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Em suá edição de 7 do corrente, publica DIA E NOITE A
urna correspondencia de Blumenau, que contem referencias inexa-
ctas relativamente ao grande industrial, Consul Carlos Renaux que, Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
pelo trabalho perseverante de mais de meio seculo, pela invulgar
operosidade, fulgurante inteligencia e tino financeiro, conseguiu fun- ANO IV I Florianopolis, Seguuda-feira, 11 de Outubro de 1937 I NUMERO
dar essas admiraveis Iahricas que constituem justo orgulho de San- ----------------------------

ta Catarina e enaltecem o nome do Brasil.
A população de Brusque dedica real estima e elevada con- Par� imJ?rim!r a maxim� r:gula,l'i,dade á assembléia, o edital,' segunda, nenhum dispositivo permitte a um accionista, isoladamente,

sideração ao dynamico creador de seu progresso, que tem espalha- de convocaçao fOI affixado no Diário Oficial do Estado, convoca-la,

do o bem em tantos lares proletários. , �as, emquanto � Superint,endente corresp�ndia aos desejos I Minha r�cusa em assigna; a circular, é corollsrio lógico de

Rara a instituição daquela encantadora cidade que não ha-I dos a?ClOlllstas da Iresa, eIS �ue ass�gnan:' um, boletll� contra elIe,
n_o,' desconhec�r _Iegahdade na ass�mblea de 2"

"

ia recebido o in!iu�o benemérito �le Carlos Renau�: I qual Isensatamente,.
num eclipse de intelligencia e sentimentos, lhe atri- E me�aLo que d,esvle correspon�encla do eSCrIpto�lO, co-

Imperecíveis obras de caridade rememorarao, para todo sem- buem o papel de íomentador ele greves, 'mo tambem o e que prohibisse a Otto Neitsch tomar conhecimento

pre, seu t emfeitor, entre as quaes o modelar Hospital de Azambu-,I
O pamphleto c?nte,m uma accus�cão injusta, calumn}as i,rro- do que occorreu; pelo contrário ordenei ao chefe do escriptorio e a

ja e a Maternidade, em vias de conclusão, gadas ao meu passado inteiramente dedicado ao trabalho, a minha meu procurador na Iresa que tudo lhe franqueasse,
Contra o venerando cidadão, se formou uma campanha, I

familia, a Brusque e ao Brasil. Como Superitendente, sou logicamente o Chof" a quem

movida pela ingratidão � pela malcl�de, Agredido, injuriado, ,s�us I
Sabiam os oper�rio� que ha ?ez annos, tive o plano de es- c�mpet� a �istribuição dos serviços, Surgid? a desi"l��lli?en";:-t,

adversários procuram criar um ambiente favoravel a seus amblcIO-/
tabelecer uma grande f iaçao em Itajahy.

,_ n�o qm� mais despachar cO,m �lle em meu gabinete a _repartI o se

ses propositos. Esse facto tornou-se credor de provas de consideração e es- VIÇO, deixando a seu cargo, inteiramente, a parte technica, assumiu-

Condoidos da «velhice fatigada do Consul Henaux» tra- tima dos honrados operarias da visinha Cidade, do eu a parte cornmercial e a contabilidade.

mam afasta-lo da direção de um do� templos do trabalho q�e er-' Manifestaram desejos de, durante tres dias, fazer uma gre- E como se recusou �I assignar cheque que emitti, autorizei

gueu em Brusque, Mas, apezar de seus setenta e seis anos, Carlos ve como prot.esto de não ser localizada alli a Fiação. meu procurador a assignar cheques ou correspondencia que Neitscb

Renaux gosa invejavel saude e é senhor de lucida int.eligencia e fer-j U snr, Ott� Henaux, ha _um ?noo, tO,mára o compromisso recusasse �em motivo plam;ivel. _ A

rea energia, de funda-ia em Itaiahy, o que nao fOI cumprido, Nao estou obrigado a manter relações com pessoa que tão

Para que o publico conheça a clamorosa injustiça com que Fiquei grato aos operários pelo offerecimento de uma im- desleal e incorrectamente têm procedido para commigo, porém posso

tem sido apreciada a atitude do prestimoso Superintendente das In- pressionante manifestação, mas, como industrial, com 50 annos de assegurar que êsse facto não tem prejudicado os negocios, que na

dustrias Renaux S, A, s. 8, passa a expôr, com serenidade, sem a, pratica, não me foi passivei annuir á ideia da greve, que viria re- da soffreram, pelo contrário, vão melhor, porque tudo examino,

minima paixão, os antecedentes desse caso que se está tornando ru-I dundar em per�a ,d� dias de vencimentos e prejudicaria os in�oc�ntes, , "

Vê-se., poi,3, qu: a Ass,e�bléa d� 23: n,ão pJ,ie�do to�ar,
moroso: Meus mimigos procuraram maldosamente, attribuir-me juridicamente, deliberação se limitou a msenr mvencionices e me,

fomentar greves contra a minha propria Empreza, entretanto a ca- xatidões, com o fim de preparar ambiente para os actos illegaes
lumnia, perante o Delegado do Minísterio do Trabalho, foi pulve- que pretendem os adversarias tomar contra mim.
rizada.

Cumpre-me, em primeiro logar, demonstrar, por factos con-: "

Ficou t:,rovado, por documentos: que o boletim contem in- A desnecessidade do augmento do capital
eretos, que procurei sempre paut.ar meus actos e atitudes, na quali-I sidias torpes, nao pas�a de campanha VII contra, aquelle que tem

dade de Superintendente da Iresa, dentro das normas estatuárias e
dado a Santa Catharina todo o s,eu esforço prof,lcuo e constru,ctor,

I
A I bl d I h A assemblêa geral de 2 de setembro propôz alterar os Es-

com rigorosa observancia da lei que rege as sociedades anonymas. ,

o passo que as ca ,ummas eram pu ica as em taja y,
t C d d Ott N h I d b tatutos, augmentando o capital de 3 para 5 mil contos,

Não reconheci juridicidade nas assemblêas geraes de 2 e 23 nes a I ,a e, o snr. o eítscn, sem me consu tar, erru ou u,�na
d f d I t d d d t d

' Seriam emittidas duas mil acções ao par; teriam preferer-
de setembro, visto que ambas as convocações foram ilegaes. gran e ,RIXa, e euca yp us, ca�san o um amno, e con os e r�ls,

t d d d d I t d
- cia na sabscripção os actuaes accionistas, na proporção dOI titu-

A primeira, porque, o Conselho Fiscal, convocando a assem-
eu o SI o ispen 1080 o p an \O 335as arvores e sua conservaçao ,

los que apresentarem e que si dessa subscripção sobrarem títulos,
hlêia para tratar da fundação de uma fabrica de fiação, e augmen- êsses sejam em primeiro lugar offerecidos aos accionistas da Car-
ta do capital social usurpou funções da Diretoria, A loealiza�ão da Fia�ão los Renaux S, A" e só depois, caso a subscripção não estivesse

Não havia urgencia da fundação da Fiação, nem necessida- coberta, se aceitariam outros subscriptores que, entretanto, terão
de do augme?to do c�pital. _. 'I OS snrs, Victor Konder e Otto Neitsch se oppuseram a que que pagar um agio de 20010 (vinte por cento),

_ �s �I,vergenclas, que, enta? surgIram no enc,arar um proble- .

o Fiação fosse feita em Itajahy, considerando-a o primeiro berço A primeira chamada seria dez por cento e, de 10 de ja-
ma nao lustlfIcavam a mterferen?Ia do Conselho FIscal.

, I de greves e o segundo deprimindo o caracter do operaria brasileiro neiro de 1938, em diante, tres quotas iguaes, a medida de ne-

,

No protesto que formuleI a 2 de setembr? � ,no que fOI" em geral e especialmente em Itajahy, cessidades.

f!os�enorment,e, ap�es�ntado, pelo, r:reu _Consultor lundlco peso H�-I Hoj� explicam essa upposição, allegando que a fundação da Conclue-se que a quantia de que a nova Fiação necessita

rachto. CarneIro RIbeIro, ev�d:-ncleI n�o _somente que nao h�vla I fiação com capacidade de doo mil fusos exigiria para seu financia- é de duzentos contos de réis,
neceSSIdade urgente para englr-se a Flaçao, como para constrUI-la, menta centenares de contos de réiE" Ora, si meus antagonistas querem erigir não uma fiação
3S duas sociedades, reunidas possuem meios proprios, autonoma, de dez mil fusos, porem uma de dois mil fusos, um pe-

O projectado empreendimento pocle ser feito, sem necessi- As providencias da assembleia deral de queno departamento para servir ao consumo da lresa, torna-se
oade de nova emissão de acções, e daro, evidente, que para isso, não se faz mister a emissão de no-

A segunda convocação incidia tambem em illegalidade, fe-Ia 23 de sete.mb.·o
vas acções.

isoladamente um acionista, quando nenhum dispositivo lhe atribue Demais, constitue acto lesivo aos interesses da 1resa, emit-
êsse direAito. bl" d 23 h

'

h
- ,

h I
A Acta da Assembleia Geral de 23 insere um parecer do ti-las ao par e para os extranhos com um agio de 20010, quando

assem ela e recon eceu que tm a razao, que mm a C Ih F' 1 d' f' l'd ella'" vales InaI's de 200 por cento.
" 'D'

, - , onse o Isca que, nesse la 01 I o, I
"

Ieslstencla encontrava apolO nu Irerto que ambas as convocaçoes I 'fal a t t
'

bI' d 2 f 'I I Se a Iresa precisa actualmente somente de dU7enLo::: COI',-
•

I
' -

d l'b
-

1 I p recer sus eu a que a assem e13 e OI ega; en-, ú �

VIOlaram, a el, tanto que nao tomou e 1 eraçao a guma, tI'" e con 'de
-

"d' b f
-

d bl
' ,tos de réis essa eml'são n-ao e

'

t'f" t't
"

d d'
N ada resolveu sobre os assuntos que constituiam a ordem t .. m SI raçoes! un icas so re as, �nçoes as ass�m elas ge-, '

�
,

s JUs I ICa['1a, cons i ulfla esper (-

_i .l' 't
' 't d "t I I

- raes e do Conselho FIscal e Robre o dIreito que cabe aquelles 01'-' CIO de acções, emittindo as novas ao par.
uO Ula, IS o e, o cumpnmen o os reqmsI os egaes em re açao ao

gãos de dest't
'

d' 't d 'Iaugmento do capital.
1 UIr os a mIIlIs ra ores,

, , _

CI
'

e ent
'

t t
Da acta, consta que o sur, Otto Nertsch leu uma expOSlçao em, A responsabilidade dos diretores da Fatre

aro e que, uma vez que apr s el pro es o na assem-
que affr a '

'

bléia de 2, e judicialrmmte, em que considerava inexistentes, nulIos,
I

am) que,
C I R

"

1 d'
d" d l'b

- d 'i h'
o snr, onsu enaux se recusou asslgnar a ClrCtl ar i-

de pleno Irerto, as e 1 eraçoes toma as sena nco erente, SI as '

'd
"

t d F t
-

h I
.executasse, l'lg� a aos aCCIOIlIS as, a a re, por nao recon ecer a e-

a seus
, ",

, , gahdade da assembleIa ele 2 de setembro,
Portanto, mmha recusa em asslgnar a cll'cular dlngida aos b) 1 f d 't' d I d d

:accionistas da Fatre, sobre quantas acções desejavam subscrever, � ele, et °d es�nPd 0�1O
d
ec arou

b
que, Pdor ar, tem d

o snr,

hem como a ordem que dei ao chefe do escriptorio para que não d upel'l� en, �n e ;Ixa
e re?e _er âS ep,?sI 03 e 10%

recebesse os 10% dos subscriptores da nova emissão se enquadra c)
os su SCtrIdP ores aI n_:wa emIs.:;allo e acçoes,

-

t
I dI'

-

II 'd II'd d d
' rompeu o as as re açoes com e e com quem nao roca

,centro a ogIca, sao um coro ano a nu 1 a e os actos pratlca- 'd 'b 'd 'I b
dos na uela assembléia,

'1 elas so re ?S n�gocJOs a empre�a, sa VV, so re as�um-
q" " ' , , " pto secundarIa e ISSO mesmo por mtermedlO de terceIros,
SI asslgnl'lsse a cncular, aCIma refenda, SI autorIzasse ao d) I 'd t d f' C I H k S

, L' d b d' d' 1 d
- Povou comslgo uas car as, a Irma ar os oepc ,

:Snr. 1Il er para rece er a eClma parte o capIta as novas acçoes, A d J B tt d FI' r t t d
(lU daria triste exemplo de incoherencia, 'ofereceria inconcussa pro� d'

e uma te d
orge 'tOr gel', e onanopo IS, ra an u

va de que considerava legaes aquelles actos. e)
e aug�etn � e capI a ,

dno escl'lp afIO, em presença os snrs, Linder e Bauer, o

offendeu, chegando a ameaça-lo,
Nenhum dos membros do Conselho Fiscal leu parecer na

quella Assembléia, nem 11 h' parte de Otto Neitsch foi feita exposi
ção alguma,

Parecer e cxposiçJ.o j "t se achavam na acta, lavrada' antes
da reunião,

Ora, o protesto dt':xou bem claro inexistencia de motivo

grave e urgente que justificasse a primeira assembléia, e quanto á

-,

Cousu) Carlos Renaux

.,

enauJ(,supe
ent das In-

Idus riasRenaux S.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A GAZETA
POVODOvoz Sem quaisquer Uga�ões politicas

985

I 'Motivos de minha resistencia

Minha atitude e a dos meus inimigos
Convictos da illegalidade das duas convocações, os accio

nistas da Iresa me requereram, como Superintendente e ao Diretor
e na fórma do art, 137, paragrapho primeiro. do decereto no. 434,
uma assembléia extraorciinaria da Sociedade, que foi marcada para

J:lOje. Continúa na 8a. página

A attitudes dos diretore da Fatre está sendo prejudicial
magnos interesses.
Foram elles que permittiram que membros do Conselho

Fiscal trouxeS:'lem para publicidad e as diversidades de opiniões dos
Superintendente e accionistas sobre o problema da fiação; con

sentir�m que êsse facto intimo fosse annunciado ao publico,
Tiveram a inaudita insensatez de oppor o nome da «Car

los Renaux S, A.,» num boletim insu tUJ30 e brutalmente ofen
sivo a mim, seu Fundador e Consolidador, a quem em «teste
munho de admiração e reconhecimento, a assembléa geral

dos accionistas confere, em caracter perpetuo e hono
rifico, o titulo de superintendente, com a faculdade de,
por intermedio do superintendente effetivo, intervir,
com o seu conselho e suggestões, na marchr.t dos ne

gocios da sociedade».
O dr, Victor Konder, na assembléa di) �. ofereceu Ú F.1-

tre, as 150 acções de que é portador, pelo pr3p de aquisição
accrescido dos dividendos venciuns com o prazo de trinta dias,

Qual a obrigação dos Diretores da Fatre, ante êsse offe-

0/.,
"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZET TIVAI:)

Por 3 a 2
derrotar

esporte A g ra v a ..se.
o esta�a de fiaude
almirante

Jôgo énão
do

Pratageneso São Paulo
virá a ..Jain

vila?

Lelécc, o conhecido Le léco,
de habilissima agilidade em tudo
quanto é jôgo, conseguiu, não sa

bemos porque, ser rep: esentante
da L.F.F. no match de ôntem.

"Pelo rodar da carruagem, já
se sabe quem vem dentro"!

Assim, num gésto que bem tra

duz a sua mentalidade, Carlos
Ramos, o vulgarizado Leléco, re

oresentando a L.F.F. demonstrou,
e avisou que a direção daquela
entidade esportiva deve ter mais

escrúpulo na escolha, dos que a

RIO' 9 -- Continúa dedica-]
do o estado de saude du a lrni
rante Prntogenes Guimarães, que
conforme notic' an.os, encontra-se

internado no Hospital GraHe
Guinle, sob os cuidados do pro
fessor Qsorio de f-\lm�icla.
A' s primeira horas da noite Ide hoje, a enfermidade do go

vernador fluminense, por motivo
de doloroso e prologado trata

mento a que está sendo sebrneti
do é presentou subi ta g;avld,,
de, tornando-si' necessar.a apre-
5" nça no hospital _le sua fspo�a
e seus fi hos, o que alarmou 03

seus amigos, tão cedo lhes che
ALMIRANTE PROTOGENES gou a noticia ao conhecimento.
Em meio a aplicação de um apare lho 2e Raio X, o que teria de
ser feíto durante 45 minutos, desf�leceram-se as forças do almirante
Protogenes, cessando inopinadamente a sua respiração. !medlata·
mente, 05 médicos, dado o cara ter insidioso co mal. resolveram inter
vir cirurgicamente Efetuadil a op sração, e doente apresentou al
guma;; melhoB�) sem qUê deixe [) seJ est':ldo de inspírar cuidadn,.

RIO, 9 - (BANO) -- O
requenmerto para a convocação
extcaordinaria da Camara j\l'
c..nra com 104 assinaturas, isto
c', co:n mais de um terço dos
deputados que a constituem. tor

nando desuecessaria a votação em

plenário da referida medida.
O pedido de convocação se

ra', ; orém, apresentado sórnente
no fim deste mês, pois ainda
vai receber a assinatura de nu-

I
merosos deputados que se ellcon

tl am ausentes. Entre os que ia"
o firmaram) conta-se os eleme=-
tos da U. D. 13., e cerca de 4)
deputados da maioria.

PORQUE A L. F. F. NÃO
EN,TABOLA NEGOCIA-

ÇOE's COM OS PAULISTAS
PARA SE EXIBIREM EM

NOSSA CAPITAL?

O clube revelação da capital Ipaulista atualmente, està fazendo I
uma excursão pelo Estado do

IParanà.
representam. Corre o boato que a A.C.D.

Roleta, cartas,vispora,não cons-
negociou com os paulistas.de modo

tituem esporte. A atitude de Car- .

que apenas terrninad-, a sua -x-
los Ramos, com o nosso redator P J Icursão ao aranà, virà a oinvi e
desportivo, não podia ser mais

e São Francisco, onde disputaráindecente, nem mais inescrupulosa, matchs com os campeões locais.
convidando-o a retirar-se do re- CSe a A. .0. pode, porque não
cinto da Imprensa, pela simples L F F
razão de alí se achar um espor-

a

Ã �o:el liga deve tentar quotista, a quem a nossa redação ha-
o esquadrão ótimo de São Paulo

via solicitado a colheita de algumas se exiba na nossa capital. Assim
notas do embate secundario.

ao menos os nossos footbal!er3
Via-se, naquele recinto, senha- poderão tomar urna lição de seu,

ras, a convite não sabemos de futuro� adversarios.
quem, quando êle é apenas des- Vimes o team do Ferroviar ir) I
tinado aos representantes da Imo P 8 Ique, no aranà, venceu o ota-
Prensa, aos membros da F.C.D., f 1 O 5 I Ageneius e Ilelu·eselltaeõesogo por x e empatou em an-
L. F. F., diretores e técnicos dos

tos com o clube de Vila Belmiro. Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
clubes. O Figueirense perdeu por 4xO Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

O nosso. redator, premido. por não porque tivesse jogado mal,

I
F L O R I A N O P O L I S

uma necessidade urgente, pediu a
mas sim per ter seu guardião Ira- �.�__iiiiiíiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii i__iiiiíiiiiiiiiiiii ';';um seu coléga a finesa de lhe d N dianotar, o desenvolvimento do jôgo I casVsa.

o.

d i>d' Omea a Si
. Imos o vence or [ o vIce-

eles segundos quadros, lustamentecampeão e campeão do' Paranà professarasno momento em Que o célebre· t' b" d A C O' -

'j . IIS o c, o com mano 8 ..., O Covemo do Estado no-Leléco, escamoteu:i o IOteq�reta- tombar por larga margem frente
ções, dêl� se aprox.mou convidan-

o combinado da L.F.F. Porque
meou professoras dd. Zebina

do a retirar-se d�qude lucal.
então não podemos fazer frente ao

Soero Waltrich do grupo Vidal
A Gazeta Esportiva sente-se pro- S.. PI) Ramos; Córa Gevaerd Beidol1, 1I· d d

..o au o. d d G O' Bhfundamente me 10 ra a e, protesta Senhores da L.F.F. l'à que não
o grupo e arpar; rva e-

t t t ring, do grupo de São Francis-veemen emen e peran e os respon- nos faltam teams, lançamos.' d t I�O; Euridice Monteiro, do gruposaveis, por ISSO que o seu re a or
um apêlo..

t di Siiveira de Souza e Zayniesportivo, compareceu ao s a JUC Este apêlo é nada mais que o I

habilitadamentLe mi
unido die creden- seguinte: «Procurai ativar o in- 1m+:b�;��,0'e�apa::��la m xta

ciais.que um e éco qua quer não tercambio dos fortes tearns, do
pode,nem tem autoridade necessa- E�tado, e de outros Estados, com A d .- O Uria para cassar.

os da capital.»A diretoria da L. F. F. que ---------------

faça um inquérito rigoroso e verá

que Leléco não passa de um

IIfaról.lI
Soubemos que o resultado foi

A
M
[ HEN�'QUi

WO�{TH
SR. DOOS�

TERNOS FEITOS DE 50$000
RIO, 9 (Band)- O deõem- PARA CIMA SO' NA CASA

bargador André Faria Pereira "O Paraiso"
foi designado relator da denun-
cia apresentada pelo PUltido Li� Henrique Dodsworth, interventor
bertador Carinc'!, contra o sr. no Distrito Federal

e

( MACHADO & ela ..

Sortea
.' ,

(
----_.--------------------

a CASA B ��VER entre aque
les que tenham um vidro de TON!\=O BAYEr�. E
um sorteio com 30 valiosos premias expostos na
vitrine da RELOJOARIA ADOLFO BOETCHER em

Florianopolis a rua Felipe Schmidt n. .11. Poderá
concorrer neste sorteio qualquer pessoa que levar
a tampa (rJsea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmacias de Florianopolis, onde recebe
rá em troca desta tampa. um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-

f

I) sr. Jones
RoeI1 •. che
gou a Mon
tevideu

! ,I

xer.

l:

Os 30 preolias
J /vparelho de jantar mid. Cambridge

peças.
-

1 lindo aparelhe fotografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Aparelho ae citá com 8 peças.
J Despertador moderno.
1 Lic ireiro com 8 peças.
1 Relogio de algibeira.
1 Estojo carteira (2 peças).
1 Estojo Talheres (3 peças).
1 Vaso japonês
1 Bandeja de pinho.
1 Quadro de borboletas,
1 Vaso japonês pequeno.
1 Porta-joia.
e mms 15·premias de consolação.

com 48(

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
li'
12'
13'
14'
15'

f
(

RI), 9 (Band)- -O Conselho
Nacional de Propaganda pró JI'
sé Américo adiou a reunião dos
partidos cariocas, para dia que
será previamente anunciado.

Ocu IOS-- perd�u-se u,m
domingo ul

timo, no Cine Odeon ou na pra
ça 15. Gratifica-se bem a quem
entregar nesta redação.

o seguinte:
Ora. Josefí'1a Flaks Schwerdson

MEDICAl: QUADRO:
Avaí .3 X Figueirense 2.

Ex-assistente do serviço de Gin -çologia dos �lopitais:
da Gambôa, Fenda!rão GaHlé-Guinle e S. Francisco deAssÍss.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu1!orio: Rua Trajano no 12-50:).
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

2' QUADRO:
Figucirens� 2 X Avaí 1.

Não clamos detalhes do jôgo
porque Leléco não quiz que o

assistissemos.

SR. JONES ROCHA.(

RIO, 9 - N0ticias proce
d, ates de Montevideo informam
ki chegado ár uela capital, o

.

Os porf!1en?res d�ste sorteio acham-se na

s' IO;:)�5 Rocha, representante I tnne da reloJoana BOE rCHER � nas farmacias.
do D "hí,f) Fer!( nl no Senado. -----•

vi-

P·B· __
.. :t ..

M.::

revolução!
PARAISO"

200 lindo!s

Um fino córte por preço nunca visto.
FEL.IPE. SCHMIOT, 21

Ineuitauel a
CASA "O

no comercío de
verdadeiroA panicocausou

padl1lóes.
.

casem Iras.

RUA

I. �.'"'' .. �';;.��"'I.!::.:,... __ .:.:\
..

\...:..'�__::..__ � _
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A CAZErA-Floriatlopoli�, 11-10-1937

--;OMAD�I O levante Ca��!::�,:;: s.:�ssr·I--N 0-VOd S ' no Paloa

M INAN CO R A
e ocorro �e ape-

BELEM, 8 - Realizou-se, na

nas boato Vila do Mosqueiro uma grande
sessão cívica de propaganda da

RECIFE 9 O I V'l
candidatura Armando Sales á pre-

, • cei. 1 anova, coman- id
'

d R bli
dante d R'� d'

SI encia a epu ica.

I tícía do aI ae11aod Ssse. que
•

a no- Vários próceres da Frente «Uni-
I.. ev n e ,� ocorro e ape- ca» e dos partidos que em nosso

nas um boato míseravel, acresceu- E t do anoi díd t dt ando que sindicará e castigara' Us,� °DapOIam, t? cBan 1'1 � o a

exem la t boatei
mao emocra ica rasi eira, se-

p rm�n e os oatel:os. guiram desto capital para Vila
Desmentíu que o exercito preten- d M .' h d d b

d dit d Tt d' d
o osqueiro, a or o o re 0-

a uma ,1 aura t?11 ar, izen o cador <Ernestína », onde foram
que ° parz ll�cess1ta de um g..?- recebidos com extraordinarias de

vseerndo, demoIcrahco frorte �dque fnao monstrações de simpatia popular,
erxe er. evar pé. a re e ne as-

ta do bolchevismo. Desmentiu fí-
nalmente a noticia da snbstitulcão
do seu comando na Região.

.

Plano I
Novo Plano

quinto-feiraNUNCA EXISTIU IGUAL!!!

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo)) curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! !

D. Carolina Palhares, de joinville, curou, com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes! 1 !

Adotada em muitos Hospitais, Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

CARTAZES
DO DIADesastre de trem na

Esta�ão Lauro
Mueller CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

horas-Agente desconhecido,--------

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori-

E' MUITO FACIL. ••

c O N S E G U I R E C O N O M I AS!:! ,

EXPE R I ME r" ITE o AMIGr:i COMPRAR A SUA INDU-
E1

� M';;::NTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS

Casas Pernambucanas
-

SAO FIRMES
SEMPRE NOVIDADES

_.

PRECOS SAO FIXOS
� -

E' PROPRIA A FAElRICACAO
.í

F E L I P E S C t-I M I OTN. IS
.

��oe.�•••••G G e�GG�.o.= ����������v���g-ÂVÂ���!M�
I
A' ��ACA � � Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �

• ___...� : � estrutura em con- caüzação e direção r,

:I �
-

o � ereto armado de ob.as �,

� Levamos ao conhecimento dos distintos srs. viajantes e do público • � e ferro Aparelhamento com �
,� em geral que no dia 25 de setembro corrente em deante funcionará uma • � pleto para consn-u- �
,�, modernissima linha de auto-onibus e caminhões para o transportes de pas- O � ções de pontes em (
rt' sageiros e carga, entre as cidades de FLORIANOPOLlS-ITAjAI-jARA- G � concreto armado f

.

� GÜA' e jOINVILE, e vice-versa. • � , I
� Outrosim, temods o prazer de comunicar qued nos prl�ços dabaixo 2.·, � ;.1� mencionados estão inclui os prêmios, despesas e custo e apo Ices e se- � � �

I f����a Cg�'�:, t�,ig�g$�6o:mitidaS e.n favôr dos srs. passageiros, na i�p0r � CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �j
de Despa��"tsÔ��':;d:;}c';;�;j:nt� J��v�:ir�;;asU�: :.��.organizada Secção � _�!,l1) �

Assím aparelhados, agradecemos aos distintos srs. viajantes e ao (� Omar ·C-a�Lr'"·-n-'�e'J I·ro RI·be·lro _ flaus·lno Mendes da Silva �j.público em geral a preferência com que nos distinguirem. �� ti}]
Viação CRUZEIRO, LTCJA. �J �jRua �5 de Novembro 92 -- Telefone 320 r�

ENGENHEIROS CIvrS

l.��.�Blumer,au l�
..j{j

= Ag�a';"!��a�en�a�n�g�1��adaS: I � Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 121e Á%OAR �

Joinvile--Rua 9 de Março Edif. (Casa de Aço) � �Il
ltajai - Rua Lauro Müller � Tel. 1503 Curitiba • Paraná �
Florianopolis--Rua João Pinto n: 5 Telefone 1658

�_1 �.4Horario e preços Ff] �"
Ftortanopolis->Tijucas saídas ás 6 horas J 0$000 � ��.Florianopolis-Camboriú 'I> »6 » 14$00U l\'t.i

Florianopolis-i-Itajaí »» 6 » 16$000 �
Florianopolis-Blumenau » »6 » 25$000 � ��
Florianopolis-jaraguá » »6 » 35$000 �1 �1
Florianopolis--joinvile » »6 » 40$000 �j Obras contratadas no I- seme=tre �]

� 81umenau-Joinvile »» 13 » 13$500 • �� _ ��
• Blumenau+jaraguã »» 15 » 8$500 el� de 1937 �\'(.

ce Blumenau-Florianopolis » »12 » 25$000 Ó � �
'.. joinvile-B!umenau » »6 » 13$jOO e l� �
,o [araguã- Blumenau »» 8 112 horas 8$500' I �

Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) J::f

� Jaraguá-Blumer.au Todas as noites, após .,. �
Ponte em concreto armado sôbre o Rio S_ João (Estr. Curitiba-joinvile) &!

.: a chegada dos trens 8$500 II � Prefeitura e Forum de Mafra �
:: Para informaçõ�s, passagens e fretes, :. � Grupo Escolar de Mafra �
:: MACHADO & CIA.

-

L2 Grupo Escolar de Rio Negro ��.. ,. Grupo Escolar de Ira' I' �

e Agentes autorizados •�"l
r�

,�
R J

-

P' t 5 C osial 37 Telef 1658 Mclternidade de Rio Negro �,Á
• ua oao 10 0- - x. p ., -

. ! �� E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) i:"�
.. Florianopolis = � Diversas construções de residencias v�
· � � "�

•••OG•••�e • ••••Ge�••������������J

PORQUE:
AS CORES

TEM
OS

:- •. �: .......
_ ....._... - �

• 0'0 • ":;" � ..... _'-
-

• ._ ___
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.Ia;& M ,"'4' iA. $i li I;

1[IIAdotar Schwarz�'
Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

IS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARli\A
.

MERIDIONAL
Companhia de seguros

de acidente d�
Trabalho

AGENCIAr DA
Sociedade de Navegação'[Paraná=Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Río
Pring Torres & Cia. Limitada�R\o
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posa
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
�b�.

"Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Extcrio

Recebe cargas de importação," do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

1.000:000$000
500:000$000

Capital sebscrtto
Capital real izado

Oferece aos segurados em todo Estado

serviço completo de

A�)sistencia Médica, Fa('
maceutío� e H("...)spitdlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

���������������������� �
v �
!!ta I!f�

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �
PJ « {Divida Fundada do Estado de S. Paulo �
l� « �Obras do Porto de Pernambuco. �
W

. �
Ê VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES @i
,� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AnRI- (ir
� COLA DE SANTA CAT.I\.RINA, A' RUA TRA- �

'iii JANO N. 16. �
. � �:1� �,. ��������1r���·���������"]����

I����

:1,1 Dr. O;;;ldo--Sil�aSab�ck
ADVOGADO

I Cons. Mafra, 33

; Fone-1.191

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

Floríafiopolis

é••;II.i'i.�@;$�Ô1i�D-Ô:.Gi.
�% e ������������������
�, ,'.
: Ld�I-IA l?E" Melado supertor� Caminhão e On1i.nabus : .

."
"

,
· �
� �

• Leão da Serra :I Empreza de Transporte de Passa",.
• geiros e Encornerldas �
O e
� Entre Concordía e Marcelino Ramos.�

.I EM C0MBINAÇAo COM A LINHA DE CAXIAS • I

�. de ORTIGARA & GENERALLI �
., . Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- '!
t� trubro em diante � iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiliiBiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-

$ DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas G
• da manhã, regressando ás 4 da tarde • -�..�."!!!!l!,;;'!!!!!·,.'!!.!!"Z(.�ç�,Z!!!;!!!!i.i�;�."'!!!!"!.!.'!!!!C4g�,�;��J�.. �-!!'!$�.!!!!!!.. -'!!!%��"�4�!m'!I�

� Para facilitar a boa marcha da Empre'la, será colocada em O Dr. Ivo ri'Aquino -

• cada povoado uma agencia para vendas de passagens, corno •
� abaixo descriminamos: • AdOVgado

I� Concordiar-e-Escritório Mosele •
(I SuruvI-Casa Come�cialB?scatt�, Florlanopol is
• Tamanduá -Casa Comorclal JlllIo.Schn O IiIiI_iiliiíIi_�iiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiili_lIiii1iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

• Rancho Grande-Hotel de Maxlmo de Secco •
• Barra do Veado-r-Casa Comercial de Irmãos Poy •
fi Bela Vista-Botequim Ro€se D
• Vila Rica-Casa Comercial Ma2.1.:ti

I ! Dr" Alfredo P. de Arau]«II Marcc'ino Ramos-Escritório Mose e �

!. Preços .. CONCORDI' a' M. RAMOS 15$000 !,'i1 MEDI CO
� .::;

M. � Especialista em molestias de creanças, nervos

: IDA E VOLTA 25$000: impaludismo e molestias da pele

• Empreza DALLA COS fA ti Tratamento do empaludismo e das mnlcstias da pe-

• O le e nervosas pela Autohemotherapta
U N. B. Em ca�o de temporais ou de es�radas em máu. Consultoria e residencia +Praça J 5 de Novembro, 13 I
.. estado, aspassagens terão o acrescimo de 200(0 II Telefone, 1.58,4 , I
:U:::····H!!·,,·\,······· �s;;�-�;�;�i �arf+:"::·,:��a,s .. II�I����=�r�4=�!§&A�;i-�I=fª��.i;P,.�§!iiii]ii!Rr
! C r e d í toM u t u o P r e d i a I ! r···

linda :a:3::.11". Bt���,�� ;�:rii�O
• . • d I

cola de S anta

• • e ser sua pa- Catarina
E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo I
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\110S FORA�J.1 DESTRlBUIIlOS A' MAIS ga ndo a pe

..., as (Soc. Coop. Resp. Lida.)
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA- 5$000 -10$0';':)<:J ou 20$' »Ó, (')0 IIRA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO... , PROCURE�v1 HOJE -

MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA por r=r> és n,a I I

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construto.a
MEZ.

Universal Ltda.
-

especiai inel de abelha,
pirt"\enta malagueta,

laranjas, bani:.lndas, etc.
V. 5a. encontra no

Mercadinho Popular,
no Cáis Federico Rolla n 10

Entrega á domicilio

-wae eR-

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido

.. proxi-
mo ás aguas té rmais IIOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha �

de primeira ordem brasileira e alemã II
Preços modicas

Propdetario: Herbert Falk
(Mau sprtcht deutsch)

GU/.\RDA _- Municipio de Tubarão
Santa Cetarina

Indo Araranguáa

HOSPESE-SE NO HOr EL NOROE.:iTE casinha de
I a. ordem, asse.o e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e

domingos

Proprietario .Joao Gonzales

Rua Trajano n. 16

(Ediicio propro]

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103
s. PAULO

107
Premie maior 5:175$000, e multas

•

prerruos menores

REECB E DEPQSITO

! PA6AHDO 05 "J,

I .

II SEGUINTES JUROS:
f I: cic Limitada e5.1. ala

CIC. AvisoPro 6.1. ala

prazo Fixo 8.1. ala
.

•

'., -t

'#7' m&

,.;. ,:,VENDE--SECREDITO MUTUO PREDIAL� ;,
RUA FELPE SCHDMIT N 2 - (SOBRAO)• • .

1 urna farmacia bem aíre-
• • tin ' 'j' g t. I· '5 h! 3

_
"Nr 'ri" ',.' i ',! "Si

j qnezada, n'um bom ponto
G Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 ! ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferrolda linha férrea São Fran-
O 'iIt'" quartos para casal. \ cisco.
O

,<" , ,..

� Inícrrnações pejo fl)l1e n.
r:; Adv�gado 1 Para mais informações••••••••._........,..$;'---_...._'"_'''--,-,'::_'_;;__ � .._._� ••�••••G. ...4:3e !':ua Trajano O. J «esta redação .

Os melhores preços
Ao alcance de todos

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

CREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOLJza Lnclo

.

� - -�.

:1
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FL. 1..1

Fi·fiaes
I\lIatri2:
em: Blurnenau �,..Joinville Seo Francisco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçeo de$eoção de
P�ZEND'AS:

t.z;endas nacionaes e extrange'ras tlafa terno.
.M,prms e Algodêes
Lonas e Impermeaveis
"C�petes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e se.gir
LI em novellos e meadas

SI9.,metes e Perwro�rias
,,�l�hoados e CQlcbas
e.rtinas e Cortinados
f_bas e guarda-napos
SaJN.tos, chínellos, meias
Depositarios dos �mad��

Charutos cIJANNEMANN.
---,_

ErTlpro�,a Naci<Dnal de
Fabriea ae Pcntas "Rita

A Gazeta
Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clínica médica de crian

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

�FONE-1524

D,... Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto. 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANIlA GARIBALDI, 49

MACHINAS:
Machinas de benerícíar madeira

ldaterial em gera! para construcções: Machinas para officínas mechanícas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para ·laoeií't,;;

e janellas, tinta Matninarios em geral para a lavoura: � ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cilltivadores, moinho etc.
Fogões e Camas f ocornovets, Motores de esplosão, 'V10tOl�S
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- eléctricos

res Material em geral para transmissões: �·:O,
Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas 'para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD F -ças, q\"ces-
Productos ehímicos e pharmaceuticos soríss, serviço mechanico
Conservas nacíonal e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

I'-Jav'��ação ."Hoepcv.�e"--vapores "Cad Hoep�ke" "Anna" e Max,.
fv1arla J

... � Fabrica de Gelo dRita Maria" - Estaleiro Arataca"

Indica:
�_&&������N�'��������-�'-���·-��'i'.�.������� �������

_E_p I � s IA Favorit I
S6 os fabrícados em joinville pela gúnica fabrica �� �do E S T A D O �

�
PEÇAM PREÇOS-C.A SA PIEPEtr� � �

Rua 15 de Novembro n.366 JOINViLLE � Em loteria a sua favorita
.,.-.-. § -6 , "_'''''''"''"''''' .CM.,......... w ri irr·

��

.,
.. 4 .__

�tmrlJockey Club Florianopolis
.

O mais elagante centro de diversões famí-
líares.

Dr. Armlnlo
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114 IITe!. 1317
_

I

I

\ I
IIDr. RicardolGottsrnann

Ex -chcle da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\Jressor
Indórg Burkhardt e Professor

Er\Vin ICreuter)
Elpeclalllia em cirurgia

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

operações de plastica

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

das 1 5 ás J 6 1,2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

--lI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Advo�adí()s
I Dr. f'adro da M.oura Ferro I

Advogado
I HUd Trajano, rr 1 solll I
I Telephone n'145b I

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

cionais e estranjeiras.
ernsfane camente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAjANO,-OJ s brado-nos altos da

. i .J. ,iP�I�riaS�_, .p a

I _�IIIIIIIIi!__"......._* :•••••••••
-_.-. D•••G.(i.®�

I Companhia "Alllança da �
• Bahia" 4
•
" FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA

I L eguros jTerrestres e Maritimos
"
G
•

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 i

Cf RECEITA EM 193 21.421 :545$220
.rJ SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I Allentsl, SubnAgentes e�l�de A asf

II
em todos 08 Estadoll r;n Bralli, no Uruguai na

R,.,'
dincipaie praças estrangeiras.

��

.� Agentes em Flor.anopotis: �
e I.
• Campos Lobo & Cla, �j
• I

. ��

e Rua CD.neihlro M lfra, 35 (;�braIIJ) Calxaj PClta! 19 I

I .LBONE N· 1.083
c ��

i
� END. TELEGRAFICQ ALLIAlvÇA �

VENDE-SE uma casa 11' dis- instalações, No aprutimas G . �
trito «J0ão lessôa», 1 ,crei- vel recanto da Ponta do La·s � Escritoríos em Laguna e ltajahl �
lo, á rua do Nestor no . .:12, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES �j

comZquartos, salas de ·v .itae Alves, no Canto do Estreito. e . t
e entarJ cozinha. .�........ o••oe••• �

FERRAGENS:

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 sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 10R/O:
�ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: 724 (rnanual)=

HORAS MARCADAS

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

I
Fones 1631 e 1290

I
lAceado Mo-I

•

re I ra tem seu escrip-

tór io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 7(). - PhOJ�p· 1277.-

I Caix 1 Postal, _11_0_

Rua Felipe Schmitd ns 7 e 17 a

No;Estreito Ponta do Leal I
I

0

�
1 �

� BILHETES �
� �
� Federal e Santa Catarína �
� �
� NOS CLA.SSICOS; ENVELOPES FECHADOS �
� .

.�����_. -��t���

t
�9.000:00G$OOv �50.000:000$000
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Florinopolis, 11 de Outubro de i937--:--

Sociedade A Gazeta r\os

munlcipíos

Por infração ao Decreto ........
22,033, de 29 de Outubro d-
1932, foi autuada a firma Noe
mia Lopes Viana, estabelecida
com çharutaria à I ua Felipe
Scbmidt.

Associação Catrinaen
se de Imprensá

Matricula de jo.·uais e oficinas
impressoras

1)a Secretaria da Associoção Catarinense de
Encerrando o expediente pas- Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:

sou-se á ordem do dia, da qua] No intuito de evitar passiveis equivoquos, avisa
constaram os dois seguintes tra- esta Associação que a matricula das oficinas impres-
balhos: Safas dos jornais e periodicos é obrigatoria, de-
lo'} -com a palavra, o dr. ' vendo ser feita em cartorio do Registro de Titulas e

Amilcar Barca Pelon íalou sobre Documentos e, na falta dêsse, nas notas de qual-
as suas atividades san.tarias no quer tabetüo local. (Decreto n: 24.776, de 14 de
Estado Santa Catarina, andamen juho de 1934-Lei de ltnprensa.)
to dos seus trabalhos e as lun- O pedido de matricula será instituído com di-
ções e finalidades de um sanita- versos documentos, entre os quais:
rista hodierno. Prova de pertecerem o diretor e redatores (de

Estendeu'se bastante sobre or- jornais ou periodicos) á Associação de Imprensa 10-
ganizações tecnicas e tcrninou a cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, Ietra
primeira parte do seu trabalho b, do mesmo decreto).
fazendo um apelo aos seus co- A Secretaria desta As,30ciação fornecerá aos

legas no sentido de comunica- interessados todos os informes necessarios áquela
rem, o mais depressa possivel, matricula. E, a proposito. cita o Artigo 64 do su- Visitando todus as escolas des-
á Higiene, os casos de molestias pracitado decreto: te Municipio, encontra-se em

contagiosas verificados nas suas «Art. 30. -A falta de matricula, ou das de- Cbapecó o Professor sr. José
clinicas, adiantando mais que os clarações exigidas no artigo anterior e das alterações Xavier, esforçado Inspetor Esco-
laboratorios do futuro serviço de supervenientes, bem corno falsas declarações. serão lar a quem muito se deve do

Higiene do Estado estariam à punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000, progresso ela instrução publica Ao operario Manoei Machado
,lisposição dos srs, medicos para aplicavel pela autoridade judiciaria, mediante o pro� prim,a�ia, tanto estadual, como Ramos foi paga, pela Inspetoria
aquele fim e que ele orador não cesso estabelec do no art. 64 e promovido por qual- municipal e partrcu ar. ,RegIOnal a import meia de .......
se esquece da função dos olhos quer interessado OEl pelo MinisterlO Publico. CORRESPONDENTE 70$000, que havia Sido depo-
de um sanitarista um olha a

P ÇAS DE
sitada pelo sr, José Natividade,

estatistica e outro o labora· iiliõõiiiiiliõõiiiiiliõõiiiiiiliiiiiiiiiiliõõiiiiiliõõiii�----""'S�E�';;;;;;L-O�S -DOáiiiiiiiii_BiiõiiiR�AiiiiiiiS!!iiiiI�L� BOINAS, CAR A U estabelecido SiQ Jo e', FELTRO E LA NS EM NOVE, .

,. se, com pa�torio. A ELEGANC[A MASCULINA Compra-se sêlos do Sra- LOS DAS AFAMADAS MAR dana, p�ra l�delllzaçào ?as fe-
20.) - o dr. Oswaldo Ca· EXIGE UM BOM CHAPEU. sil, qualquer quantidade. O FABRIL [fias

devidas aquele operano.
bral leu a parte do seu traba- «CREPI» E' O UNICO, NO Paga-se bem. eAS DA CIA. UNIA <

lho sobre o SEGREDO ME, "O PARAIZO" Rua Crispim Mira 29. CAS� "O PARAIZO" I Prova I de identidade
DICO-- �nc�fu � mal�������������!�����������

IImaior. O testemunho e o

::!��d�to:��:�O; p�a:r�ro�::. Guia doEstado deSanta Catarina
tratar das «Relações entre o me- t
dico e a sociedade, em face do Suplemento de 1937
segredo. O medico como pen
to»,

Tenho a subida honra de
comunicar a V. Excra, que,
do dia 27 de Setembro de
1937, em sessão da Socie
dade Catarinense de Medi.
cina, ficou deliberado, por
unanimidade de seus socios,
hipotecar á «� ociedade de Regressou o sr.Melo
Medicina e Cirurgia ds Rio Viana
de 'Janeiro», toda nossa so

lidariedade e absoluto apoio, I RIO, 8 - Regressou da Euro

tanto moral como material, pa, a bordo do transatla?tico
á criação da «Caixa de <Cap Norte:, o sr. Melo VIana,

. antigo presidente do Estado de
Pensões e Aposentadorias Minas Gerais,
dos Medicos-, de iniciativa Falando ao representante d'O
dessa douta Sociedade. JORNAL, ainda a bordo, disse o

Prevalecendo-me do ense- sr. Melo Viana que sua viajam ao

jo apresento a V. Excia. as
Velho Mun?o fôra determinada

: .. _ pela necessidade de acompanharmínhas felicitações congratu- sua esposa á Alemanha.
lo-me ao mesmo tempo com Iaterrogado se levára alguma
a Sociddade de Medicina e incumbencia oficial do governo

d T I ECirurgia do Rio de janei- �ineiro, contestou,. afi�mando a- Rua Felipe Schmidt, 14··En . e eg. ntres
ro por tão brilhante e íutu- I�da, que seu passeio fora, como

. .. . dissêra, exclusivamente para a �rosa 111Ic.lahva. .
tender interesses particulares. P R E ç, O S

Aproveito a oportunidade Viajaram tambem no mesmo Guia com o Mapa do Estado 8$000
Para apresentar a V. Exa. navio os professores Philadelfo de -10$000

e finalmente em todaa

Idem, com o Suplemento .. ••• aa aHecçoes cuja on..
os protestos de minha eíe- Azevedo e Hanneman G�ma!lães, Só O Suplemento 3$000 Iara. registrada gem sela a

vada consideração. que representaram. o raSI n_o •

1$000
'

t • t,AVA R I A· ... . Congresso InternacIOnal de DI- Pedidos pelo Correio: mais para. o po r e
(Ass.): Armll1lO T,avares reito Comparado, realizado ulti-I - Milhares de curados. -

10. secretario mamente na França. �i��������������������������_����������_�G�RA�N�D�E!DE�P�U�RA�T�IV�O�D�O�S�AN�6�U�E_
-"'Apyreiina" ein ausge- A formula àe "Apyretina" --Atesto que prescreuo com I I� -- Die Zusammel1selzung --AIesto que tenl10 empre-' --Atesto que prescreua em

os co-I toõos os casos inàicaàos, o

resultados optimos, uon "Apyretina" ist bereits gado em minha çlinica os produto "Ap"retino" :do far-
I maceulico rarlos Henrique

(Kopf· perfeitamente aos casos ín- chets àe "Apyretina" neste I ein BeUJeis àer schnellen .. meàeiros.
cocheis de Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo

Oicaàos. ,hospital,
'

und h"lIsamen Wirkung in Dr. Piragibe de Araujo_optimos !resultaào.3. rlinica geral e peàiatrin. con
sultoria e resiàencia: Ruo
lS de NOllembro li' 8Z-Blu-

"

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Santa ralarina.

-05 analgesicos compo
nentes Oe "Apyretina", es

tão àosaàos optimamente, de
maneira qUI! a energia espe
cifica dos orgãos não é atin- ders bei migt'one
gida por efeitos !'-ecundarios,1
mesmo quanOo os àoi5 co- schmerzen).
chets sejam ingeriàos simul
taneamente. Em outras pa
louras, não àeprime o co-

roça0, não àiminue o perys· D "

taUismo gastro _ intestinal
r. 6eorg nlchter. rJini-

nem hyperaciàiflca o esta- co geral e operações. Diplo- Dr. AlfreO Hoess, rlinica
ma10-
Asslnaào: Dr. Osvaldo Es

plndola
Dr. OsualOo Espindola,rli- Brasil.nico geral e peàiatria. ron-

sultorio e resiàencia: Rua H 't I SN 1
.

1
. Isab"l Blumenau,lS àe liovembro li, 84 A-. OSpl a CIo ase, aragua. ., •

Blumenau--Santa ratarina. Santa ratarina. ratarina.
---------------------------------�--------���----

zeichnetes Proparat beson- é àe molde a corresponàer

de
Catarinerise
Medicína

Presidida pelo dr. Armio Ta

vares (ad. hoc.) e secretariada
pelo dr. Artur Pereira (ad. hoc.)
realizou-se no dia 4 deste mês,
1\ 21 a. reunião da Sociedade
Catarinense de Medicina.

Estiveram presentes o seguin
tes médicos:

Bulcão Viana, Sizenando Tei
xetra, Amilcal Barca Peloa, Fer
nando Wendhausen, Oswaldo
Cabral, Miguel Boabaid e T0-
lentino de Carvalho.

Foi lida e aprovada a ata da
sessão anterior.
No expediente o dr. Armi

nio Tavares disse o seguinte -

que se encontrava no seu

poder um trabalho do sr. Luiz
Hubert, guarda fiscal de 1 a.
classe do Serviço de Coloni
zação do iv1imsterio da Agt'i
cultura, em Nova Trento, sobre
a Digítalis Lanata, e consul
tava a Sociedade sobre se devia
ser lido ou feita a inscrição pa
ra a proxrma sessão. Ficou en

tão resolvido para a vindoura
reunião a leitura da monogtaíia
do sr. Hubert.

Em seguida comunicou () en

vió do seguinte oficio:

Florianopolis, 29 de Se
tembro de 1937.

Presidente da
Medicina e

Exmo. Snr.
Sociedade de

Cirurgia.
Rio de Janeiro.

ALUGA--SE,

o coníortavel prédio de resi-
dencia á rua Este-ves Junior

n. 179.
Tratar no Banco Agrícola, á

Rua Trajano 16.

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
àen angegebenen follen.

Dr. A".ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Dr. Paulo de rarualho.
Dr. Anton Hafner. c1inicÇl Dr. Nilo Saldanha frun-rlinica geral e operações.

maào na Alemanha e no geral e operações. méàico geral e operações, méàico
médico àiretor õo Hospital co. médico àiretor ào Hos-

méàico chefe ào Oiretor do Hospita,l Santa àiretor ào Hospittll Santa
e materniàaàe marIo Au-

'A
OOR

PV

Acaba de sair e!o orelo
o primeiro suph3rnento
cc,n"\ todas as altera

çoes ocorridas nas 8(j-

rninistraçoes Esta

dual e rv1unicipaes,
contendo amplas In-

formaçoao para a in

dustria e Corne�cio
Editada na LIVRARIA C�NTRAL

DE

ALBERTO ENTRES

Mlr�ister',o dc�
Trabalho, ln'
dustri,� e Co-

rnerCIt:")Chapecó
NOVA INDUSTRIA 16a I��SPETORIA,

NAL
'(ECIO-

A poderosa firma Luís e Silo
vi" Lunardi, colonisadora domi
ciliada em Xaxim, conseguiu a

vinda de capitalistas riogranden-
I ses, que instalaram na sé.le do

I
mesmo distrito grande fabrica de
banha e produtos suinos, dotando
aquela localidade ainda de luz e

,

energia elétricas.
Por esse motivo grande tem Junta de Conciliação e

sido a procura de colónias por Julgamento
parte de agricul�ores vindos do
Rio �ran,de do S�I, sendo que I Por não terem as partes che
a fabnc� lOaugu,rara os trabalhos gado a um conciliação, será sub
em janeiro proximo. metido a julgamento na proxima

audiencia, o processo em que são
I\lSPEÇÃO ESCOLAR I partes reclamada e reclamante

respectivamente. a Companhia
Telelonica Catarinense e Zilda
Machado Santana.

Autuação

Ferias

A Diretoria Geral de Expe
diente transmitiu á Ínspe- ulÍ" a

seguinte circular: «De ordem do
sr. Ministro, e na conformidade
do apêlo feito pela Procuradoria
do Tribunal Regional do Disln ..

to Federal, comunico-vos, para
os devidos finis, que o único
meio de provar a identidade das
pes_oas maiores de 18 anos e

i menores de idade continua a 8fT.

I insubstituivelrnente, o titulo ele!
toraI.

IALUGA-SE
'10

confortavel predio de resí
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

Banco Agricola- Rua Tra
jano, 16 =Floriauopolis,

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

as molestias provenientes da syphilia
• Impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL�
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATlSMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

-·A "Apyretina", pela 05·

sociação feliz àos seus.in.
greàientes, será um auxiliar
prerioso nos casos inàicaàos

DR.VICTOR MENDES
major àr. Victor menàes.

Diretor ào Seruiço àe Saú
de àa força Pública ao Es
taào.ratariria.

S ,. pital ae Timbó, Santa rata-anta katarina, Blur.lenau, Santa xiliadora, Hova-Breslau-Ha-

mania, Santa ratal'ina.
-------------------------------------------------

rina.
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