
ampanha de chequ
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A verdadeira
grande atividade,
de Oto Neitsch e

campanha de cheques está sendo posta em prática, com
pelo dr. Oliveira e Silva, arvorado em "caixeiro-viajante"
Vitor Konder.

rir-nos.

fAssociação Catarinense
de Imprensa
Reunião extraordinaria

A GAZETA
POVO Sem quaisquer liga�ões politica'.

Alguns jornais locais, desde ontem, abriram suas baterias
con: ra () honrado Consul Carlos Renaux, depois de haverem recebi
d l a visiLa cordialissima do advogado dr. Oliveira e Silva, que
aqui aportou ante-ontem, hospedando-se no Hotel Gloria.

Preliminarmente, devemos elucidar os nossos leitores dos
motivos de ter ninantes que levaram o dr. Oliveira e Silva a arvorar

s� emcoIT�ponden� gm�, em Brusque, dos jorna� que atacam ���������������������������������������������������������

aquele que foi a alavanca propulsora do engrandecimento e do Aprogresso de Brusque.
Tudo gira em torno de uma carta que o honrado industrial

"2'igiu ao referido advogado, em data de 25 de Setembro, do cor-ITimte ano, concebida nos seguintes termos:
-" Dr. Francisco Oliveira e Sílva-rBlumenau. Prezado Se-' ANO

nhor. O nosso encontro no edifrcio da IRESA naturalmente dei-
-----------------------------------------------

xou patente, que V. S. não mais possue a minha confiança como

advogado da IRESA, esperando que V.S. disso saberá tirar as con

soquencias. Atenciosamente (a) CARLOS RENAUX, Superinten
dente. >,

Esta carta que representa, no fundo, a anulação de um

"cheque permanente », que ao dr. Oliveira e Silva vinha sendo dado

peias industrias Renaux S. A., veiu determinar a «campanha de
cheques», anunciada a letras berrantes pelo «O Estado», de ontem,
Ieita contra outros «cheques» com que se deve estar locupletando,
porventura, mais o « correspondente geral ", do que os proprios jor
nais que estão dando vasão ás ignominias bolsadas contra o nome

honrado do Consul Carlos Renaux, depois da viajem especial a

eS-1ta capital do dr. Oliveira e Silva.
Por nós, desafiamos quem quer que seja, que traga para,

a luz clara do sol, um cheque recebido por quem dirije A GAZETA. I
E nesse desafio vaí o melhor desafôgo da nossa conciência.

Estamos neste caso, unicamente, liquidando certas contas

atrasadas, que ainda não foi dado saldar com o sr. Vitor Konder.
E, tão bem, como nós, o sr. Vitor Konder sabe, quais elas são ...

Fomos uma das grandes vitimas da sua prepotencia e das
suas injustiças, com o calcamento a pés da lei e dos mais rudimen
tares principias da retidão. Estamos neste caso, dando largas ao

nosso ardente patriotismo, que não admite, não suporta, não tolêra,
�ue um estranjeiro nos atire ás faces, como brasileiros, as afrontas

tôrpes e as ignominias indecorosas, a que já tivemos ocasião de refe-

voz DO
-------------------------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O e A L L A D O
----------------------------------------,---------------
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Importante reunião A

989

SERA� EN�ERRADO
O ALISTAMENTO

Queremos mostrar a OLa Neitsch, que o brasileiro é PRES
TATIVO, em todos os ramos da atividade e mais ainda quando de
fende a sua honra afrontada. Queremos provar a Oto Neitsch, que
o NIVEL INTELETUAL DO POVO BRASILEIRO, ao contrário
do que atrevidamente afirma, tem a elevação necessaria para recha
çar os caluniosos insultos assacados por tartufos da sua laia. Quere
mos dar a êsse estranieiro indesejável, a definção formal que o bra
sileiro tem o CONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE, e

que longe de possuir INDOLENCIA ESPIRITUAL, referve no seu

entusiasmo febril, nos momentos em que os réprobos pretendem ul

trajá-Ia.
Noutro paí-. que não Iôsse

centrado no seu escorraçamento do
nefanda ignominia.

Se ha quem esteja empenhado numa CAMPANHA DE
CHEQUES, não são os que defendem o nome impoluto do Consul OCarlos Renaux. São, sim, aqueles que mandando publicar nos jornais'
as mais tôrpes infamias contra essa imortal reliquia que fez de

----

Brusque um dos grandes centros de progresso catarinense, têm a

audacia, têm o cinismo, têm o desplante, de mandar a conta, para
pagamento dessas infamias, ao proprio infamado! Não faltamos á
verdade. Existem provas. Se as quizerem, é só pedi-las, que nós lhas
� A Côrte de Apelação discutiu,

� aremos precisas e insofismaveis.
em sua sessão, de ôntem, os

Quem está fazendo a CAMPANHA DE CHEQUES, não é
civeis n.

o Consul Carlos Renaux. emb�rgos .

1.777, de

Quem está fazendo a CAMPANHA DE CHEQUES, são Florianopolis, em_que e�a em

Vitor Konder e Oto Neitsch, supondo que possa existir dinheiro bargante o. d�. Joao Acacio Go

capaz de destruir a obra colossal criada por essa figura empolgante: �es dde dOh�elra �aem?argadodo
de lutador e de abnegado, que é o Consul Carlos Renaux. sta o e anta tarina, sen o

E para tanto, como caixeiro viajante, fizeram seguir para rel.ator � sr. desembargador Me

Florianopolis o advogado Oliveira e Silva, o qual depois de visitar deiros _FIlho.
as redações, no sentiria de que os jornais dessem livre curso ás in- A Corte recebeu os

_

embargos
sidias bolsadas por um correspondente ficticio, era visto, á tarde, para reformar o ac�rdao embar

no "hall" do Hotel Gloria, em palestra com um conhecido jornalis- gado, sendo vencld�s os. srs.

ta, procurando, quiçá, caquetisá-lo, para que pozésse a sua pena ao desembarg�dores M�delros FIlho,

serviço da causa ingrata, que está repugnando a todos os homens Gustavo Piza e GUIlh:�me Abry.
de cara ter e a todos os brasileiros que têm a noção do que devem Em face dest� decisão, o.Es
a seu proprio nome, e que esta manhã, transformado em "môço de tado apresentara os respectivos

fretes", ajoujado ao pêso de varios pacotes de jornais desta capital, emba�gos, p�lo q�e a rllmoros.a
se encontrava no correio, despachando o feixe de insidias pagas por questao, <:ontll1uara durante mais

-Oto Neitsch, que' é, nada mais, nada menos, do que aquele es- alg�ns m�s�s. sem obter uma so

tranjeiro atrevido, que não teve rebuço em afrontar a honra dos lução definitiva.

brasileiros, com 08 mais baixos e soêses insultos.

o nosso, Oto Neitsch teria en- TERNOS FEITOS DE 50$000
solo patrio, o castigo para a sua PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso"

RIO, 16 (Especial) Reuniu-se,
ontem, sob a presídencía do chefe
da Nação, o Conselho de Ministro,
comnarecendo além dos titulares de
todas as pastas.generatsoões Mon
teiro "e Newton Cavalcantí, almi
rante Paes Leme, capitão Felinto
Muller e Majoll João Alberto.

A reunião foi demorada, igl1O
rando-se o que na mesma foi pas
sado, devendo, entretanto, tratar
se de assu'ntos de alta relevancía,

Estrada de Ferro
Santa Catarina

A administração proficua do dr.
Antonio Vitorino Avila

RIO, 16 (Especial)-A Justiça
Eleitoral determinou o próxima
sábado da semana entrante, para
o encerramento dos trabalhos de
alistamento.

Os funcionarios públicos que
não se alistarem eleitores,até essa

Auxiliado por outro não me- I �ata, serão demitidos dos car�os.

nos competente engenheiro, o dr. SEMANA DA
Edmundo Pirajâ, c�jo valor me- . �RIAN""A
rece de todos o maior acatamen- "

.

to, o atual diretor da Estrada de I RIO 16 (E
.

1) T '

Ferro Santa Catarina, está de-]
h'

'
..spec.la

- era legar,
sempenhando em nossa terra uma I oj.e, n� M Il1l.st.e�1O da Justíça, �
função elevadissima qual seja a li cer.lmOl1la

do InICIO da Semana da

de dotal-a de um 'melhoramento CrIança.
imperecivel, rasgando caminho ROMARIA
para o ascoamento aos produtos Iide uma das zonas mais ricas do RIO, 16 (Especial)-O Aefo
nosso Estado.

.

. Clube está convidando a popula-1!0men� da tempe�� d? dr. V�- ção para uma romaria a ser feit�torino Avila, fazem JUS a adrni- no próximo dia 19 t I d'-

d id dã
, a.i umu o e

raçao ?S seus concl. a aos. Santos Dumont.
DaqUI a� referencias que lhe

fazemos, baseadas no que nos foi
dado verificar, por ocasião da
nossa recente viagem ás localida
des servidas por aquela ferrovia.

A Estrada de Ferro Santa Ca
tarina, passa presentemente por
uma fase auspiciosa, devido ao di
namismo e competencia técnica
do ilustre engenheiro dr. Antonio
Vi torino Avila.
Dotado de uma grande fôrça

de vontade, conhecedor profundo
dos assuntos ferroviários, sua ad
ministração vem-se revelando co

mo uma das mais eficientes e

das mais proveitosas.
Seu alto descortinio não se

restringe apenas ao trafego já e

xistente, a que preside uma fisca
lização irrepreensivel, mas tam
bem aos trabalhos relacionados
com o prolongamento do trêcho
ligando Blumenau a Itajaí, que
uma vez tornado efetivo, contri
huirâ poderosamente para o de
senvolvimento e progresso do ma

nancial uberrimo, que é o Vale
de Itajaí.

Sua atividade manifesta-se II tet tpor fórma a tornar-se apreciadis- ns I U O
sima por todos quantos vêm a

companhando a sua gestão. Cons
truindo pontes e boeires, man

tendo uma conservação evempla-
rissima em toda a rêde, o

dr'l
RIO, 16 (Especial) Será lança- PreocupadosAntonio Vitorino Avila está pres-

da �oje a pedra fundamental do

tando li Santa Catarina, com

.

a
InstItuto de Puericultura.

�OM BaUNO
sua capacidade invulgar e as suas A ELEGANC LAMASLUINCA I MUSSOLINI
excepcionals qualidades de tra- EXIGE UM BOM CHAPEU. �
balho, serviços inapagaveis, me- «CREPI» E' O UNICO. NO f ROMA 16 (E

.

1) O •

recendores da nossa melhor grati- "O PARAIZO" culo f:' StpeCIa
- 8 ClT>-

dão. '.s ? ICIalS mos ram-se preocu-
padissimos com a sorte de Bruno
Mussolini, de quem não ha noti
cias ha dois dias.
Como é sabido, o filho do Dij

ce acha-se em Espanha, como ofi
cial aviador, combatendo nas fi
leiras do general Franco.

CASO
DA LUZ

Mobilisação geral

Transferido

LONDRES, 16 (Especialj-c-Sa
be-se ter sido decretada a mobilí
sação geral de todas as tropas
soviéticas da Mongolia.

RIO, 16 (Especial) Será trans
ferido de diocese dentro de breves
dias, Dom Duarte da Costa, Bispo
de Botocatu'.

VITO'RIA
EM UBA'

de Pueri
cultura

A I
Meninas sequestra-

população das

de Roma

RECIFE, 16 (EspecIal) A poliCiaestá desenvolvendo uma grande ati.
vidade, contra os elementos extre
mistas em todo o Estado.

SANTA CRUZ, (14 Especial)
Foram capturadas peste mnnícípío,
as meninas filhas do Dr. Albrecht,
que haviam sido sequestradaa, de
Porto Alegre ha dois dias.

As meninas foram embarcadas
para Porto Alegre, acompanhadas
de doIs agentes de policia.

ROMA, 14 -- A população desta
capital, segundo a estimativa ofí
cíal era, em 30 de setembro, de
1.236, 000 habitantes o que represen
ta um aumento de 228.000 almas
sobre o ultimo censo regular, efetu
ado em 1931.

Atividade contra os

extremistasQUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA p
VA' A «O PARAISO,. E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

Banditismo
CIDADE DO MEXICO 15 - A O R D E N 5

AgencialUNIVERSAL informa, segun-
do seu correspondente em Te-Ihuacan, que foram encontrados. nas

proximidades de Porzelo de Napela,
sete cadaveres de pessoas enforca
das pelo bando chefiado por Assún
cíon Carmona.

aos executores do
estado-de-guerra

BELO HORIZONTE, l4-Foi
organizado o diretoria do P.R.M.
em Divino, municipio de Ubâ,
sendo colocado na presidencia o REGERA'

prestigioso politico local, sr. An- concertos em Roma
tania Vicente Ferreira.
l�.�Com a instalação dêsse direto- RIO, 14--A Real Academia da
rio, que foi a última está o P. Italia convidou o maestro brasi
R.M. completamente arl:culado leiro Francisco Mignoni para re

em todos os distritos de Ubá,on- ger diversos concertos na Italia.
de o aguarda uma grande vitória I Nesses concertos, serão incluidas
no pleito de 3 de janeiro próxi-, composições cIassicas italianas e

mo. tambem de autores brasileiros.

,
De ordem dó Sr. Presidente, convoco

r

os se-

nhores membros da Diretoria para urna reunião
extraordinaria, hoje, ás 15 horas, no local costu
meiro.

Serão tratado assuntos de grande importan
ela para os distinos da A.C.I.

Florianopolis, 16 de outubro de 1931.

LOURIVAL CAMARA
10. Secretario

.

RIO, l4-A Comissão Federal incumbida da aplicação dalimedidas do estado-de-guerra em todo o país, ordenou ôntern, portelegrama, aos sel�s delegados nos Estados, sejam prêsos e removidos para esta. capital todos os individuas comprometidos no movi
mento comumsta de novembro de 35.

A ordert_l compreende.os acusados ainda <tsub-judice», 09
condenad?8 foragIdos, os que Já tí'nham cumprido pena e mesQ'lo
os .absolvIdos. �ambem atinge os que, processados, aqui ou no in
tenor, t?�ham �Ido postos em liberdade por meio de «habeas-cor
pus.":. E m�ensa� da Comissão, ao que soubemos, proceder a uma
reVIsao da sItuaçao de cada um desses elementos, afim de esclare
cer completame?te a trama s.ubversiva do ano atrazado e pesC{uisarO seu desenvolvlInenta posterIor.

.. __ ....." •.

"�-"l"

"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2�ÇiAZE.T:A-FlonanO}JOlI:l 16-10-1937
-

-I.revolução!
� ------.----------------------------------

A CASA "O FlARAISO" causou ve/dadeiro
no comercio de casemiras. 200 lindas padrões.
Um fino cõrte por preço nunca visto.

�iiiiiiiiliiiõiiiiiiiiiiiiíiõiiR�U�A�F�E�L-�1PiiiiiiiiiiiiiõiE;�SiiiiiiiiiiiiiiiC�I-I�M�liiiiiiO�TiíiiiiiiiIíiiIi'iiiiiiiiiiiiiiõ2�1��II
'DIVIDIU A Nomeafia iOrd®m dos r�í*�.�OO��::����c,

50RT E Advogados r José Rosa e Senhora �
5O t

Para exercer o cargo de Co � . . �ICOnos rnissario de Vigilância do Juiza- � participam aos seus parentes �
- d

.

d d d' MdC it I f' No quadro da Ordem dos � e pessôas de suas relações, o ��(....e � os r� u� o e enores a apl a OI .

.
I!!I n

.

t d f:lh Ib i I hete de Io _ nomeado o sr. Arnoldo Busch. Ad"dvoEgadod'l do Brasil,. Se�ção � E�s��� e n o e sua , a

te ria
este sta 0. resuereram mscnção � ,..

�

ALUGA-SE os provisionados srs. Erne,to La- ������������
O sr. Sebastião lVlont\:iro de f 1 d' d b D' P d. O con ortave pre lO e resi- com e e rmas razeres e BOINAS, CARAPUÇAS DECastro, homem de negoclOs em Cdencia á Rua Spivak, em ampos, inscrição que será con- FELTRO E LANS EM NOVEcontinuas viagens para Palmas, J d'd d d I Ioão Pessoa. - Tratar no ce I a se entro o prazo ega LOS DAS AFAMADAS MARcidade de Minas Gerais, levou fA

•

IBanco Agricola- Rua Tra- não or apresentada qua que opo� CAS DA CIA. UNIAO FABRILna sua última viagem o bilhete .

6.914 da Loteria de Santa Ca- jano, 16 --Florianopolis, Slção. CASA "O PARAIZO"
-------------------------------

Ineuitauel a
•

paruco

Amparando os

pescadores
DECRETO NO. 185

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
DECRETA:

Art. 1.-Fica o Poder Executivo autorizado a firmar com

o da União acôrdo para a execução, no território catarinense, dos
serviços referentes á pesca.

Art. 2.-Celebrado o acôrdo, o Estado entrará logo em

entendimento com a Prefeitura Municipal de Florianopolis, para a

Instalação nesta Capital dum entrepôsto, por onde passe, para a de
vida inspeção e classificação, todo o pescado destinado á alimea
tação pública.

Art. 3.-Fica tambern o Poder Exec tivo autorizado a

Instalar escolas profissionais de pesca em di versos pontos do terrj
torio do Estajo, preferentemente naqueles onde contar com a cola
boração das colonias de pescadores e dos municípios onde [orem
localizadas.

Art. 4.-Para a execução desta lei fará o
.

Poder Execu·
ti vo as operações de crédito necess irias, até trezentos cont � de
réis {Rs. 300:000$000), em não haven [o, no final do corrente

exercício, saldo orçamentério que comporte 1 despesa.
Palácio da Asse.nbléia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, em Florianopolis, ] 5 de Outubro de 1937.
filtamiro Guimarães, presidente
sttvio Ferrare, 1. secretario
1?_oberto Oliveira, 2. secretario

ianna, que correu quinta-feira.
Em Palmas, cedeu a metade

ao seu amigo sr, Plinio de
Araujo Freitas, alí proprietario e

residente. Faz-se a extração, e

o bilhete que aqui no Rio an

dáva de mão em mão, na e5qui
na da rua Sete com Ré\malho
OI tigão e de Ouvidor com o

Largo de São Francisco, é pre
miado com o premio maior-I 00
contos, Dividira o sr. Monteiro
d,� Castro a sua sorte com o

amigo de; Minas, estreando os

dois o novo plano da popular
loteria estadual.

Logo que o bilhete 6.914
lhes foi apresentado, pagaram os

concessionanos, srs. Angelo La
Porta & Cia.

Uma Companhia Genuinamente Brasileira

especialisada em

Seguros de VidaC'
_

\
4' 27.�

20 42.2 42 26.
2' 4' .5 43 26.0
22 40.9 44 25.3
23 40.2 45 24.5
24 39.5 46 23.8
25 38.8 47 23.'
26 38.' 48 22.4
27 37.4 49 2'·6
28 36.7 50 20.9
29 36.0 20.2
30 35.3 5' '9.5
3' 34·í �� '8.8
32 33'2 54 18.l
33 3�. 5 55 17.4

\\ \�1 f, \w��� ��·.í �� ;�.,
40 28.2, __l

\ experiencia

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.
CI

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA

NOS, LIVRES DE TODAESPECIE DE RESTRIC

COES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS. >�

A

c

deve ser a Companhícr
de sua pre'ferencia.

c

Fundada em 1920, o seu proqresso

.e evidencia pelas sequinies cifras.
relativas ao ultimo quinquennio: -

R

ç:"undado em

'1905

Estreite

A Delegacia de Policia da

Capital, foi trazido ôntem ,
tarde o jovem Manoel da Silva
Guimarães, que apresentava d
ver lOS ferimentos produzidos por Ifaca. O ferido que foi recolhido
ao Hospital de Caridade, acusou

Pedro Vidal como autc r dêsses
ferimentos, que são de natureza

a mspirar algum cuidado.

Pela Lei Municipal n. 77 fi
caram isentos da Taxa de Di
versões todos os jogos esportivos
a serem promovid..s pela Liga
Florianopolitana d � Futeból, ao

mesmo tempo que o Executivo

Municipal foi autorizado !l con

tribuir. mensalmente, com a quan
tia de 50$000 para aquela en

tid'lde de�portiva.

Activo Reservas Receila G.ral

1932-17.036 conlos 13.064 ceares 6.726 conlos

1933-18.205 conlos 14.164 conlol 7.941 conlos

1934-19.943 conlos 15.922 conlos 9.485 conlos

1935-22.314 conlos 18.427 conlos 10.741 CInlas

1936·25.973 unlol 22.373 conl.. 12.375 coalo.
ASSEMBLEIA GERAL

Dê ordem da Directoria con

vido aos snr, socios para a As
sembléia Geral a realizar-se fifi

dia 17 (D,.mingo) ás 17 ho
c a I, afiro de proceder-se
á eleição da Directoria que tem

de gerir os destinos do Club de
5 de Novembro de 1937 a 5
de Novembro de 1938.

Comunico também qu'. a 1 a.

convocação será futa com .;; me

tade e mais um do numero de
socíos e caso não haja numero,

será feita a segunda convocação
meia hora depois com qualquer
numero,

-

1

A "SÃO PAULO",
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DIRECTORIA:-
Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpçqo
Dr. José Cassio de· Macedo Soares

SÉDEI - RUA. DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

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

c

l�
C MinancoraPelrolin.

,
.por excelenciao Tonico capilar

[ Destina-se a rnantêr uma higiene perfeita do
I

couro cabeludo e embelesamento dos cabel JS !

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrói a

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedia

soberano centra qualquer Afecção do couro cabeludo.

p

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" -- Ioíuvflle EUGENIO SOUZA

���������������������_�__�--�l�o�.�s�ec�r�e�w�r�ío�--�,-������ �aa�q�� -----_.-..

-Os analge5iros rompo- --"Apyrdina" eln

ausge-I
A formula oe "Apyretina" --Atesto que prescrevo com

i
-- Die Zusammensetzung

nentes Oe "Apyretino", es

tão õoscõoe optimamente, õe zetchnetes Proparat beaon- é õe molde a corresponõer resultcôoe optlrnos, os co', von "Hpvretlnc« ist bereits
maneira que a energia eape-

I Iclfica õos orgãos não é ctln- àers bzl migl'One (Kopf- perfeitamente aos casos In- chete oe "Bpvretlnc» neste eln Beweis õer schneücn

gi�a por efeitos! ecunoarios,l
cachets oe "Apyretina", c:om

mesmo quando os ôois ca- schmerzen). ôicaOos. . hospital, uno hpi(sarnen WirRung in
chets sejam ingerloos simul· oen angegebe:nen Follen. optlmos (resultaoos.
taneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.lavras, não oeprime o co-

ração, não Oiminue o perus· Dr. :=-eorg Rlchter. mni-
talt!smo gastro - intestinal Dr. Paulo Oe Carvalho.
nem hyperaciOifica o esta· co geral e operações. Diplo- Dr. AlfreO Hoess, Clinico Dr. Anton Hafnrzr, clinico
na 10-
AsslnaOo: Dr. Osvaldo Es

plndola
Dr. Osvaloo Esplnoola,m- Brasil.

nlro geral e pediatria. Con
sultoria e rrzsioencia: Rua Hospital são José, Jaraguá. Isabel. Blumenau,
JS oe Novembro H. 84 A-·
Bh.imena 5anta ICat.rina -- 5anta Catarina.

--Atesto que tenho 2mpre·. -·Atesto que prescreva em
toClos os casos Inõlccõos o

gaoo em minha clinico os proõuro "Ap"retino" !oo f�r'
maceutico Carlos H enrtquc
meôeiros.
Dr. Piragibe deAralJjo
..D;. Piragibe ôe Aro.ulo,
Cllnrca geral IZ peôiatrio. con'
sultorio e resiôencia: Rua
15 oe NOl1embro H' 8Z-Blu'

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-'5anta Catarina.

e

A

Dr. Ao.ton Hafner. Dr. Paulo deCarvalho

··A "Apyretina", pela as
saciação feliz oos seus in
greoientes, será um auxlllol
prerioso nos casos inoicaoo!

DR.VICTOR MENDES
major or. Victor mrznoe5,

Diretor 00 5erviço oe 5aá
ele 00 Força Pública 00 Es

. taôo.

mnira geral e operações. Dr. 1-1110 5aloanha fron-
maoo na Alemanha e no geral e operações. méoico gzral e operações, méoico

méoico àiretor 00 Hospital co. m�oic,) oir ...tor 00 Hos
méoico chefe 00 olretor (lo Hospital 5anta Olretor 00 Hospital Santa

e materniàaoe mario Au-
Sonta Catarina, Blurillmau, Santa xiliaOora, Hova-Breslau-Ha- pltal Oe Tlmb6, 5anta Cata,-

Calarina.l'atarina. mania, 5anta Catarina. rina.

OOR
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__,_ Dr. Ivo d'Aquino_
Adovgado

Florlanopol is

..' ,

=Adolar chwarz :

-
,

Apolices Consolidadas do Estado de Minas
({ Divida Fundada do Estado de S. Paul.
({ Obras do Porto de Pernambuco.

VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
COLA DE SANTA CATAI�INA, A' RUA TRA

I '� IANO N. 16.
.�

H -

��

�r"""'''''"''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''"''P''''''''''._''''é'>1'Or.;·'''r.ii�_,"","m",,",,"
....���'CIDr���L��··�.Il:._�L.����i'-;a.._..__��"'....�..._�..,......*...���

RECEBE DEPQSITO

I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
f

ClC Limitada e5.l. ala
Proprtetar-lo João Gonzales CIC.AvisoPro, 6.1. ala

II Prazo Fixo 8.1. ala E�1�e��o���c�e�oUe�lt�� .

iJa������&��§���4��A�iQj§g� :8'::;;:!�:: :�os:�;���t,es da syphilis

� Cálculo de qualquer
.

Planta,execução, fis- �. �;::���s
� estrutura em con- callzação e direção � �ii:���
�

ereto armado de ob. as � MANCHAS DA PEllf

� e ferro Aparelhamento com � DARTHROS

� pleto para constr u- � ��OE�E������A3
� çôes de pontes em � SCROPHUlAS

J� t d � SYPHILlTICAS

!� concre o arma o �.}4J • finalmente em todu
l"Il • • 81 affecçOe. cuja CId-

� � I llarca reglstradl Ilem seja a

� � ·'AVARIA'"

�. CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �I 6RAN;:;�RA�IV':;�;Nõii
,

7 .•�
�. 1"....... a•••••••

�,�, Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes-da Silva

�� .,�," C r e d í toM u t u o P r e d i a J
[j."" ENGENHEIROS CIVI'S _

� .� a
I'

� Rua 15 de Novembro, 416 m
SALAS 121� l�DAR �

«I

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná �

�
I,

� Obras contratadas na I· semestre � I

� de 1937 �
� Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S, Mateus) �
�. Ponte em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �� Grupo Escolar de Mafra �
�� ,Grupo Escolar de Rio Negro �
� , 'Grupo Escolar de IraH � "

� Maternidade de Rio Negro ��� I:� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � u

f� Diversas construções de residencias ,� •
f'� � «*
07.&�VâVâV.&h.��������V�V��é ••••••eG-------------

MERIDION"AL.
Companhia de a.Ouros

de acidente de
Trabal,ha I'

Capital sebscrtto
Capital real izado

1.000:000.$000
500.:000.$000

Alfredo P. de Araujo

Endereço Telegr.: DOLf, �� - 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 País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de importação. do País ou. do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços """",,adictos Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

At,sh3tencia Médic,a, Far
n'") 9C .��, ut íC ·::if

_ e H rJ �'3pit ,.� Ia r
SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

D-O INTER!OI{

Agente-gera,1
H. AVILA

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

Floríaf"'lOpolis

o seu

j3i!!ffi?2lr TZ'n:- t 'i�truíioI !' fie- 'ri' ?32?T7 j -�

«me '

,

".l - , ',' CASEM IRA EM CORES, ARTf TIGOS' FINOS
Banco de Crédito CASA "O PARAIZO"

Popular e Agri",
cola de S,'lnta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

TONICO
�AYER?

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludlsmo e molestias da pele
Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe

le e nervosas pela Autohemotherapia
Consultaria e residencia-Praça 15 de Novembro. 13

I
fi Telefone, '1.584
Consu/tas:-Das- 8 às J 1 e das 14 às 16 horas

..

:Hotel das Térmas

A'LUGA--SEIo confortavel prédio de resi-

dencia á rua Estt'�es JUDier
In. 179.

Tratar no Banco Agrícola, á

IIRua l'rajano 16.

Capital
Reserva

136:700$000 '

56:424$498
unta farmácia bem afre

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

E' iNCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\UOS FORA�A DESTRlBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0{J0$OOO), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HJjE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

Fremlo maior 5:175$000, e multes
•

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN�
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA o RETRATO E HECIBOS DE SEUS
PREMIADOS "E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU3 PREMIOS

CREDiTO .\t;UTUO PREDIALr

Estabelecimento moderno recern construido:" proxi-
mo ás aguas térrnais

'IOptimas acomodações e serviço atencioso, Coziuha
Ide prímeíra ordem brasileira e alemã

Preços modicas
_Proprietario: Herbert Falk
� (Mau sprtcht deutsch)
,GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Cetarina
I

cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

1

..�.••
'

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

. '�,

,
.. -,

",'
f

"

Inda a Araraaguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROESTE cosinha de

1 a. orde ... _ asse:o e higiene �Linha de ónibus para Porto Alegre quartas e

domingos

. �'

,',

�'

'"
'
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I\I1_tria:: rrL..O

•

IANOpDOl..lS
Bl""""eneau - .JQi�viUe - São Francisco - Lag,u.,.· - _a�.n

Mostru'sr-40 permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secç"o de

fERRAGENS: MACHINAS :

Machinas de bemliciar madeira
t4aterial em g�al1l3Q COI1�truççQel}: Mac}IiIJ..a� PN'il'oVktrw meehanleas
hetúo,..fwo eUl barras, rerragens para portaa �achinjls para laoeUrr�

e ial!ellas, tinta Mac"MnªJios em ger�J para a lavoura: p ados,
thul.qs galvaníeadcs e pertences ctades ��vaàores, tllOinhO etc.
PRiões e Camas 'orompv4 Motores tle esplotlo, MotGw.s
Louça esmaltada- apparelhos de jantar -:talho- electricos

res Ma�eriaJ em geral p'l!a tran�is3õçS: t·:()�,
Louça sanitarla - banheiras mancaes, corr$i ele �9uro e lona
Tintas a oleo e esmaltes ,.)1001 e �axa5 luarifícantes
Aliame de ferro - télas para todos os fina Automovea e. Caminhões FORD P -'9a8, acces-
Productos lhinúcos e pharmaceutlcos sorles, serviço mechanlco
Censervas aae�rW e extrangelras Pneematícos e €amaras de ar GOODYIm
�t4as nacieuaes e extrangeiras M:tterial electrico em geral

I'-.Iave�ação "Hoepcke"--vapsres .cear! Hoepcke" "AR,.". Max,.
fV1arla '

_" FabrIca de Geio "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa"

Fi�iaes €i)·m:

,-,

azeta Indica:
-------------�--

---=-.

Médlccs
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Cllnlca mé�;ca de criam

ças I aduitGs

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua [eão
Pinto tr 13

FONE-1595

R�sidência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' :37

�fONE-1524

Dr'. 1\/U��L.Hal
Bo�baid
.

CLINICA GERAL
, Vias Urinarias

'ratamento moderno das
moles tias do Pulmão
.onsult.-R, joãO PintG, i 3

1 elefone, 1595
es, Hotel Gloria-Fone 1333
.onsulias das 13 ás 16 hrs,
__

' ......... ................._..,.__._"--'.__
• _ .... o.J

)r: Carlos Corria
P,

D�
M

«

artos - Molestias de

\ Senhoras e

'lestias de crianças

�tor da Maternidade

\ ico do Hospí.ial
') de especializaçâc em

.stias de senhoras)

e

A

'úlie na Maternidade
. � 8 112 da manhã
,

. rde - Consultorio:
I'A GARIBALDl, 49

Dr. Armlnio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J2-
das J 6 áS 18,

;.
I

I Consultoria: Rua João,
..�

I Pinto, 7--- Tel. 1,(56
[

i Res. Rua Bocayuva, �114Tel. 1317
------ .

IDr, Rica rdoi
IGottsf!1�nn

� ."

Ex -chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressar
lndórg Burkhardt 8 Professe r

Erwin Kreuter)
Eep.afan.!a em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginsecelogia, [ds
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. I e das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 f

RESIDENCI�- �ua Este-I
I

ves [unlor N. 26

ITELEF. 1.131
.

- �

Advogados
I Dr. �adrc de M��ra ;�rr91

T_UXO, seriedade, conforto e distinção.
'splendido serviço de bar com bebidas na-

1� c estranjelras, .

.cne carnente iluminado com instalações mo

rlas

AT RAl\NO. -o I s bra do-nos altos da
\_i loria So�#eria

*42. u 4;· ;;4 i;: t
i

.. 9 4 42 a.

11. 7í), - PhOhP' 1277.-

1_
�.O'_,,:v ••••••••••

O •

-----1 Companhia � "Alllança da °I''Bahia" " ,

• a
• J •

I
FUNIJADA EM 1870 SE'DE BAH A

•

.. t eguros [Terrestree e Maritimos J=, CAPITAL REALIZADO 9.000:000$IOv "
• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADES IMOVEIS f:14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :5015$220 ..

., SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

f "!IMPíF=�
Apent"f Sub-Agente. a Reguladorel de A alE

I
em tadol ot Estado. rb Braall, no UruguaI na
dlnclpaje praças e.trangelral.

• Agentes em Florianopolics: •
• •
� Campos Lobo & Cía. fi
� .
• Rua CilllUJ111ll1 Mafra, 35 :(nlJradJ) Caixa P08I.,18 •

I ' LEONE N· 1.083
.� I

� END. TELEORAFIto ALLIAlvÇA ..

VENDE.SE uma CJSEi rn dis- instalações. o aprutimas" Escritoríos em Laguna e Itajahf
"

trito «Jião P.:SSÔ8;), I -trci- vel recanto da Ponta do La-s \1 •
lo, á rua do Nestn no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã O USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •

. co�2::;te3�o;r�ha.de ";sitae [Alves, no Canto do Estreito. �.� � ;

-IR. Cirurgião
, dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. per
these e pontes em todos
üf', sís.ernas conhecídes,
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado)

Tdetone: 724 (manual)::
HORAS MARCADAS

Federal e Santa Catarina

I NOS CL"'SSICOS� ENVELOPES FECHADOS .�
�
.����-

:.- ". :-r",

�: I.,. : '- l
#'

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons, Mafra. 10 (sob.

I
Fones 1631 •

129�1
lAceado MOMI

•

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

I Caix 1 Postal, 110.

E S'EI I LH ET

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A QAZ&TA - Florianopolis, 16 -1 O .- J 937

Associação Catarinen
se de Imprensá

�iatrieula de jornais e oficinas
impressoras

'Da Secretaria da Associação Catarinense de

Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:
No intuito de evitar possiveis equivoquos, avisa

esta Associação que a matricula das oficinas impres
soras dos jornais e periodicos é obrigatoria, de
vendo ser feita em cartorio do RefJistro de Titulos e

Documentos e. na falta dêsse, nas notas de qual
quer tabelião local. (1)ecreto n: 24\776, de 14 de

juho de 1934---Lei de Imprensa.)
O pedido de matricula será instituido com di

versos documentos, entre os quais:
Prova de pertecerem o diretor e redatores (de

jotnais ou periodicos) á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50., I, letra
b, do mesmo decreto).

A Secretaria desta kssociação fornecerá aos

intei essados todos os informes necessarios àquela
matricula. E, a proposito. cita o Artigo 64 do suo

pracitaio decreto:
«Art. 30. -A falta de matricula, ou das de

clarações exigidas no artigo anterior e das alterações
supervenientes, bem corno falsas declarações, serão

punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000,
aplicavet pela autoridade judiciaria, mediante o pro
cesso estabetec.do no art. 64 e promovido por qual
quer interessado Oll pelo Ministerw Publico.

,

PARE!
� OUÉD� DE SEUS C�BELOS

US�NDO

PETROLINO MINONCORn
I I

INF�LlVEL N� C�SP�
•

Avaí

Ilris
I
Figueirense
Tamandaré

. I Atlético

I
I Calico (Figueirense) 5 tentos

:

I
Galego, Waldemar (Avaí); Nizeta (Iris) 3 »

; Perna.mbuco, (leis),. Oscar (Fi�uejrense), Sapo (Aval) ,2»
·1

Medeiros, Diamantino, Procoplo, Povoas, Pacheco (Aval);
Cruz, Damata (Iris]: Paraná (Figueirense); Boll, Carioni,

.-iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....

j
D,bico (Tamandsré): Fomeroli (Atlético) I tento.

����������������� I Guardiões vasados

Distribue a Sorte

a CASA BAVER entre aque
les que tenham um vidro de TON1CO BAYER. E
um sorteio com 30 valiosos premies 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 (rasea) de um vidro de TONICO BAYER
a uma das farmacias de Floriancpolis, onde recebe
rá em troca desta tampa, um bilhete numerado po
dendo receber tantos bilhetes quantas tampas trou-
xer.

Os 30 pl'i;emios
I: 1 Aparelho de jantar mid. Cambridge com 84

peças.
2' 1 lindo aparelho [otografico Agfa.
3' 1 Abtjour de pinho.
4' 1 Saladeira com 7 peças.
5' 1 Aparelho oe chá com 8 peças.
6' 1 Despertador moderno.
7' 1 Uc .reiro com 8 peças.
8' 1 Relogio de algibeira.
9' 1 Estojo carteira (2 peças).
10' I Estojo Talheres (3 peças).
II' 1 Vaso japonês
12' 1 Bandeja ae pinho.
13' 1 Quadro de borboletas.
14' 1 Vaso japonês pequeno.
15' 1 Porta-joia.

e mazs 15 premios de consolação.

Os pormenores deste sorteio acham-se na vi
trine da relojoaria BOETCHER I;! nas farmacias.

ROMEU REFORMOU O SEU CONTRATO J

RIO, 15 -O conhecido atacante do Fluminense. Romeu,.
renovou ôntem o seu contrato com êsse clube. Il_m!=������=��=���=�:'iiii�A renovação foi feita pelo praso de deis anos.

Quinta-feira
21DEOUTUBRO

E'

�6azela
Desportiva

IA vitária do Avaí veiu dar
nova feição a tabela

o Avaí após sua vitória sobre o Figueirense ocupa o titulo
de "leader" invicto dQ returno.

I A co locação por pontos
, f\vai 3 jógos

lris 2 »

;

I Figueirense 2 J>

. Temandaré 2 J>

Atlético 3 »

perdidos
o ponto perdido
O,. ,.

2 pontos perdidos
-4" ,.

6 lt lt

Por pontos ganhos
6 pontos
4 »

2 lt

3 jógos
2 »

2 ,.

2 lt

3 •

o ".

O »

MUITO FACIL.

Calico continúa como artilheiro-mór

Raul
Vadico
Renato

Beija-fiar
jagica

1 jôgo
3 jógos
2 »

3 »

2 ,.

1 vez

3 vezes

4 YI

9 »

13 ,.

Marcação por goal "average"

f
4Z a .

sALDo11G.P. G.C.I
) I!I!J!!!I!

Aval 13 I 4 9I

Íris 7 I I 6

Figueirense 8 I 4 4
-

G.P. -, C.C. DEFICIT
u= q. . t ··a.mi ,-

IiAtlético I 9 8

Tamandaré I 3 14 11 -II' . Ia t l' ri ,

ESPORTE-..JORNAL

• • •

JAU' RECEB,EU A TENTADORA'OFERlA DE 45
CONTOS DE LUVAS, DO NACIONAL

RIO. 15-Jaú, o conhecido Ifull-back", que jogava pelo
Coríntians, recebeu uma tentadora proposta do Nacional, de Monte
vidéo, que ofereceu ao famoso jogador de futeból a quantia de 45
contos de réis de luvas, para passar para aquele clube.

Além dessa quantia, Jaú receberia uma elevada soma como

mensalidade.

CONSEGU
EXPERIMENTE

Ca s Pernambucanas
PORQUE:

AS

I R E o o N o M I A�.IS ! ! !
o AMIGC) COMPRAR A SUA INDU ..

ME':NTARIA E A DE SUA FAMILIA NAS
. '

-

SAO FIRMES
SEMPF'E NOVIDADES

-

PREOOS SAO FIXOS
.I _

E' F'ROPRIA A FAElRICAOAO
�

S C t-I M I OTN.

OORES
TEM

OS

FEL.IPE IS
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Requel'eu Alcebiades
terras

Seára

Em vista de Pedro Jos6
Kuanz ter re querido terras no

municipio L, Porto Belo, a Di
retoria de 1 eras està fazendo
publicar edital a respeito.

. �. ./

ET
POVOA VOZ Propriebrio e Diretor Responvel

JAIRO t::ALDO

IGinosio t::atarinense

L A D o

Dr. José Gemes deOliveira NOSSA VIDA

a exma. sra. d. Donata de
Souza Chaves, esposa do sr, Lá
záro Chaves;

o jovem Olavo Trajano Silva;
a exma. sra. d. Joana Aguiar

Peixoto, esposa do sr. João Con
rado Peixoto;

o sr. Orlando Luz;
o sr. Orlando Gonçalves;
a senhorinha Inaíá di Conci-

lio, funcionaria da Imprensa
Oficial;

o sr, José Paulo Garcia, co
merciario;comemorando a passagem do h

.

h Z Iseu míveraarío ontem ocorrido o
a sen orm a uma Welhngton,

resu.jaão e vitorioso CLUBE QUIN- aluna ?o Instituto de Educação;
ZE de OUTUBRO abrirá,hoje,os seus a snta. Estela Cunha:
salões para um Srande.baile,�einan-I a senhorinha Olinda' Quírinodo entre os seus associados Intenso da Silvaentusiasmo. Estamos certos que o I

.

certame ele�ante se revestirá de
CHEGAM UNSdesuado brilho.

Gratos pelo gentil convite com
que tomos distinguidos. Enco.n.tra-se nesta Capital o

,sr. �bho Fontana, importante
Gremio Esp@rtivo dos negociante em Cruzeiro do Sul e

F
. .

P bl-
'membro da U. D B

unCIon;U·IOS U 1- ; . .

COS MISSAS

Reuniu-se ontem, ás 20 horas.no
salão do CLUBE QUINZE, os mem
bros do GREMIO ESPORTIVO DOS IFUNCIONARIOS PUBLICOS, sob a

..

presídencía do sr, Silvino Setubílll A exma. Iamilía do saudoso
Ribeiro que, ao abrir a sessão ex- comerciante Eliseu Francisco da
plicou e expo� a deploravel situação: Silva, mandará rezar na próximadaquela entidade, por falta de i segunda-feira mi d ,.

apoio moral e material, e até em' .
• lssa e sétimo

consequencía da critica sevéra de dia por alma de seu chefe.
espírítos m�l intencit?nados. P.ara ,assistirem ao ato que se

Prosseguíndo em Judicl<!sas_ eon- realizara na Igreja de N. S. dosíderações propoe, ou a extínção da Parto ás 7 horas d di 18 d_ sociedade, revertendo o fundo so-
'

.

o la o
Viuva Maril Madalena Seára e Altamiro Guimaraes

cial em beneficio de uma casa pia, corrente convidam os seus pa-c Familia mandam celebrar dia 18 do corrente, segunda- t ...

feI'ra,a-s 1 horas, na Catetlral Metropolitana, missa pela ou o seu reersuimento, sendo que, ren es e pessoas amigas.
d d si eceita a sesunda hipotese, êlepassagem do 1". aniversario da morte e seu sau oso

renunciava, irrevogavelmente, a
marido, sogro, pai e avo·ALCIBIADES SEA'RA. .

t' d 01 t'
Para eAsse a-to de relirlião convidam os seus parentes e pessoas presidencla por mo IVO e m es la

�
e pelos seus multipios afazeres, de-
clarando, porém, que continuaria a

prestar o seu apoio ao GREMIO, de
vez que a assembléia opinasse pela
primeira, que foi a vencedora, pOr
proposta do dr. Osvaldo Bulcão, do
Conselho Diretor.

Apezar da insistencia para que I

o sr. Setubal 'Ribeiro permanec�sse ALUGA -SE:
no.cargo, _em que se revelou um �ma boa sala de frente comdirIgente a. altura, s. s. mantendo a dOIS compartimentos.
sua renuncIa, p.ropoz que .se aela- Tratar á rua Saldanha Mari-

O D!' 'etor e dema!'s funcíonaríos da Dire- masse um preSIdente proVlsorio, e nho n·. 10
l indicou o nome do dr. Mario Sá

toria de Estradas de Rodagem convidam ás au-
Freire, orador do GREMIO, o que

torídades, parentes e amigos do �l�doso com- foi aceito por unanimirtade.
.-------------------

panheiro de. trabalho, engenheiro-c!,:,!l JOIé Go· Antes de ser encerrada a sessão

mes de Oliveira. a assistirem á missa de 30', usou da palavra o sr. dr. Sá Freire O representante de A GAZETl{�
, 1 '1 b que agradeceu a escolha, fazendo em nome dos seus colégas presen-dia que, em iutenção a ;,;ua a ma, sera ce e ra-

as mais çarinhosas referencias ates aS!adeceu. Após a reunião foI
da na. Cat�dr'd, segunda feira proxima. vindcura, dia JS do corrente. imprensa que ali estava represen- ofereCido aos preSel!1tes um copo
ás 7 horas,

. ��'�:#4����!;;'ftW emdiit5®ffl"'V ""!ltMjMfiiA *ifM2M_'" .*'�w_........
-

.......d"" ...-_.,"

Assistencia
aos Lázaros Os alunos receberam hoje o

10. cartão quinzenal de compor
tamento e aplicação.

o sr. prefeito Mauro Ramos
sancionou 8 lei da C amura Mu- Anipal que concede um auxilio de I2:000$000 á Sociedade de daAssistencia aos Làzaros. I-------------- I Passando segunda-feira proxíCreado um lma, dia 18, o primeiro

aniversa-II \.Jga,- d e da ti -1 rio da morte do nosso saudoso

16g r '" . f l conterraneo sr. Alcebiades Seár�, A descoberta do Novo Mundoa o

I barbara e covarde�ente assass�- :;tt� hoje não encontrou autor «li-
�ado em Araranguâ, a sua fami- quido e certo», como se diz em

Na Secretaria da C6rte de!Ia m�ndará cele�rar missa em contabilidade. Quanta gente recla
Apelação foi creado um lugat mten�ao a alma desse pranteado ma essa gloria, procurando arre

de datilógrafo, com os vencimen- catarmense, na Catedral Metro- batar a Colombo o grande feito.
politana, ás 7 horas. Basta dizer que, segundo se afír-tos anuais de 2.880$000.

ma, o continente americano é co-
nhecido desde o seculo XI pelo
Wikings, esses intrepidos homens.
do norte, que, nas suas aventu- I
ras de piratas. teriam aportado:
ás terras da America do Norte, i
subindo o Rio São Lourenço. ,

Informa-se, agora que nos ar- O sr. dr. Haroldo Pederneiras, operoso diretor e demais
quivos de uma velha familia fIo-I funcionarios da Diretoria de Estradas de Rodagem, mandam cele
r�n.ti�a foi encont.!ada uma c�rta brar segunda-feira proxima, na Catedral, ás 7 horas, missa de 300.
dirigida por Ame�l�o Vespucio a dia, em intenção á alma do nosso saudoso conterraneo engenheiroLourenço de Medíeis, da qual se civil José Gomes de OIíveíra.
verifica que foi Vespucio o pri- -----

meiro a atingir o continente que A' P R' A ç Arecebeu o seu nome (America), e

isso muito antes de Colombo.
Por mais importante que pare- Declaro que nesta data tra nsterí, por venda, á tírma H. O. LI-

ça esse documento, ele não modi-, GOCKI, desta praça, a LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt
ficará o aspecto do problerna.] 21, livre .e de�embaraçada de qualquer 0:1U8, es�er.ando que a sucessora

pois ha muitos outros igualmente' seja dístínguída por p�rte do c0I!1e�çlO e do pu �1I('o em geral com o

dignos de credito, a disputar a I mesmo a�rgkn;���p����s:.�ad: ���r��r�r�eeWf1t.a.
primazia dessa descoberta, que, I VIUVA SARA SCBVL'DT
pelo consentimento unanime da De acordo: H. O. �IGOCK!. .

historia, continua e continuará le- (FIrmas re.::onh_e_C_l_d_<lS_)
_

gitimamente de Cristovam Co
lombo.

eterna questão
descoberta da
America

CARTAZES
DO DIA

n I I b
i não descurou de nada, nem mesmo

r·e OS C u es do CHORO.

Clube Quinze de
Outubro

DESPEDIDA
Viuva Zulmira Vaz Rosa e !i

lhos despedem-se dos parentes e

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 pessoas amigas por terem de trans-

h A
. ferir sua resídencía para sua tazen

oras- venturas de uma tun-
, da em Figueiredo, munícípío de

te, e os 9. elO' episodios de O I Bom Retiro.

fantasma vingador.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
horas-A mulher de meu ir
mão.

CINE ROYAL, ás 7,30
hocas-Sherlock de saias.

o NOSSO
CAFE'

RIO. - (Especial) - A situação
do nosso café. nos Estados Uni
dos, no presente momento, é das
mais desanimadoras.
Ate' o dia 21 do corrente os

stocks de nosso produto, nos portos
norte-americanos, eram de 235,000

CINE ODEON, ás 5, 7 e sacas, contra 568.000 em ígual
8,30 horas-Fogo a fogo, e os período do ano passado ou sejam
5' e 6' episodios de O cavaleire 50 por cento menos,

Os perltos norte-americanos em Toque de alarmaalado.
assuntos de caíe' atribuem seme-
lhante declínio de stock á alta ve-

• •

nfícada nos preços. Não entramos aos palzes amen-
em indagações do fenómeno, mas o Terá lugar amanhã, o esperado
fato é que sempre que se verifica canos píc-níc que o ve!erano CLU�E DO-

OS AFAMADOS CHAPE'US um recuo nos mercados americanos . .

ZE proporcionara aos seus mume-

"CRESPI DE LUXO" RIO 14 Noticias aqui che ros associados.
- O nosso caíe' fica sempre de peior '.

-

.

-

Grande é o numero dos inscritos
CASA "O PARAIZO" (partido I gadas informam que a Imprensa para o encantador passeio. Ar'dire-

,------'--- do Chile e da Argentina repro- toria contratou oito conrortaveís

CLU'BE DOZE DE AGOSTO !duz, com grande destaque, o no- onibus, que partirão _ás 5,30 �a
I ticiario da imprensa carioca, di- frente da séde social a rua Joao

Pinto. Pede-nos a [secretarte da

Pi�. I bi b '1
vulgando na integra o documen- id

.

d de para avisarmosI'[
..
�

•ue-nique em m tu a
to apreendido pelo Estado Maior quer a SOCle a,.. .

" os srs. soctos propríetanos de car-

do Exército, contendo os planos ros particulares que quízerem se
Avisamos aos srs, socios que, para o píque-níque que este Olu- do Komintern

'

incorporar á caravana, com os seus
be realtzará em Imbítuba, no proxímo dia 11, foi estabelecido o se- A' di ...

e d c
automoveis,a fineza de procurarem,

guinte: Imprensa IZ que ess o u-
no Clube, hoje, até ás 11 horas, a

a)--a inscrição para socio é de 10$000 por pessoa. A Juizo da di- menta e um toque de alarma pa- flamula.
retorla será admitida a ínscríção de convídades dos srs, socíos, á razão de ra todos os países da America do Vai constituir um sucesso seZmE20$000 por pessoa. Sul I par, pois que a turma do DO

b)-Os interessados deverão inscrever-se até a noite de 14 do cor-
.

.---

rente, Impreterivelmente, estando á lista a sua disposição, diariamente,
das 19 ás 21 horas, no Clube.

c)_.O Clube fornecerá transporte para os tarneís dos inscritos.
d)-A' partida será da sêde, onde haverá concentração ás 5,30

horas. e o regresso ás 11 horas.

AMANHA,ás 5, 6,30 e 8,30
horas-OS pecados de 7eo
dora.

"Clube Doze de
Agosto��

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
noras-l igre de Bengala.

Florianopolis, 5 de outubro de 1931:
A DIRETORIA 1-. aniversorib

MISSA
Alcibiades Seára

Ora. Josettna Flaks Schweidson
MEDICA

Agencbls e

Teleg.: PR.MUS
Caixa Postal, 37

FLORIA s

H

-..-

Ex-aSBistente do serviço de Gin _.cologia dos Hopitais:
da Gambõa, Fenda'rão GaHré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do s8rviço de Pedíatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu1!orio: . Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS S,L\.NTA 'CATARINA

M'I 5 S A
Engenheiro Civil José
Gomes de Oliveira

amigas.

-

MACHADO & Cia.
Representa�ões

Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

o sabão

"Vir em EspecióJ id de"
de Weizel Bt Cia,. II. Joioville <

(MARCA REGISTRADA, ,J!

ANIVERSARIOS

SRA. MAJOR ANTONIO
SANTOS

Festeja hoje o seu aniversa
rio natalício a exma. sra. d. Ca
tarina Santos, esposa cio sr. ma

jor Antonio Martins dos Santos,
sub-comandante da Fôrça PÚ-

I
blica.

A data de hoje assinala a pas-

I sagem do ani versaria natalicio
do nossu estimado conterraneo

I sr. Martiniano Soares de Oli-.
veira.

Festeja hoje o seu natalicio a

senhorinha Véra Maris, filha do
Gregorio Petry, esforçado funcio
naria da Diretoria de Estradas
de Rodagem.

SRA. OTILIA VIEIRA

Festeja amanhã o seu aniver
sario natalicio a gentil senhorita
Otilia Vieira, dilêta filha do sr.
Nicolau José Vieira, dieno e es
forçado chefe das nossa; oficinas,
A GAZETA cumprimenta á dis
tinta aniversariante.

FAZEM ANOS HOJE:

r

ELISU E FRANCISCO DA
SILVA

ALUGA SE
ama casa de

- moradia á rua
Esteves Junior.

Tratar namesma rua, n·. 150.

s,,�Ã��!RCt� ;

ESPECIAliDADE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




