eln cuaqz- A formula ôe "Apyretino" ··Atesto que preecrevo com

]1
-- Die Zusammensetzung

nentes ôe "Apyretino", es- ..

tão õcaoõoa optimamente, ôe zelchnetes Proparat beson- é de molde a corr-eeponõer resultcõoa aptimos, 05 co', uon Apyretinc" ist bereits

maneira que a energia espe- I õ 11
cifica õoa orgãos não é ctln- õere bei migl'onrz (Kopf. perfeitamente aos caS05 In- cheta õe "Apyretina" neste zln Beweis er schne en

qlõu por efeitos !'- ecunõcr'loa, I h it I
. .

mesmo quando as ôots co- echrnerzen). õlccõce. ' osp a, unõ hvllaumen WlrRung In

chets seiam ingeridos slrnul- õen angegeblmen follen.
tcnecmente. Em outras pu- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
louras, não deprime o co-

ração, não õlrnlnue o parva- Dr. :=eorg Ríchter. rlini-
taltisma gastro - intestinal Dr. Paulo ôe Carvalho.
nem hyperacidifica o este- co geral e operações. Diplo. Dr. Alfreô Hoesa, rlInira Dr. Anton Hafner, clinico
mc-jo-
Assinaôo: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. Osvctõo Espindolo,ru- Brasil.

nir o geral e pediatria. Con
sultario e resiôencia: Rua
IS ôe Novembro H. 84 A-·
Blumena 5anta ratarina ..

.-Atesto que: tenho zrnpre- -·Atesta que prescreuo em

todos 05 cosos tnõtccõos, o

proõuto "flp"retino" :do for
muceutico rarlos Henrlqu z

rnedeiros.

Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Pirogibe de Arauio

rilnice geral e paõlotrto, con-
.euttorto e residencia: Ruo
�IS de t-Iovembro N'�8Z-Blu
.mencu-rôcntc rotarina.
i

i� ··A "Apyretino", pelo 05-
Dr. Nilo 5alôonha Fro.n-

scclcção feliz dos seus ln-
I greôientes, será um auxiliar

Hos- f' preríoso nos casos indicados
DR.VICTOR MENDES

maior dr. Victor mendes.
tretor do 5erviço àe 50ú·

ne da força Pública do Ee
tcõo.

qcôo em minha clinico 05

cocheis ôe "Apyretina", com

oplimos :resultaôod.

Hospital são José, Jaraguá. Isabel.

5anta ratarina. ratarina.

Blumenau, 5 I r I -"1 5 t pital ôe Timbó, Santa rata-
on a a arma, � umcncu. an a xiliaôora, t-louc-Brestcu-Hc-

ralarina. mania, Santa ratarina. I rina.
-------------------------------------------------

rlinica geral e opercçõcs.
modo na Alemanha e no geral e operações. médico geral e operações, médico

médico õtretor do Hospilal co. m�diL:o õtretor do

OOR OE CABECA?

'A Fi V R E T í N A" I

�A�L�M�O-�Ç�O��D�E�C�O�R�DIALIDAD�E�����o���rcl��,ira���tae�Pi-l
MEUS COLEGAS: !ReC��ida a 1

demia morto-moral 0- COMU- ("")flclalidade �NISMO,-que procura ferir no Napoleão tinha por norma pre- de B-;'i �da' ,

M I L I T A R,
seu amago a nossa Nacionalidade! cedendo ás grandes batalhas, Ia-

I\IJ' I' t
g

--A maior mentira que se lar 80S seus guerreiros. Certa vez,
I I a r

escreveu na historia da humani- yoltando-se para um do seus fE.-
PORTO ALEGRE, 24dade inteira é êsse COMUNIS- mosos regimentos sentenciou:

d MO RUSSO, que, graças 11 --OS SAl?GENTOS SÃO O generalDaltro Filho recebeu a

r.
um golpe de força, vingou na AS A.LMAS DO MEU oficialidade da Brigada Militar,

d C E E Tem cujo nome falou o coronel
terra os zares, país de oiten- X RCI O! Aldo Madeira.
ta por cento de analfabetos e Almas do Exercito, afiemo eu

O general Daltro Filho usou
em que nunca houve liberdade, e, comigo todos os cerebros cons-

COMPANHEIROS
.

d f dIA· d t dernocra-
-

t d d d
. em seguida de palavra, decla-

: nas cumia as ragosas as mon pUjança a propna na u- nem constituição, nem cien es, es e quan o estes VI- d'O b h b d - b" I 'd E
. ran o sertir-se orgulhoso por ter-- ver o que neste mo- tan as; nas cavernas que or- reza acor ava os coraçoes ta- era uern e eições, nem na a que vam para os x-rcitos a que I b d

"

d I· d
'

d 't d Ih'· d t
'

d
10 seu cornan () uma to, tça ::!G'mento passa a ocupar as vos- a TI estes a canns, ormem as VIOS a raça reei an o- es a caractensa um povo consciente e per encem ."rvI'n o-os com pa

I·· 'f" d d d .

-

tadual cujas tradiçõ-s ,lê .írscrphnans auditivas e que tanto se ou- remiuiscencias gloriosas desse pas- canção maviosa da liberdade! seus direitos. f1ousmo, re ereu an o essa ,na-
d ,! h" J

d d I
.

P VEM
'.

d F I· N B I
.

b f'" d I b'
eram e touos con eCluas.

sa pren er as vossas atençõel, sa o ongmq11O. em que ortu· o martmo e e IPt" o rasi, o comunismo que- neua os ene ICIOS e es ri;;ce I'

n lo provem das arcada� acade- gueze6 e Paulistas, arrojados Pio- dos Santos, em 1720! ria e quér nos fazer de COLO- dos!
micas. Eie, vai surgir, é cérto, neiros, vencendo extremas difi- Vem a revolta de 1788. NIA DE MOSCOU. Os fal-
sem expressão de eloquencia, (10- culdad s, superando rudeli labo- Vem a derrama. sos brasileiros pregaram atfa vés Quem vos está falando é um

rem promana da 5inceridade, res,lutãndo contra o desconheci- Vem o sacrificio de 1789. das suas antipatrioticas propa- individuo que tornou-se um pro-
porque foi temperAdo - graças do, afrontando ammais ferozes e Partiram para o panteon da gandas, um lêma muito engra- duto da cla5se a que pertencemos.
à Deus - na forja desta for- populações mais ferozes ainda, historia os sublimes mar tires que çado, \:onsistente em trê:s pala- S' um individuo qUt (I�cebeu
midavel oficina de ORDEM, de transpondo rios caudalosos, atra- sonharam com a liberdade da vras: -E«PAO, TERRL\, L1- e tem recebIdo do ExerCito do
CIVISMO e de TRABALHO vessando floresta� invias e seItôes sua terra e da sua gente. Porem BERDADEJ>. Ora é facil pro- Brasil, os maiores beneficios, be
a --CASERNA! brlvÍ05, devassaram, conquistaram 'cou na alma do povo a :semen" var que, proclamado no Brasil neficios esses lambem dispensa-

- Quizeram os meus ilustres e colonizaram a nossa teHa. te que haveria de frutificar em o comunismo, o que exatamente dos a vós outros.

colegas de Unidade que esta Esses entrepidos sertanistas 7 de Setembro de 1822 I aconteceria é que não teriamos, -PerglJ'.lto eu, devemos trair
honra pertencesse- ;: mim, PIU- deixaram Doe toda parte o traço I nem, pão, nem terra, nem liber- elte Ex. rcito-Iegado de CA-
p�rrimo nordestino, de agradecen- indelevel 00 seu genio e estam- EM 1865 dade. Não teriamos pão, porsue XI S, e'e OSORIO. ANDRA-
do ás homella"ens de que fomos param para todo sempre o vigor SOLANO LOPES, turba a romperiamos relações com 0& paí- DE NEVE':;' FERNANDO
alvos quando aportamos a esta da raça e a força da sua cren· paz da nossa terra. ses civilizadod e, como a nossa MACHADO, DEODORO,
terra - maravilhoso berço de ç�, lançando no "ólo virgem @s O nosso f:xercito luta, perdem- produção de trigo é por demiti" I FLORIANO e. tantos ootros?
Fernando Machado, um dos he· fundamentos do nosso progres- se vidas preciosas, mas cobre'se deficiente, ficariamos privados --Este ExerCito que é a for-
rais do Paraguay, vos dissesse 80. de gloria ao laJo das forças auxi- dé�sa utilissima alimentação. ça porque é o direito que é a

alguma coisa em paga da hos- Plantava-se a bandeira, cons- li.res e da nossa heroica marujaI Não teriamos mais terra, por- justiça, porque se impõe com 05

pitalidade a tc...dQS :;ós dispensa- truia-se o templo, em torno es tep- Vem depois a libe�tação dos

I que o comunismo confisca todos leu. valores, dentro da ordem
das. Por isso é-m� dado o en- dia-se Il povoação - - era o ar· escravos e com a lei magna o as propriedades; desapropriando- pela ordem?
Sf"jo, á exemplo dOJ velhos In- cabouço das nossas cidades. arrazamento dos pelour.�, dos as, entregando tudo ao governo, -Este Exercito que nos tem

dús que trocavam por um pou- E hoje, sempre no topo dai �roncos e senzalas; 'cando com que as distnbue em carlter pn:- educado, amparand, com as suas

co de manjar, ás suas histo! ias colinas poeticas, no fundo dos igualdClde de direito os nosso� cario a quem lhe apraz. E, não leis, o nossos e os direitos das
que eram a moral do tempo! .ales risonhos. no meio mes- irmlos de côr, a quem d('ve- teriamos mais liberdade. porque o nossas familias?

xxx i mo de asperos fcagued06, os mOi aos seus avoengos o oosso comunismo é uma ditadura que
- Traír o nosso glorio�o Exer-

Anh::s de 171 J, Senhores, rei-j camp1narios erguem para o céu sentimentalismo traduzid. nos suprime todos O!l direitos dos ci- cito, é o mesmo que ma�sacrar

nua a mais ampla desordem ad-; radioso a sua flecha aguda, pon- dolentes queixumes de suas can- dadãos, acaba com constituiçõ('s, apropria Naçã01
ministrativa e a mais completa teando de branco 6S horizon" ções negreiras traziàas do congo tribunais, leis, podec judiciario, Lembrai-vos daqueles que
anarquia economica, !la nosso Bra- tes formosos da nossa terra. distante! tudo, e entrega o pais a um co- preferiram tombar sob as balas
á!. A pouco e pouco, porém, o Feliz daquele que teve uma mité revolucionaria e ditatorial, assassinas dos traidores, do que

Conquistado o �ólo, de-vassa- conquistador esquecia a sua pa Mãi Prr.ta. composto de operarias, soldados com eles escrt"veram a pagma
d'j OI sertões, rasgadas u en- tria longuiqua e aqui deitava Na e.idade do meu coração- e camponeses, a governarem dis- mais ignominiosa da nossa historia!
trimhas da terra, de onde brota- raizes. Desvaneciam-se os s�nho& nordestino a minhil Mãi Rosa cricionariamente por indicl'ção de Precizamos vingar aqueles he
vam com profusão admiravel o fantasticos de riquefas prodigio" tem um monumento feito de amor Moscou, segundo os absurdos e roicos martires, dando caça a

ouro e as pedrarias, o conquis- ias que se fodiam adquir;r umdia e de sauJades ! momtruosidades da mentalidade esta cÓlja miseravel, que julga
lodor explorava ao seu talant(' voltando-se a goza·las na pateia, SURGE por fim a :onquista confusa desse pOfO analfabeto, nos escravizar.

€3ta região portentosa( sem pre- A terra oferecia recurSQS su- do ideal -- C) 15 de Novem- que nunca, em toda a sua histo- Eles pagaraM aos traídores do
ocupação quasi de uma organi' ficientes para quem quizesse fe- bro I ria, soube o que é lib�rdade, nem :nassacre, de TRI\!TA E CIN-
zação futura estavel. dispersas conda-Ia com o seu trabalho. constituiçAo, nem eleições, nem CO, jogando-os nas penitencia-
as forças, desencontradas as ener- Houvesse um governo regu- A REPUBLICA I justiçaI rias e afogando nn lama das sar-

gias. no pensamel1to uoico de lar, mais proxi!l1o das regiões Em todas assas, lutas o no,- getas do meretncifl 4s farmha
retirar todoi 05 recursos da ter- recem'povoadas e estariam difini- 50 Exercito COOp�iOU para ordem C0mpanheiros! Sllbmetermo-nos dos mizcraveis que vendendo a

ra, considerando--a morada plissa' tivamente consolidados os alicer- do regirr,en -afi�mação do di- aos absurdos da comuna, é trair- Moscou os segredos dos seus de

geira de um dia. ces de uma nacionahdad'!! nova, reit,) de um povo I mos a Patria em que nascemos! veres, escancararam, ás caladas
- Eise primeiro periodo foi capaz de progresso, digna da --Eis em breves traços o E' querer voltar ao honor das da noite. as portas dos nossol

um. epopéa. hberdade. que tem �ido sempre nOS$O, sensalasl E' escravizar a nossa qU8rteis, para que fossem san-

Aqui, por todl.\ a parte, o
- Porem o nosso Brasil não --A nossa patria está atra- familia e destruír este monumento gradas vitimas indefezas, que

sóIo fala ao coração do homem. pa�sava da divisa do senzalismo v�ssando um periodo de ter- de glorias, legado pelos nossos após 8 luta quotidIana calmamen· Abaixo os credos exoticos;;".
No fundo das brenhas escuras, de coloma dos Portugue,;es' dveis incertezas. maiores! te dorrr.iam. Vi v a o Brasil!

1

(
I

I�

prõf�Jrida pela sarge�to
--------------------------

Cartez de Lucena
Discurso

DOIS oortuguêses
prêsos no Río

RIO, 24-- Em C3nSf'qUt'n<:Ía
de ulIla denuncia recebldã ii po
liciA carioca prendeu ;)" P:-Htu
guêses José Domingues Coeiho e I

Antonio Cou o de Castro, qu �

distribuiam boletins comuni tas.
Os prSsos cúnfessaram /iS SU!lS

atividarJes comuGistas e ao que
se diz. dpnunciaram outras Pê;S
sôas que professam as ffif'smas

idéias.
A pohcia�lOstaurou p\Ocess.)

de sua expulsão do terríturio bra

ATE.NT,ó.1 bem, ml'us l:ole·
gas, em tanta hediondel!.
A Nação nos tem ao seu sol

do, para garantirmos a·ord,om c:

aintegridade dos direitos Braslh
cos e não vendilhal-a.

E encerrando ás minhas con

siderações, juremos, caros cole·
gas do meu batalhão e demais
corporações aqui representadas.
nun �a traírmos aos nossos Cor
pos de tr"lpas; não fugil mos das
normas dl6cíplmar:ês. p\Jryue sem

disciplina nlo podç havr�r ordem;
ajudar por todos os meios possi�
veis aos oossos chefes, no com -

bate radical a e�ta epidemia
morfo-moral que é o CON\'J
NISMO.

'

A CASA "O PARA�ISO�' causou verdadeiro
no comercio d�� casemiras. 200 lilfldos padrões.
Um fino córte por preço nunca visto.

RUA FELIPE SCI-IMIOT, 21

.

panJCO

I

Ineuitauel a revoluçãol

..
" 'r.", :"1.;._,

,
'

'"
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� Apolices Consolidadas do Estado de Minas
� «Divida Fundada do Estada de S. Pa

I «Obras do Porto de Pernambuco.

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕ
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AG
� COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA T

I fANO N. 16.

��
.

I
�,sa��m_��a�����������"\.!! ����'����"lIrt-..���.Aa.!!*a�L...�.""'''''''�'''''��

=Adolar Schwarz=-- '

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

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

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí8, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação,' do País ou, do Ex
terior, para1'desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicos
1Iõl" 1 �. ..... ,r ... ...I

�,:... .. _-" .' -�_.�-
,.

:):�t!l!"'" , ....... _� �........... 'ov."."" ._� 'It�....w �'''_J".. " !:...��

Banco de Crédito
Popu lar e Agri ..
cola de S anta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) �
Rua TraJanD n. 16

(Ediicio proprio)

Capital . 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPQSITO

l?R6RHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada e5.l. ala l
CIC. AvisoPro 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala ;

Omar Carneiro Ribeiro _. flausino Mendes da Silva

ELIXIR DE NOGUEIRA
����iiiiiiiiii��iiiiiiliiiiõiiiiõi!��jiiii!iii!�!!iiiiiiii�'iiiiliI__íill . Empregado com successo em t-odas

��
.• 'Zi SS?l�������'q:f����»�-q��.

����
:e::::ues:1:: :�os:������es da syphiIiJ

� C' I I d I P
fERIDAS

N a cu o e qua quer tanta, execução, fis- ESPINHAS

� estrutura em con- caüzação e direção I ULCERAS

� ecrteetroroarrnado de ob,asm� ��N���A� PELLI!

� Aparelhamento com DARTHROS

� I t t FLQRESBRANCAS

� P e o para cans r u- � , RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SCROPHl)LAS

� concreto armado .�.� I
SYPHILlTICAS

� �
e Ilnalmeute em tod81

.� ��'I
aa aHecçOd cuja orJ.

�
� lIIaraa regl8tradl Irem seja a

. II·AVARIA"

� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd� �I 6RA.:l:;-:�;w';'�:�õUE ""t.,

I r��·;·e d í toMo� t u O P r :.;�.:�
�a

SALAS 12 e 13 � •
i- ANDAR �

t4
Curitiba • Paraná

I
�
�
���.

Maternidade de Rio Negro � • .

Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � • Rua Visconde de

�.
�.

��Ii;��•••••••••......,;.;.;;._-----__......'.'......"y-
.. -.-.- ••••••••

Dr.. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

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

Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe
le e nervosas pela .J1utohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consuttas--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recém construido

.. proxi-
mo ás aguas térmais IOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

II.de primeíra ordem brasileira e alemã

Preços modicas
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA -- Munlctpto de Tubarão

S'anta Cetarina

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE casinha de

I a, ordem, asseio e higiene �Linha de onibus para Porto Alegre quartas:e
domingos

Proprietario ..João Gonzales

r�'

� EN�ENHEIROS
� Rua 15 de N��embro, 416 •

� Tel. 1503

CIvrs

Obras contratadas na I· semestre
de 1937

Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
Pont� em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile)
Prefeitura e Forum de Mafra
Gru p Escolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Iratl

MERIDIONA
Companhia de seguro

de acidente d&
Trabalha

1.000:000.$0
500:000$0

Capita] sebscrtto
Capital real izado

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

"Ô., ��'I�'''''''''��CI';,;:,:, �'\.. .n.Qtj' ',F��' .. # � � \'.� r;:_,.. li I � "'�,-.5 " � I ...._,... � "�.- , c:;;:I

rn3ceutíc'} e Hr::>spít-di
SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

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

F'loríanopolis

5 W h
CASEMIRA EM CORES, ART

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

ALUGA--SEo co.nfo�tavel prédio de resi
dencia a rua Este'e6 Junior

n. 179.
Tratar no Banco Agricola, á

Rua Trajano 16.

VENDE--S�
urna farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

'nesta redação. ONICO
AYER?

tomar, hoje, .

o seu

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR.
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\,110S FORA�A DESTRlBUlnOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA·

RA CADA SORTEIO 1 $000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multes
•

prermos menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA,� QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS) DE" SEUS
PREMIADOS �E' QUE ENTREGA PON rUALMENTE�os SEU3 PREMIaS.

CREDITO MUTUO PREDIALs

Ouro Preto N" 13

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BJurY'\enau '" .Joinville Sao Francisco -� Laguna - _age�� �'
Mostruario perrnaneDte em Cruzeiro do Sul j

. Secção de Seoção de SecQlio de ê
FAZENDAS: �

fª�epdas naclonaes e extrange'ras ,Jara temor FERRAGENS: MACHINAS : �
�'Qdns e Algodões Machinas de aenerlclar madeira �

, LODllS e Impermeaveía Material em geral para eonstrucções: Machinas para officin� mechanícas !.ilapetes e trilhos eimento-ferro em barras. krragens para portas Machi,nas para lanehas l}
Roupas feitas e janellas, tinta MacHinarios em geral para a lavoura: (' ados, .�Sêdas Ganos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho eíe. 1Lnha para coser e selgir Fog-ões e Camas J ocomovets, Motores Qe esplosão, !Vlfi)l()�r.s .�
U em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
ot.

.,
onetes e Per�marias res Material em geral para transmissões: ;':0' ;
Ichoados e CQlchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')lens e graxas lubrificantes
r�has e gnarda-napes Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, q\,ces-

�tos, ehínellos, meias Productos chirnícos e pharmaceutícos soríos, serviço mechanlco
DePoSitarios Elos ª-faQlade� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

Obarutos cD�NNEMAN'lSl. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
------------------------------------�-------------------------------------------

Empr�..e Nacional de I�ave�açâo "Hoepcke"--vapQres "Carl Hoepcke" "Anna" 8 Max"

� Fabrica de Pentes fi�tte r\/léria' _- Fabrica de Gelo "Rita Maria" Estaleiro 'Arataca"

I�v� � ����m:';;;���';;?'�:,,�:�,�����tI����.AVÂ��
.....�

-

�

..�"""-
,..� _.- -.

�*.l2!'��!!,�1f��"��"'�""�-�·_�"""""����!!:'�����i'lt• m�����
.

-
-
__

�����

�A F it �� avon a· �
� �
� �
� Em loteria a sua favorita
�:�

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal I
I �
1 �

� BILHETES �
� �
� Federal e Santa Catarina ��

� ���S CL<\�ci:'�} ENVELOPES FEC!lADOS' �
�

"

.����---���

F�Jiaes

!!b'6W"""... _

I\llatriz:
em:

lndica:
Médicos
Dr. Artur Pereira

O!'
,

f' r.verra
ClínlcllI mét�lça do ertan

ÇStl e adul!�ui

LABOI1ATORIO GE
I\NALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

er. Arminio�-I
Tavares

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

WONE-1524 Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Pl.oressor
Ínrlórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

E5pecialhlla em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecelogia, [de
eriças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

--�-------------

CONSULTORIO··-Rua Tra
ano N, 18 das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 as 16 1 (2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
II

ves

.Junior
N. 26

\TELEF. 1.131

CLINICA GERAL
Vias Urinanas

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult-R, JORO Pint::., 13
1 eleíone, i 595

k'es. Hotel Gloria-Fone 1333
Consu.ltas das 13 ás 16 hrs.

_ ..,---_.--�--'----

Aavoga.dOS
I Dr. Pedro de Moura Ferro

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

Diretor da fRaternidade

Med'�o do H�spi'tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade Advogado
até ás 8 1 {2 da manhã I l'

aj
e á tarde _ Consultoria: Rur.i. rajano, rr 1 sor

ANITA GARIBALDI, 49 " Telephone n'14!)�

RUATfU\j 'f' (),--Ol sbr êdo--nt l:'

J lona Sorveteria
a 'i(t da

Esp I h os
------ _,-----

Só os fabricados em [oinville pela gúnica fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A s A P IE 1FtER
Rua 15 de Novembro n, 366 JOINVllLE

OL.IS

MEDlCO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás I 2-

I --Idas 16 ás 18

I Dr Aderbaí R.
I Consultório: Rua João da Silva
t Pinto, 7--- Tel. 1456

II Advogado

I: ,
Res. Rua Bocayuva, 114

1 aua Cons. Mafra, 10 (sob.Te!. 1317 63 9I _

� LODes
I I .. 12 O

I Dr. RiC.t-.llrdo \ I' I
IGott,smann Accaclo Me ... I

\
------- •••••0_.-- ••(f.�•••O�
�------ i Cornpanhía "Alliança da ii

I Bahia" ::
I FUNuADA' EM 18����:>��;;HIA ::
• t eguros Terres��Ma1itimos .,
" ���I"*Y';'''í ,:: CAPÍTAL REALIZÂbo 9.000:00G$80v �""

• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 •.

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
.

PROPRIEDADES IMOVEIS � 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrOAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 a

• RECEITA EM 193' 21.421:545$220 .."

I
SINISTROS pe-GOS .IM 1936 4.7��
Aplntes, ,Sub-Aglntel II Reguladora. da Ao aef
em todos OI Estado I t:u Brasil, no Uruguai na
dlnclpais praças estrangllras.

1

O ,A,gentes em Flortanopotls: �
• e

: Campos Lobo & Cía. :
: Rua CO!1S9lhlro Malra,35)(ubradl) Caixa PC8tal19 I.

___________------- • r:,LEONE N· 1.083
�=-

e
� END. TELEGRAFlto ALLIAlvÇA �

VENDE.SE uma casa fl0 dis- instalações. o aprutimas (I �
trito «},ào Pt53ôa», rmei- vel recanto da Ponta do La·s � Escritoríos em Laguna e Itajahí �

.

lo, á rua do Nestor no, 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �
,.oIll2quartos, salas de .

VI�lt2.e Alves, no Canto do Estreito. �� , �
tl entar_ çozinha. O�••••••G. _"--,.....OD.�

•

te I ra tem seu escríp-
tÓi io de �advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 7(). -- PhollP' 1277.·-

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 10RJO:

1(ua Trajano n· 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

I Caix 1 P(;::;tal, 110.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HEMORROIDAS
-E

INCO�IiODOS DAS SENHORAS

SUSPENSÕES?
REGRAS IRREGULARES?

REGRAS DOLOROSAS?
QUAISQUER HEMORRAGIAS?

O remedio indicado é:

, "

Vende-se nas bÔ1S Farmacias

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioinvílle

;;;;,;;;;iiiiiiiiliiiiiiõiiiiiiiiiõ.....���--

I'
2 8 D E OU TU

-f ira!
1.

••

Proprietario S�lvestre

Inforrnaço�=s Hotel

o

e empregadores, qOf! se manto

nham alerta e vigilantes contra

as seduções do extremismo ver

m-lho, repelindo todo e qual
quer elemento que pretender tão

nociva ideologia, diz textual-

-

Ilepresentat:ões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

-

Circular contra'rA fuga de So�a
o extremismo-Ireis do Pedroli
vermelho

RIO. 24 - Realizou-se, na sé
de da Defesa Social Brasileira. uma

reunião conjunta do Conselho. Dtre
tor, Conselho Técnico e Junta Exe
cutiva. do Distrito Federal.
Dirigiu os trabalhos o sr. gene-

ral Estevão Leitão de Carvalho. que
>

M A C H A D Oexpôs minuciosamente a orgmízação
dos diversos centros que compõem o

Conselho Técnico da Junta Execu-
\

Uva. definindo bem as funcões de
cada um.

.

Para coordenar os trabalhos dos
d.versos sectores ficou decidida a

mente: organização de comissões centrais.
- «Não basta repelir os au- #' ::.:.::1t't:;���'?m 57 ••F..J''''f'!8'W'''''r''''"#ti·JlMiI....;L��,'''''_..... '

daciosos agentes de Muscou.
Torna-se principalmente indis

pensavel que Sê' apontem ás
autoridades de paiz, dcsmacaran
do-lhe os gestos, as palavras e,

RIO, 24 - Aos sindicatos
patronais e de empregados marí
timos, bem como aos de classes
anexas, o capitão de mar e

guerra Luiz Bastos Falcão, capi
tão dos portos do Distrito FedE
ral e do Estado do Rio, e d<::-

.

legado do trabalho mantrmo no

porto desta capital, enviou hoje
longa ciroalar, na qual, a. ós re

comendar a todos quantos Íhes
devem sul ordinação, empregados

-

-o que é mais necessa,io,- os

seus embustes e o seu campo de
ação».

AL.UGA-SE
O conlortavel predio de resi-
dencia á Rua Spivak, em

loão Pessoa. - Tratar no

I
Banco Agricola- Rua Tra··

jano 16 -F!orianopolis

'PERDEU-SE
A' caminh odo C'n ma R f:.X,

ha quasi dois mêses passados, r.a

Rua Esteves Junior ou tm-dia
ções, UM RELOGIO DE
PLATiNA de tamanho reduzi-
10, proprio para Senhora, con

tendo )i.IS BRILH '\NTES

.; J(. COI I: nete .ireto contendo

.ambem Íc.chos de platms O
proprietário dispõe de documen
'os para idennfica-lo e gratifica
generosamente a quem o achou
de vez qu- o entregue em qual-
quer uma das Redações
des jor nais em que faz
este anuncio.

Fpolis.. Outubro 1937.

DEFESA SOCIAL
'

BRASILEIRA

& Cia.

de I

Agenehls e

Teleg.: PR.MUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

vapor,
que o

Po\'.cia

rJ�'4IGelling
Estrela

S

Umu

"

Emprela de Transporte
Cargas e Passagei(os

Compcmlrío Genuinamente Brasil(Jirc�
�---,---------------------------

, ,

especialisada

Seguros

.

d

deve ser a Compcrr-liícr
de sua p refe ren c

í

o,

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
22.4
2'·6
20.9
20.2
, 9.5
, 8.8
"8.1
,'7.4
'16.7

, '6.1
15.4
14.7
14.1

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTRIC

CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS.

Fundada em 1920, o seu progresso

.e evidencia pelas seguintes cifras,

relativas ao ultimo quinquennio: -

Activo Reserva. Receita Geral

1932-17.036 conlos 13.064 conto! 6.726 coatus

1933-18,205 çonlos 14.164 conlo. 7.941 conlos

1934-19.943 conlu 15.922 conlos 9.485 contos

1935-22.314 coaI.. 18.427 cintos 10.741 contos

1936-25.973 c.llts 22.373 conl.. 12.375 contoI

A "SÃO PAULOG8
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-

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

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

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

E' UI

PORQUE:
AS

FEL.IP

o F C I L .1. •

-

-

CORES SAO
'TEM SEMPPlE

'OS
E'

s

FIRMES
NOVIDADES

-

SAO FIXOS
-

.A FABRICACAO
J

t-IMIOT N. IS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

PROFESSORA LEONOR DE
BARROS

Aniversariou-se ante-ôntem a

ilustrada educacionista, senhori
nha Leonor de Barros, figuras
ele real projeção no magisterio
catarinense.
Por êsse motivo, foi a distm

La aniversariante muito cumpri
mentada.
A GAZETA, embora tardia

mente, envia seus cumprimentos.

ARNO BAUER

Vê passar hoje a sua data na

talicia o nosso ilustre conterra
neo sr. Arno Bauer, prestigioso
político liberal e importante in
dustrial no municipio de Itajaí.
Muito relacionado e estimado na

próspera comuna do Norte cujos
destinos já dirigiu com notavel
eficiência administrativa, o dis
tinto aniversariante receberá hoje
as mais abundantes demonstra
ções de apreço e simpatia.

FREI EVARISTO SCHUR
MA.NN

Deílue hoje o aniversario na

talicio do revrao, frei Evaristo
Schurmann.
Sacerdote virtuoso, e educa

cionista de real valôr, Frei Eva
risto Schurmann é, sem duvi
da, um dos membros mais des
tacados dos magisterios e do clê-
1'0 catarinense.
Por isso é que hoje, dia de

seu aniversario, será grandemen
te cumprimentado.

DEP. ABRY JUNIOR

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do nosso coes

taduano, sr. LUIs Abry Junior,
Ilustre deputado á Assembléia
Legislativa e alto funciona rio da
Fazenda Federal. O distinto ani
versariante receberá hoje muitas

homenagens, ás quais A GAZE
TA se associa.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalicio elo sr. Elesbão Silva,
do comercio desta cidade.

Assinala hoje, o natalicio
do sr. Dario J. Ouriques, comer
ciante nesta praça.

F'AZEM ANOS HOJE:

a senhorinha Rute Albuquerque;
o jovem Hercilio da Luz Co

laço.
BATISADOS

Na Catedral Metropolitana, se

rá levada á pia batismal, hoje,
ás 15 horas, a interessante Ioná,
filhinha do sr. Procopio Dario

Ouriques 'e de sua exma. espo
sa d. Ondina Fernandes Ouri:
ques.
Servirão de padrinhos

Dario J. OlJrÍques e sua

esposa d. Juventina de

"uriques.

o sr.

exma..

Jesus

OUTROS PARTEM

Em ônibul'! da Auto Viação
Catarinense seguiram hojo, para
o norte do Estado, os seguip
tes passageiros: Augustinha Fia
rias, Jovina Farias, Manoel Fa

rias, Gretoke Jung, Miguel %i

gaib, José Dias da Silva, Fran
cisca Sumar, Antonio Marcelino,
Arnoldo Cazonati, ,Raimundo
Meyer, Buhte Wethrle, B. Usa

ger, Emil Wehrle e João Stuart.
-Para o sul, em ônibus da

mesma Empreza, seguiram: Ma
ria Guimarães, Julio Guimarães
e Ana Gonçalves.

•

Um artista Acatarinense
. GAZETA�

No salão oficial de 1937,obteve
������������������������������������������==._I���!'!!"�����o premio de viagem á Europa, o -

D O P O V O Proprietario e Diretor Responvnosso conterraneo Martinho de A V OZ J A I R O � AeJLHaro.
Justa é pois, a satisfação de

todos os catarinenses, por esta

grande vitória do artista brasileir? A loteriaque, perseverante, apezar dos mIl,percalços que os juris têm lança-
ddo no seu caminho, vem de al- ta o pagacançar.

Nós, que com o maximo inte grande e as apro- Por diversas portarias foram
rêsse, vimos acompanhando a tra- designados os seguintes proles-
j�tória de. M:'lrtinho de Haro,sen- ximacões sares: Paulina May para, na es-
timo-nos jubilosos, � I d GP'Ha varios anos, o nosso parti- co a feminina e rão ara,

cular amigo, dr. Othon D'Eça, Os felizardos da ex- rnunic-pio de Orleans, substituir
um dos maiores entusiastas das 'V'laria Ema Meurer, que se acha
artes, contava-nos dos milagres traeão de 21 do

licenciada: Maria Fern1\ndes Sou-
feitos pelo pincél de um joven em corrente

za pala, na escola masculina de
Campos Novos e prognosticava Morro do Sombrio em Araran-um brilhante futuro ao pintorsi- A popular RAINHA DAS LOTE-

nho, de vez que se lhe dessem es- RIAS, denominação com que é co- gllá" substituir Vivilli Kozuchovs-
nhecida a conceituada Loteria de

k S hcóla. Não se enganou.] Santa Catarina, cujos concessíonâ- i antes, que se ac a em

Tempos depois, o inesquecivel rios são os srs, Angelo La Porta 6: inatividade; Carmen Silva para,
José Boiteux, este feitichista das Cia., acaba de pagar ao sr. Oscar

no Grupo Escolar «ProL Abdon
I· tari

. Dietrich, cirurgião dentista resí-
g orias ca armenses, que VIveu

dente na cidade de aão Francisco; Balista» de [araguá, substituir
sempre preocupado em relembrar

os 50 contos dê réis da SORTE
I I d M h das passadas, procurando descobrir GRANDE que coube lIO bilhete rr ,
r an a .ac a 0, que. entra, :m

futuras, foi buscar naquela cida- 10.228, na u'ltima extração realiza-I gozo de licença; e Luiza VIeira
de serrana Martinho de Haro, da por aquela Loteria na qUinta-I ' . I sculina defeira, 21 do corrente. O sr. Dietric�, para! na CSI..;O � ma,�u .conseguindo o auxilio do Governo

que veiu especialmente a esta capi- Lagoa, em Flonanopohs, substi-
para a sua educação na Escóla de tal, recebeu nos escritórios dos re- .

Hild J di C dBelas Artes, no Rio de Janeiro. feridos concessionários, a magnírí- tuir l a u ite ar oso, en-

E, o pintor catarinense soube bem ca BOLADA que lhe coube por sor- quanto durar a licença á mesma
te. Os telísardos possuidores dos bí-

d'
.

corresponder o que dele se espe- lhetes com as aproxímções nrs. ••••.
conce Ida.

rava. 10.227 e 10.229, já entraram tam-

Segundo entrevista que

conce-,
na posse dos PACOTES e são êles

deu ao DIARIO DA NOITE, do os seguíntes: sr: Luiz Grognanê�,
.. ..., viajante comercial da l)raça de Sao

lORIO, o ioven artista vIsl�ara a

I Paulo, cinco décimos: seuhora Dr. Va I· renu nC Ia rnossa terra, antes de seguir para, Alvaro do Rego, promotor pu'blíco
Europa, fazendo em Florianopolis d� �omarca de São Francisco, ci�co 1"1 ran tea sua primeira exposição indivi- declI!l0s; �enhora �e.nero.so PereIr�, O a m

d' 'dã tuncíonãno do MIDIsteno da Agn-dual, como prova e grat:. ao ao
cultura, cinco décimos, e sr. Hora- P rotoge 31esseu Estado natal, pelo muito que cio Dírtpía, oficial padeiro, cinco I

fez em pról de sua formação. décimos.
Com exceção do sr. Luiz Grog

nanêlo, todos os demais são residen
tes na cidade de São Francisco.

E, assim, vai a Lotería do Estado
distribuindo beneficios a mancheías,
confirmando a justa denominação
que lhe deram de RAINHA DAS LO
TERIAS.

o sabão

"Virgem Especi�lidaue"
de Welzel & Cia••• Jaínvi'lle

L A • o

Percorre
com J litro
zolina.
Inteiramente

trazendo:

pistões. aneis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda,
sanefas, jogo de capas, pin-

, P R A ç A Ex-as�isteI1te do serviço de Ginecologia dos Hopitais:tura, etc., completamente Anóvos. •
la Gambôa, Fendayão GaHlé-GuinJe e S. Francisco deAssiss�

Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI- Ex-interna do s8rviço de Pediatria d" Policlinica4 peneos C 1 socorro no-
GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt

de B\,tafcgoVI'SSI'lnOS 27 ll'vre e desembar ada de qualquer onus, esperando que a sucessora
.

seia distinguida porparte do com,er�io e do pU'b.licO em seral com o DOf:�NÇ.\S DE SEi'�11 )[?AS E C:-�!L>NÇAS
V d

DIVERSOS MO Tudo por 3:500$000 á
h' t d' ado a fIrma (ra extinta R -r' 11.

-.,mesmo acol .Imen o Ispens I. Consu1tort0:
-

ua f3JanO n· -:;00.en e se VI' c:: ta FLORIANOPOLIS, 1". de outubro de 1937... VEIS A' PRA- ....

VIUVA SARA SCHULDT Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 horas
l�A. 15 DE NOVEMBRO N. 7 A' tratar Cü:J1 Raulino Horn

De acordo: H. O. LIGOCKI. rrLORIANOPOLIS SANTA CATARIN!\sêmRADO) Ferro. Florianopolis. (Firmas reconhecidas)
·�;;'é.:�=··""",m1W!·� Htf§t4 á'-h - ·"'!"!Mfi'. "6 __._II&&=:1I9:1'.I:-=P,I:II'::=:I-IIII.*.4.;:tl'!!'§=iif=§'Cl;4=b=r='::i\i�zre:zre:=-1Il::::-J:i1"'�":;:j-:iil$Iii;<=';r='!iI,"_1!!II. IIIi _

do Es-\Professores
a sorte I designados

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO" ,

CASA o "PARAIZO"

DESPORTOSCINE REX. ás 7,30 horas
Horizonte perdido.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho·
ras-Mimi.

A rodada que pas
sou e seus "azes'�

CINE ODEON. ás 7.30 ho
ras-Mala da California.

CRUZ, NIZETA, PACHe
co, DIAMANTINO, entre
muitos, os principais jo
gadores na ultima rodada

IMPORTANTE REU

NIÃO EM LONDRES

LONDRES, 26 (Especial)-O
sr. Eden recebeu, ôntem, em au

diencia especial, os representantes
da França, Alemanha e Italia, no
Comité de Não Intervenção,tendo
trocado idêas sobre a importante
reunião a ser realizada hoje.

A ELEGANCLAMASLUINCA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPl» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

"Sociedade Catari
nense de Medi

cina"

LONDRES, 26 (Especial)
Anuncia-se que Sua Magestade,
na sua fala do trono, abordará os

acontecimentos da Espanha e da
China.

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

O DUQUE DE WIN

DSOR AGR ..."DE�E

BERLIM, 26 (Especial)-O du
ql:le de Windsor, telegrafou ao

chanceler Adolfo Hitler, manifes
tando a sua gratidão pela hospi
talidade que encontrou em toda a

Alemanha, por ocasião da sua re

cente visita áquele país.

Realizou-se no dia 18 deste mês
a 22 reunião ordinaria da SOCiedade
Catarinense de Medicina,sob a pre
sidenela do dr. Djalma Moellmann
e secretariada pelos drs. Arminio
Tavares e Artur Pereira.

Estiveram presentes os médicos
seguintes: Amilcar Barca Pelon,
Fernando Wendhausen, Sizenando
Teixeira, Tolentino Carvalho, Ader
bal de Souza, Augusto de Paula e o

Padro de Moura Farro, doutorando Paulo Fontes.
j Aprovada a áta da sessão ante-

Advogado
I' rior,

tiveram inicio os trabalhos do

Rau Trajano n I dia:

___________-==�� 1".)-0 dr. Artur Pereira leu um

magnifico trabalho sobre "A

evolução do conceito sobre os

disturbios intestinais nos la
tentes". Discorreu bastante
sobre o assu'nto, mostrando
grande cultura e saber da es

pecialidade pediatrica. O seu

trabalho agradou bastante.
2· .)-0 doutorando Paulo Fontes

leu a monografia sobre "Di
gitalis Lanata", do senhor
Luiz Hubert, que se mostrou
srande conhecedor dessa�
planta. O senhor Hubert esta
desenvolvendo o plantio da

Digitalis Lanata em Nova

Trento, contando já com ex

celentes amostras.

OS nMELHOREsn

ACamara
funcianaq-á
"nquanta
durar o es

tada de
guerra

Varios elementos das duas tur
mas se exibiram a inteiro conten

to, domingo último e podiarnc.s
citá-loa todos, mas queremos ape
nas salientar quatro homem e cre

mos que não faremos nenhuma
injustiça se dissermos que Cruz,
Nizeta, Pacheco e Diamantino
foram os "azee" da rodada que

ALMIRANTE PROTOGENES

passou.
RIO, 24 - Em meio aos -Nizeta [foi o jogador mais

trabalhos de hoje da Camar.: , o dinâmico e esforçado do Íris e

sr. Lino Machado pediu ti pa- tanto jogou bem no I' cOnJO no

lavra e disse que remetia á mesa 2' tempo.
uma deliberação devidamente fír- Seus eslorços uem sempre foram
mada por mais da um �erço da compensad ):;, mas Nizeta ffoZ cou

C<lnJata, convocando-a pala o 'I sas notav-is no auxilio de Sua

dia 4 de novem .ro de 1937,
I
defesa e oa elaboração das turmas

afim de funcionar enquanto du- ofensivas.
rasse o ,nf'sta1o-de-guc?,,�,;n f: pa- i _-,�O. ,:,t :' ,":Ipe: �,).' ,;:)vl'w
ra a elaboraçã.. I to íe.s ... )

1lPle-1
ii I\h;',d,:, .,,' .. r r- ',)1 !,�"') \�:' /li -/ill

mentares aa Cc.isutu.çao. pc:::o V:;{:i '1) -'."';1':;:,(; 1'1f, f'H O �

I
Assinam o

HllP.:ntãn·
e doeu-I grande t'[(Jp,�i"", ,la Vi' \.,,�u,;rd.t I

mente, mdistincanente, elementos

I
ai vi-anil,

da maioria. A iniciativa da con- SObll,\ nas fi!1�,8� e" a,tw'jl'SO
vocaçâo é portant i d" C"imara I (iO:; r')"h3 'iS íog� �;>"; e imp,"fw,;l
em geral, repre:-"t>da pr:r k-l"'!ín, p,'IS';�·<. P",c:;,;;'" f'i ce,.:t;,.
as suas ccrrentes politicas. I d I seu ataque . um dü� ;.-rincipors
A deliberação, que índepende I L3tores da vitória d, 'V'lI.

do voto do plena ria e que, U;,1"1 I A Cruz e Di 'l'U'I 'Ih ., !'Ou'_ t
bl' d 'f' 1

' '. •

r
vez pu ica a. t r" e eíto ce ie: i lj,ntlcos pa�' ':'"

-

::,:� �J''lm o .-,.

de resolução legislativa, i 1 de sua· def,��al'.

RIO, 24- Afim de entregar
se a trHtamento maís completo,
de sua saude, o almirante PIOtO
genes (�uimarães lenunciará na

proxima semana ao governo flu
minense. possivelmente terça fe�ra.

Hoje á tarde os secretarias
do governo tiveram conhecimento
de tal decisão.

Man�adas fechar as l�j�lS
maçonicas

RIO. 24 -- Co p-unicado Controlado{a do

Dr.

Auiamovel
•

eCCnORlICO
11 qnilometnis
apenas de ga

A FALA DO TRONO
DO REI DA IN
GLATERRA

«Estadó de guerra»:
"Numa das uhi:nil� reu()iões di Comiss&.o que superintende

a execução d3S medidas decoi'rentes do «estado-de guerra», o ge"
ner31 Newton Cavdlcanti I�mbrou como a propagm,1a comunista'
tem-se aproveitado no ml1ndo inteiro dáS organJzaçõ::!s secretas, sen

do o mais recente exe'Ilplo da eficiencia, dêsse metódo a crud
guerra que ensanguenta a Espanha.

O;spondo-se a dar um combate sem tréguas a todos os

meios de propaganda comunista, propOL o sr. general Newton Ca
valcanti, e a Comiss�o resolveu mandar fechar todas as sociedade�
de caráter secretv. inclusive as Lejas Maçonicas, pois ha provas d.
perigosa infiltração de comunistas na Maçonaria.

Até que em inquerito regdar seja apurada a Extensão d@
iní.ltração aludida e anulados os seus respooMveis, ficarão �ssas

orgamzações fechadas. Os srs. executores do «estado-de-guerra".
jà estão cumprindo a� rec0mendlçõc:s d,i Comis�ão, "reformado,

Dra, J 1S8firJ:� Flaks S '!hweidson
MEDICA

- (MARCA

reconlmenda·se tanto para roupa fina como
•

para roupa comnlum
Aj
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