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e nao mais

nefasto e sem

Renaux

bem o que estão fazendo
por êsse homem
dever" -- diz o Consul

seus filhos.

-

a

em

"Meditem
deixem

a

GAZET

• •

msmuar

consciencia do seu

dirigida

se

carta

I A
voz Sem quaisquel· Iiga�ões politicas

11--- � Concurso
NATAL

__D_O_S_P__O__B_R_ES I Pclo sr.a!?!�,Vd��!�
foram aprovados os concursos pa-

A exemplo de que já fez em 1934, ra provimento vitalício das Escrí-
"A Gazeta" promovel·á este ano o NA-

I
vanias do Crime. Jurí e Execuções

TAL DOS POBRES, tendo para Inaior Criminais e ii. de Paz do Instituto

I b -Ih
- de Angelina. ambas no Município ( hO C brea ce e 1·1 autIsmo dessa filantropi- de

.

São J03é. sendo nomeados. res-: ompan la u ana
I ca iniciativa, entrado já em

entendi_I
pctívamente, Arnoldo Souza � Leo- Precedida de grande renome

.1' ::.e;,�o:i:��:e�;:!or::Ii:r.:::::!1: �;: �:��� B��nar:;bífi����\�� ;����e�� ��tr�a:;���\l��r� �� ����a���a�
laborará para que a mesma alcance o taram no refendo concurso. Cia. Cubana de Hevislas.
exito que tão ardentemente almeja- Exonerado Estamos que o espetaculo de

II mos.

II Do cargo de Delegado Especial de hoje venha, confirmar o conceito

Polícia. de Blumenauíoi exonerado. a que goza o elenco que exibirá

_ pedido O 2 Sgto. Joaquim Cavalheiro canções regionais, rumhas etc. ao

A da do sr.
lViendes. som de um conjunto tpico.

censura A renun o nosso público pu!' certo, S2.-
-

F". berá corresponder o esforço dos

ás revistas teatrais Raul"��Pila "" erlas emprezarios dos 'Cines Corôados',
:J_'l "Ao sr. Vidal Ramos Neto. escrí- que vêm proporcionando á nossa

alusivas ii auteri_ turario encarregado do expediente capital' magnificas diversões.
11 da Secretaria de Viacão e Obras

dades Publicas, foram concedidos 15 dias fugiramde ferias.
RIO, 23 (Especial) André Solari

TERNOS FEITOS DE 50$000 e Pedro Solari, que se encontraram
prêsos a bordo do navio PEDRO

PARA CIMA SO' NA CASA II, acusados de autores do roubo

! "O Paraiso" praticado no Museu Historico, j-''''
----

I garam-se ao mar, tendo, ao que se

Esta�ão telefollica de ' a!1uncia, sido devorados pelos tuba-

C' - roes .

......rescluma

DO POVO

,
Se podessem existir dúvidas sobre a nobreza d� sentimen-

tos do honrado Consul Carlos Renaux; se no espírito de alguém pai
rasse a incerteza sobre quais sejam os responsaveis pelo rumoroso

raso que tanto está impressionando a opinião pública catarinense,
bastariam os documentos a que vamos dar, hoje, publicidade, para
que a máscara dos tartufos caisse estrondosamente, deixando escan

carada a mais triste e vil de todas as misérias, produto do mais

tôrpe e indecorôso maquiavelismo que a imaginação humana pôde
conceber.

Para elucidação dos que vêm acompanhando o tClubroso
sudário de ingratidões de que foi vitima o Consul Carlos Henaux,
transcrevemos, inicialmente, a carta dirigida em data de 3 do cor

rente mez, pelo benemerito industrial aos directores da FATRE.
Diz a carta:

«Amigos e senhores: Em resposta á carta de Vv. Ss' de
hontem, informando-me de que no archivo da FATRE não existe a

minha carta dirigida em 17 de junho do armo vigente a essa Dire
ctoria, a respeito da projectada Fiação em Itajahy, opinando, eu,
n r" que o assumpto deveria SER DECIDIDO POR UMA AS
SEMBLE'IA EXTRAORDINARIA DA FATRE. Não me ad
mira que esta carta, que Konder levou em mão, fôsse extraviada,
vendo a desordem que reina na pasta desse homem, cheia de pape
ladas; a carta levou o mesmo destino que a caderneta do meu neto

GERT. E' um homem que não conhece ordem e tem a coragem
de superintender uma organização modelar, como são as nossas Em

prezas. E' o cumulo! Eu me accuso de ter trazido êsse elemento
de desordem a nosso meio, limpo até agora, mas que está sendo

escangalhado, e o será, se êsse elemento continuar a superintender
(melhor intrigar) os nossos negocies. O proprio Konder accusa o

recebimento da minha carta, aos seguintes termos: Brusque, em 17
outubro de 1937.

A

Desastre aviaterío
�';�
RIO, 23 (Especial) - Regis

trou-se em Manguinhos um de
sastre avia to rio, com �um apare
lho que ficou com uma asa des
truida, não havendo, entretanto,
desastres pessoais a lamentar.

LIRA TENIS

RIO, 22 - O sr. Barrto Fi-
Muito presad,? amigo. sr. �onsul Renaux.. lho, chefe interino do Serviço de
A sua resolução de hoje foi de um Chefe avisado Censura Teatral acaba de enviar
e previdente. E' claro �ue o seu plaI_lo coI? ao capitão Batista Teixeira, di
essa ou aquelIa alteração s� reahz.an�, pOIS reter Ifral das Comunicações e

como lhe disse hontem precisava pnmeiro es- 'Estatisticaa da Policia Civil uma
,

t M f'
. I

perar que o po se assen asse. as icana

I longa representação sobre as cri-
sendo um� COIsa mal assentada. �O� HORA � ticas politicas nos chamados teatro
ASSUMP ro (factura de uma fiação) ESTA revistas, no sentido de unificar a

ARcHryADo E QUA�DO O AMIG� QUI- orientação da censura no que diz
SER RETOMAL-O, PéÇO DIZER-ME, COM respeito ás alusões deprimentes
A DEVIDA ANTECEDENCIA, etc., etc. ou agressivas a determinadas pes-

_ • A -00--:- . .
soas que exerçam autoridade pu-

.Cc:mo nao reagi a esse con��te, Konder .e �eltsch planeia- blica ou quaisquer agentes ou

jam a fiação por mero de Assembleias extraordinárias da IRESA,
I deposita rios.'pondo-me fôra de combate, não sendo eu accionista director da IRE- ..

.

SA, por�m. se�do o maior ac�ioni�ta da F�TRE. .

Traiçoeiramente I ODIAMISSIONARIO
estes dOIS intrigantes conseguiram persuadir os DIrectores da FA-I
TRE, que lhes assistia representar as 2.065 acções da FATRE e, I Terá lugar amanhã, ás 7 horas,
assim, fizeram a convocação por meio de Fiscaes da IRESA, bo- no Colegio Sagrado Coração de
mens respeitaveis, mas completamente leigos na mataria technica e Jesus, a comemoração do "Dia
<@Ommercial da IRESA. Missionario", com um bem orga-

O Director Neitsch dava a cada um dos Fiscaes uma gor- nizado programa litero-musical. A
reta de 200$000, para reconhecimento final dos balancetes annuaes, festa de caridade de amanhã.terá,
sem terem elles feito o rninimo exame elos livros. por certo, grande concurrencia.

Sempre assisti silencioso a êsse acto .r..epugnante, mas o A entrada é gratuita mediante
meu intimo protestou e revoltou-se contra essa maneira indigna, que a apresentação do programsã So
caraeterisa sobejamente a5 qualidades do sr. Neitsch. licitam os organisadores um obulo

generoso em favor da grande e

Continua na 2a. pagina 'meritoria Obra Pontificia da Pro- O Tribunal Regional Eleitoral
��������������:_!'!_!'!__��������������� pagação da Fé.

lavrou o acórdão que determinou
-

Iôsse renovada a 10a. secção do

U·,.,. D ti d S t C tari M·· t C 1 município de Rodeio, designando I Ao ser discutida na Camara Federal a pro-
'nlaO emocra Ica e an a a anna Inls ro apanema o dia 28 de novembro próximo posta do Orçamento para 1938, o nosso ilustre

, para a realizaç�o das el�ições alqrepresentante naquela Casa, dr. Henrique Rupp
Nesse sentido, foi telegrafado ao RIO,23 (Especial). Regressou a OS AFAMADOS CHAPE'US Jor. ofereceu emenda, pleiteando uma verba de dez

ilustre candidato nacional e a todos esta capital, o mínístro Gustavo
LUXO'" destl d I t d "E Fos diretorios do interior. Capanema, que ha dias se encon- "CHESPI DE . mil contos, estlna a ao pro ongamen o a ••

�
- __--

trava na Baia. CASA O "PARA1Z0" Terêsa Cristina" até o Estreito, e para a constru-

ção de uma ponte sobre o rio Araranguá. Apezar
do parecer contrário da Comissão de Finanças, sob
alegação de economia, a pretenção do nosso dedi
cado representante, embora reduzida a verba, foi
vencedôra tendo sido votada em terceira e ultima
discussão, concedendo a importancia de dois mil
contos para o inicio das obras de prolongamento e

quinhentos contos para a de construção da �onte so
bre o rio Araranguá.

Demonstra, com isso, o dr. Rupp Junior o

grande interêsse que 'dedica a Santa Catarina, que
vê no ilustre parlamentar, um filho muitó esforçado
pelo progresso e futuro da terra que mhe serviu de
berço.

Reunírasn-se ontem, em sua sé
de, á rua Felipe Schmidt, 14, sob.,
os membros diretores da União
l'�ocratica de Santa Catarina. ES

tlv)"am presentes todo os repre
::Ilentantes dos Partidos que a inte
lIram: Republicano Liberal, Dissi
<dencia Republicana e LegiãoCatari
llense.

Presente o sr. deputadO Rupp
'halior, chegado do Rio, fez uma

breve exosição nacional e deu cien
<ia á Casa da orientação tomada
lIelli direção suprema da U. D. H.,
:na Capital da litepublica, ante os

',l1lUmos acontec1melntos.
Ficou assentado que a ca.mpa-

:r.ha eleitoral prossiga com o mes· Por motivo da recente Resolu�ão do
ltl.o e'!:1tusiasmo, no sentido de arti- Tribunal Eleitoral, foi mandado assumir'CUIar, pa:rtidariamente, todos as

:torças politicas que apoiem e defen- as fuu�ões de prefeito municipal do Rio
em a candidatu!a do eI!1ine!!te sr. �ul O devotado liberal sr Vitor Buhr §�n-.

llnando Sales a presldencIa da i
i3 ,

•

•

_,.�
ltepublica, com imperativo demo-I do destituido das ahldldas fun��es o §1·.
auco, imposto � defesa do regi-I�atl-as C' ....ncel·<pão candidato intedl·alista• e das instltuiçoes. I n.. � 'Y' .••

Acabamos de receber do operoso, Realisa-se amanhã ás 9 horas,
pr ete Ito de Cresciuma sr, Elias An-: na Séde do Lira, um torneio de
geloní, o seguinte gentil tonogra-

I

Píng-Pong entre as turmas temíní
ma. nas da Escola Normal e as ·do rele-

.

--GAZETA - Inaugurando-se no rido Club, em 100 pontos, em tur
proximo dia 31 do corrente a insta- mas de quatro jogadoras.
Iação da Telefonica Catarinense Paira esse torneio, os srs. Direto
nesta vila, tenho o prazer de convi- res de jogos de salão, solicitam, por
dar essa ilustre redação para assís- nosso ínterrnedío, o comparecímen
tír á referida Inauguração. to das jogadoras abaixo escaladas,

A citada solenidade contará com á hora citada:
a presença de Sua Excelencia

Re-I
Vivi, Diva, Nazi, Faní, Mimosa,

verendissima o Senhor Arcebispo Els!nha, sra. Araes e Luzia Araujo.
Metropolitano Dom Joaquim Do- Ao meio dia, como prova da alta
mingues de Oliveira, que chegará a

I
estima em que é tido no seio desse

esta vila no dia 30 do corrente. Club, será oferecido por um grupo
Atenciosas saudações. (a)ELIAS AU- de socíos amigos do casal Arraes de
GELONI,prefeito Municipal." Alencar, um almoço de despedida

Gratos p. nlmia gentileza do
I
por motivo da transterencía para a

convite, A GAZETA tar-se-ã repre-] Gerencia do Banco do Brasil em L,
sentar pelo seu correspondente sr,

I vramento, do presarto patrícío, sr,
Ado Faraco. Antonio Arraes de Alencar.

DR. RAUL PILA

RIO, 23 (Especial)-O dr. Bor
ges de Medeiros vai dirigir urna

carta ao sr. Raul Pila a propósito
da sua renuncia á chefía do Par
tido Libertador.

O portador dessa carta será o

sr. Batista Luzardo, que seguirá,
hoje, de avião para Porto Alegre.

Eleições em Rodeio VENCEDORA A EMENDA
R UPP JUNIOR

ao distrito de Santo Antonio,pro
movida pela Liga S. Pedro.
A partida está marcada para

ás 8,30 horas, lado da Catedral
Metropolitana.
Naquela localidade será rezada

missa solene com sermão ao Evan

gelho.
Após êsse ato, terá lugar flou

trina para crianças e adultos.
A seguir os componentes daque

la associação religiosa, farão uma

visita a Sambaquí.

fOI RECONDUZIDO NA PREfEITURA l��;,".�·a!���oexc",são,
DE RIO DO SUL O SR. VITOR
BUHR, CANDIDATO LIBERAL

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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mas nao falha" NÃo PRODUZ
(ROSTAS DE CARVÃOContinuação da Ia. página

QU-lOdo, em 1936, o capi- quem sabendo que eu não re-· tador desses rlOCIol'Tl"nto� qu"·6

tal da IRESA, forçado pela di- cúo, hei até ao mais Alto Tri- s recebi e eX.H "'.i ,d 31 d

minuição do valor da nossa moe- bunal, se preciso íôr, sacrificando merço de 1936, não obstante as

da, foi de 600 contos elevado tudo que ainda é meu. minhas incessantes reclamações. ás
para 3,000 contos, as acções da Neitsch declarou na Assem- quaes Konder sempre respondeu
fATRE foram triplicadas. Nei- bléa de 23 de setembro, que com mil e uma escusas.

tsch possuis 30 contos represen- nunca mais trabalharia commigo. Esta ultima demonstração
lados em acções. que Íoram ele- Pois que deixe o cargo e và, mensal que recebi, traz a mi.

vadas para 90. Jorge Boettger, como homem rico, para a AI- nha Nota como segue:

Luiz Strecker, Aleis Morit2. e lemanha. Rico, digo, porque. se "Sr. Victor: é estupendo
Niebuhr receberam um outro tan- elle quizer vender as suas 500 tanto atrazo (em cobrança
to das acções em suas p03ses, acções, eu a. comprarei com 200°10 das Duplicatas). Urgem

Deu-se 150 acções ao Kon- de agio, pagando por ellas, em providencias. Tambem as

der , ao par, como reconhecírnen- moeda corrente, mil contos de Lojas estão fiando demais.

to á Tl03Sa amizade. A Neitsch réis. Em que ficou a liquida-
bi pem.ittido, sob minha roce- Mais uma vez lhes recom- ção das contas"Pcomemo'

mendação, comprar mais 410 ac- moendo: meditem bem o que ria" da Loja l\1alliz?"

ções, ao par. Não havendo meios estão fazendo e não mais Esta minha nota é datada

para cobrir o total do valor das se deixem insinuar por este de 115.(a)C.RENAUX,
acções recorreu, a meu conselho, homem nefasto e sem cons- Esta minha justa nota serviu a

a um emprestimo d" Caixa A- ciencia do seu dever. Konder para dizer a Vv, S5.,
gricola de Blumenau. Cumprimento-lhes, como sem- que eu lhes havia taxado de falo

Konder e Neitsch, agO[a tra- pre, como pae sempre vigilante �ificadores de demonstraçêes finan

mara� o mesmo ,proceder, co�! �elo� interesses da familia. (a.) ceiras! Que perversidade desse in-

a projectada emissão de mais C. RENAUX. trigante, trahidor c Ialsario exe-

duas mil acções, com o fito de -00-- crado. Agora comprehendo o in-

comprar tantas acções ao par, Se esla cartd. por si, não crivei comportamento de Vv. Ss.

quantas pudessem agarrar. A' esta denunciasse um generoso e nobre para eommigo, qlJe seria justifica
chantage en me oppUS. com toda proposito de harmonia e de con- vel quando eu, de facto, aceuS'isse
a mmha energia, mas infeliz- cordia, erfi(uà-se-ia como um Vv. 55. de falSificadores de tael:i

mente V v. 55_, como Directores. atestado magnifico dos nobres documentos, accusação horrenda
declararam-se solidario) com sentimentos que ornam o COUttão lançaua em Chefes de tanta res

Kopdcr, coisa que ainda não diamantino do honrado é'ncião, ponsabilidade tomo Vv. 5s .. in
me é passiveI perceber, por- cujo trabalho e espirito de ini- vestidos em Directores dé confiao

que com t!ssa chantage de venda ciativa foram a coluna mestra da ça illimitada.

de acções ao par, lesa-fie dt! existencia de Bmsque, esllj outrl Mas, a gravidade dessa asser

�undo a FATRE. dimir,uindo o missiva, escrita tlês dias depois ç3.0 d� Konder, qevia levarVv.Ss�
valor das suas 2.065 acções e da que acima publicamos, ou seja a proeurarem urna eonferencia

desperdiçando-se o:; bens das a 6 do mês corrente, cllj� teôr commigo, cuja omissão agora trou-

EM P R E ZAS RENAUX a é como legue: xe tão deploraveis conscquencias,
gente que não perte.oce á fami· "Muito presados Senhores Dl- Porem, a porta para um ent�n-

lIa. A bobagem de Konder, ofe;- rectores: O topico da carta deVv_ dimento eqtre Vv. 5s. e eu,ainda
r�cendo as suas J 50 acções á 53. de hontem á tarde, que eu em está aberta e pa1efe�os be� ehe

fATRE, ao par, Vv. 5s. não tempo achava desnecessaria a ce- gar duma reconciliaçãC'.
acceitaram, omisso esse pelo qual messa de balancetes,balanço bruto O coração d� pae é magnanimo
eu lhes responsabilill'uei., Por ma- e demonstrações financeiras de e está sempre prompto plira per

n:;iras b) zantinas e baj'jlatorias, cada mez, que Vv.Ss. me haviam doar o�ensas por parte de $eus

Konder sovbe incLI'ir a Vv. 5s. enviado até Maio ou Junho de filhos, m&rmente quando e�sa8 of
resistencia ao seu velho e expe- 1936, allegando então eu, fensas são oriundas e prOVOCAdas
irÍmentado Pae} que, felizmente, que estas demonstrações não por maléficos terceiros, como no

e n temp0 descobriu 05 plrmos eram suHicien temente clqras, caso presente.
nefa:;tos de Konder, que chegou visto serem falsificadas lOque: Aão po§�g p�rdoar, po
a:é ao auge do desrespeito, ten- Esta carta, repito, deixou-me rem, são IlS intrigas e trahições de
tand:> por meio de uma AiSscm· devéras triste e perturbado, que Konder e do ganancioso Neitsch.
bléla de leigos, depôr-me, a mim até esta avançªda hOJa afugentou- �stes dois malevolos devemos �li
:1 quem Vv.Ss. tudu devem. E' o se-me o somno. Veio, <). pedido, minar e afastar dJS nossos nego�
cumulo da hostilidade para com a asserção verbal, pelo segundo cio�, até cnli!o, limpos em todos
migo, Sf'U Pae, flue só tem em a$signante da referida carta, sr.dr. os aspectos.

mira, o bem estar da grande fã" Erich Bueckmar.n, m. d. Procura� O �r. Desembargador dr. He�
milia Reliaux, Bauer e Bueckmann. dor da FATRE e deu-me a cer- radito vem hoje á tõrde. Estuda
A DlVIna Providencia, 'lue móe tesa de que esta inf9.me çªlumnia dos os as,umptos, apresentará a

Uentamente, ma$ com aCérto, lhes fôra Ímlõludda pelo nefasto intri· Vv, 55. um.. fmll)l!la capaz de

vingara essa morstruosídade, Fi.. gante Victor Konder, então por- restitllir a paz entre nós.

Nesta boa espectanva,

firmo.meraccordo
que não se

��g--���t-�r�TR.ESA -(Ju� c f
-', '-----

d V 5
' ff' -

" c; 00 eccrone a r' •
e v. s. muito a ectuoso pae o capital, de modo que mo ha pectiva acta o

" .

Ih h f ( )C RENAUX"'
-

' u a pnncipie, sem
e ve o c e e,�_. , mais necessidade de Assem�léa ser, como deve, em Assemblés,

. . geral, Em neme do senhor fazendo-o responsavel pelo que
Onde mais nobreza�Onde mais Consu], proponho que os se-

I
possa decorrer da d b d'

-

d fi
-

"� eso e iene: ..

prova e um tocante amor lia], nhores não co npareçan aluei desta ordem Saud -

(a) F

d d id I'
• açoes.. ......

o que a tra UZI a nessa expres- a reunião. Peço que meditem Renaux»;
são, em que depois de apelar pa- sobre a acceitação dessa propos- N�'í) obstant teô d t

'I' -
' . .

. e o eor es a car�
ra uma reconci laça0, o pai olen- ta, que evrtará gravrss.mas eon- ta Vitor K d idi d '

d'd
o

f d
. -

'.' , on er, presl 10 o a
I

�_ 0d Pjl
a ronta o,

.

o �al Yllli - ssquencias. Dirijo'ime agora a Assembléia, resolveu conquistar
pen la o, ança este gnto oe a ma me.u 94€nQQ companheiro, em as Industrias Renaux com o
aos filhos desgarrados: CUJO coração a)fe�cem O� sen> mesmo espírito de «p
-«O ,- d

"

.J , -
osso, quero

-

.
coraçao e paI e timentos ne amar a Iamiha. Es- e mando», com que Napoleão

magnammo e está sempre tou corto que se não recusará. Bonaparte quiz t'
-

t d f
ou r ora conqui >

pron O a per oar as o ensas neste momento histórico que tar o mundo e N' d t
.

dos filhos». atravessamos, adoptar uma pro- o inc.�ndi� de R:�oa. e ermmou

E num arranco supremo de re- videncia legal N Jque. para sempre apo eão encontrou em Santa
conciliação: restabele .. a a paz na f"rn,ll" Re- H I

-

d )
O

x ..,'.. '" t' 'na o castigo a sua oucura.
-« sr. desembargador naux , Cl!lQ nome respeita- Nero, por sua vez, tcmbou apu-Heraclito vem hoje � tarde. ve] a nUfO, é uma reliqura -j� h I 1 f

E d d
� r 'j_ n a a o pe o seu a vorito,

.stu a os os assuntos. apre- Brusque uma gloria para San - O f
.

d K
á-

avento e onder é Neí·
sentar uma formula capaz ta Catharim d h h
de restituir a paz entre nós.,

.. e nosso queq, () tSI.. e a istoria é a mestra da
, Bra.síl. ...ida. Demos tempo ao tempo.Em face do expôsto, pergunta- Aguardi\ sua í'e�posta, 52\] ami- Não ha nada como um dia

m)s nós aos homens honrados e gl} e eompanheiro, (a;;.) H L�A - atrás do outro ...
áll çQosciencia$ sadia: QJe�

o

�i\o CLITO C AR NElRO Rl- )\ ju tiça, podf' ta, dar, mas
os responsaveÍs (.leia guerra? BEIRO. f Ih
O

.

não á a ...

s responsavels que ardem na Reconh�c ",,-,.l -

.Td d -'
,

d 'd-
,., � .. ,JO à InU.LI a e ':le

pIPi a 10 Ignação e da revolta I todos -'>3 seu f, _
I

I_V' V d H.
S es o- ços, no sentt-,

I rz
........"".... ....,. ...... ,_.."'""�-......

-
---

gerã, sao !tor ��I)[\ ef (j vto d-) d '-I' - b r.�,,"L.��#����"� ��a��oo

N
-

h
,-, - e UrI,] r,�conCI laça0' S/à en- tt. li.!

e�tsc , C:Jue eom o seu, nl<lquia- do a quanto podia ch", :'>�\' a au _ �� IRACI BITENCOURT SILVEIRA Im

veltsmo danoso, consegutram des- d 'd
-

d '

g

'1�
e �

nortear até os filhos, ,d
h d

lCla os s,�Uf; p.í�atores, os quaIs, � MARIA DAS DORES FREITAS Iltll
_ _

o oma o seIT\ feouço, haViam de outras � SILVEIRA r.J
mdustnal, metl!n io-Ihes 111\3 mi\o, veze' pratic d

-

I' J J b tr..
I

-- -,
-, � a' o I[regu art,la es m rt�

os �un :tais .,om que est�o sa�gran- i reprovilveis, torn0lI, então, o Con- � participam aos. seus parentes r�
do o coração do propno paI, serJ'l I stll ('arlo- ,.:l_, • _ d �� e pessoas amlg,as o nasci- I!')

. _ _

I"
'_ ,\\;''1a'l� ii ace,ta a ti' d

- ��
u mais leve resqmclO de respeito ,1,1 I_ �n _, ..j,' C I

�� mento e sua Llha MARIA ;I
I b J b clt,.luerill" ,�, �I'Õ .,ngtr a ar � D,OS ANJOS i ,

pe os seus ca e os rancos sem ", l' l '
,�. r;,

b ..l
' ',- <, 1l...1n l'lf. ,'.t Creta. iue seg:Jt.: ��'::'����OO��lr*"'�iá��

menor som r� "ie affi3f FWf aquele (BRU 3QUE, II de ou,u-

,_,."'- ..""'",., ""

que Ihe$ deu o sêr e lhes abriu bro de 1937. Sr. CARL UN- Auíamo velas p,lftas do futuro. DEU. 5
-

I h ']"'51\ ecretanQ arl' oc 'J

QLle todo o esforç') foi feito Assembl�i'\S d" :2 e 23 de �e- econDm.:1ico
para evitar a 100nstuosidade avil- tem61'tj de 1937, -Ia INOUS- Perco"re

f-
' , -, 11 qnilúmetrús

ta'lte, que o, BQ&I� �m prattcú, TRIAS RE'�,\UX' "'�, ;'íI�'JS'lcom I litro
n!ii arb:traria e .legal Asseomble,'a QUE C h-b- J I I'

apenas de ga
. o I IO'jO () dOUS') e " zo ma.

Geral
_

Extraordinaria pre�idida illegaliJad�, j4 verifIcado, nns Inteiramente
por Vitor Konder, comprova-o. t(\cta§ das ses:;ões d,· A",,>,nbléas traze nd,):
a carta que em d�ta d� 8 dQ 1,1" de IRESA redllsdoda, á 2 e 23 pistões. aneis, pinos, caixa
dallt�, Q sr, desembargador He- de 'dembru ultImo d- s-:c(,m de tróco, acumulador, tolda.raclito Car_nello RIbeiro dirigiu as mesmas lavradas' �Ul�ecipa{Ja- sanef

.

d
dr'! lL R

as, Jogo e capas, pin,-
ao 'r. \JUI verme 'iUUX, assim mente ao bel�nraler do sr, VI- - t

.

b'd
!"' u,ra, etc., completamente

conce) J a:, ,Ct..�f Konder, e, que, se me pa- novos,
«1 resado am go dr � Gytlher� rece, está na immmencia de se 4 pcneos e J socorro no-

m� R�nªuxj
.

Confirmo a �arta �bjectivar novamente, em re'i:1ção vissimos.
que lhe escreVI, e a Otto. a 4 a Assembléa convocada para o Tudo por 3 500$000do corr�nte. Vim ant: -h'>ntem o dia 12 do andante, pro!zibo- vista,

: á

de Flonanopolts propor-lhes uma lhe. terminantemente, na qua- A' tratar co!'}, Raulino Horn
formulll que termine o dissidi !idade de Suoe'-intendenfe da Ferro. Florhnopolis.
entre os senhor�s. 6 seu venetaildo -���"!-������������;;����
Pae. Dos st'nh(Jres dois EXCLU
SIVAMENTE, depende are·

conciliaç�o que o sL�hor COilsul,
>:In carta que lhes eSCTeV�U, oL
rect'. Tendo � fi\THE :-na;s
de d@is leq�oi das ações da IRE
SA, eSM CírnJllstéulLlêi c' }ioca 0'

destinos da Assembléa c:m suas

[J' Aos. f.!a só r.enk fara' o que

lIl0 PRODUZ
os senho[("s quiserem. N'�llhumd

M providencia poderà tomar s�rn o

� cooseQ_tJmeQto d{:: ambo;, E

(ROSTAS DE (IR�jIO O senhor Consul desistiu do
m todas as Falmacias, Drogarias e Perfumarias.

_ "Iii _, '"A. '_ fA _

local da Fiação; cl)llfOlme me Produto dos LABOR!i.TORIOS "MINANCORA" _. }oinviíJe

��������������������������!!!!!!!!!!!_!,_�__!_!__ !,_!_!_!_�__=__ �,,�_���d:e�cl�a��o�u_� �n��,�����,�e�5�tà��de;'����'�,r�����������������������

rerarmado_

-_» ,=� -- , __ -

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

o, 'iro -, :.
---

J
•.

_ (:'7.;-) i .. -

p:1" c5'xcelenc

� ..

Iw.�nancora

D�c:-,tin ,

couro C? Iy t l.

Evita a
, -_ �_. _. --_ ...-._------

l." A
" o (\ -- 'c

__

.:::)1 ��, P'.Jl mais __ !_'b�",jf: que seja. E' um rçmedio
soberano cr;'lL a quaLjuer .'-llecção do couro cabeludo.

LQ_euitauel a revolução!
CASA "O PARAISO" causou verdadeiro panico

no comercio de casemiras. 200 lindas padrões.
Um fino córte por preço nunca visto.

RUA FELIPE SCI-IMIOT, 21 I1--- --
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r nlaeS

Mertrlz:
em: e�w,r'�enau - JoiRviHe S�30 Francisco L,"�g\.Jna ...

Mostrua�io permanente e�-v'\ Cruzeiro do Sul

Seoção de Secção deeeoção de
PAZEND"AS:

�,Qas n�j9P.!�s e exírange'ras t)ara ternot fERRAGENS: MACHINAS:
�lij3 e A\g�e5 Machínas de bel1$iciar madeira
LQuJ e bnperrn.�av. IlateriaJ em g�f..aJ pgrJ ce�tfucçÕe$: Machinas para offkin,a� mechanícas
_peres e trilhos ImleIUo-.fw. em barras, ferragens para portas .:vlachinas para Jaoeú"t_;
Rbupu feitas e �las, tin.ta Macliín�rios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas 6uu>.s galvanizados e pertences g;r,ades, cultívadores, ii oínhe etc.
Lrola l*'''' C().I� • F���es e Camas f ocomovers, Motores de esplosão, :!lotGles

Jn U.9VeJl�'. ' Louça esmaltada - apparelhos de jantar ..;talhe- electrícos
n��J e Per.Wwad'. res Material em geraI lafã .ransmís;': $: i·�or!

, lc�ado. e �lGltas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
"

.

as e Certínados Tinias a oleo te esmaltes )lens e graxas lubriilcantes
s e &U4rda�naP.WJ Afame de ferro - telas para todos 08 fina Automovels e. Camínnõ. s FOL,0 F "�\};S� .;\",ces�

, cblnellos, mil. Produstos cb.imicos e pharmaceutícos soríos, serviço me, ianico

tu.10...8 _rpaq" C.n�rvas BaaJ�r.ud e extrangeíras Pneumáticos e camaras de ar G, 'ODYER �� .�MA.MIfa Btl�i-das jiacíonaes e extrangeiras M�terjaJ electríco em gera! �
Ernp,-... N,o;.na"""'.-;�-d-,-.-.-1-"-a-v-e-�-e-9-ê-o-'�Hoe.pcke'-;--vapores "Cad Hoepcke" uAnrnm" e Max" �F.rfea •• ID.,,.. '1"1'1:e MAria M' Fabrica de Geio HRita f\./l�ld"'í�[!}" - Estalerro

.

j�,r�lt.é�ca" �
�f�����iit����'W��:;��A���V.JI

l,8Ieta Indica:
Médicos

I DL Artur Pereira

e Oilve1ra
�U�I�� médlii�a It.� crhllPl

\�&I� � tdu!t,m$

LABOR.ATORiO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 és 6 heras

Consultoria: Rua [eão
Pinto 17' /3

rONE-1595

R.C:f.iJência: Rue Viscend«
de Ouro Prelo n' 57

WONE-1524

Dr, rv{e i��Ji��1
f? 03t:j:&\�id

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinte, 13
'1 elelone, l595

�)e3, Hotel Gloria ..Fone 1333
"onsu!tali t!JS 13 á> 16 t>l:'.

Dr. Carlos Conê�

Partos - Molestias de
Senhpra:s e

Molestias de crlanças

DIr'etif 110 Matemidad9
MedicI do H,.pital

(Curso de especíaJizaçlo em

molestias de scnh\,'\nls)

Dr. Arm inio I
Tavares

!

, "

I
�
�

�� INOS CLASSICOS
"
ENVELOPES FECHADOS [f]

Rua Felipe SchrnHd n· 7 e 17 a

Ponte do Leal

I r"at'" 1 Dr. sta 1 11 o.... �, l ... lS, ;.� •.

'.
*!�I Com pa n h i:;::� u fl � n "::lt �''llça da4) " "", � s � � "" h ,f " � ! � Ok � ii .,

� Bí2� h i (;,1�1I
f�
"
•
•

-
... A'."'�'.·O<1::! 11!·e�·II' ;�t�,'�;' t:!I I!'.,,'i "t'i'I"��OS• ;"
"" ...�,y I .;0 B I l Il"' � ,. <;;i;:' .J r.�lfi t,t, I ,ã I

, .,t

O:tCAPITAL REALIZADO

I �E?ERVAS :ViAI� o.f:,
BE1�S DE RAIZ (premos e

terrenos) 15.503:893$549
Pf\OPRlEDADES IlV�,OVF.IS 14.161:966$549
RESPONSABILíDAD ;:�S PdSU \,1 íD?\S
EM 1936 2.933'949: 184$;897 ..l.iECEITA EIVi 193 2 J .421 :545$220

'

SINISTf<OS PAGOc�. EN: 19=:6 4.737:405$660

•
@:>\llI1
�
���,
•
•
.,

I
C9,iJOO:OOG��'Ou •50.000:000$000

E3 L

""tende na Maternidade
até á5 8 112 da manhã ! n "

"_" n'r.,. .' .a.1

I
;\!) ,i ,.t r�.l�, liO, n

.

1 8,0.1e á �a)ée - (>}nsu!torio:

I IANITA GARIBALDI, 49 1 eJ,epnone n·14�.o
--�-
_,' �-�_-: .

-.-

..
----;.,. WI'iIiii'__"'_ 1'1

J'õCke'Yê1úb F��no��
O mais elagante centro de O1versoes faml- :'!liares. j
Luxo seriellade, conforto e distinção.
Fspl�ndido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
rnsF�me camente iluminado com instalações mo

rias

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta _- Pescoço

Cata: Ina

Consultas das 10 ás 12-

I das 16 ás 18

I Consultorio: Rua João
. Pinto, 7--- Tel. 1456

,
I Res, Rua Bocayuva, 114

I:ll:J Te!. 1317

ItJ ..........----

Ilor. Rle.rdol
I Gatt.• r""n ás n n
I � .• �.,

= ,-�,,:

I
Ex -cheíe da clinics d�· Hospi
tal de Nürnberg, (P.üressor
lndórg Burkhardt 8 Professor

Erwin Kreuter)

TELEF. 1.285

I Dr Aderbat
da Silva
J\dvogado

:�lIa Com, Mafra. 10 (sob.
FOD� 1631 � 1290

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese tia

Boca
Extração sem dor. per
these e pontes em todos
os sistemas conhecidas.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

l:(ua Trajano n' 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual) �:
HORAS MARCADAS

Federai

EGpeclalllla em o'rurgla
geral

alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças das senhoras) c partos,

• • 1 '

Cirurgia 00 sistema nerveso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua. Tra
,)no N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 B.5 16 112 horas.

�

F�ESãDEl'�CIA- Rua Este-!� v��. � jU:lior N. 2ô

\1__ n�L.t.F. 1.13 1

Aavogados
I OI". ;r;�rai@ rie tw��mrlt

I�A .. B\.� I
ccacio i",�Cm I

FUNuADA E�-,l1 187(; SE'D��, E/\.HIA

fi
•

(� ""', 'fi'''''''''' �..." ;r",\\"'� J ,p &,.,.,� �,'< ,i� ('� ía. !"M� � � �Í'."j;;j �",....UUIW ut �'H v

I:
•
•
•

, VENDE-SE uma cas'!! "

'-1is-/ instalações, o aprutimas �. •
trito, «J-'ão P':5SÔS»), ; ,,>- vel recanto ,da Ponta do La's �':� Escritorí{}s em La.guna e 'tt1ijahí •

'1 a',.tos da lo, a rua do I\i;stor no.

<.z'Jprero
especial. Tratar com Jooã :'l,:tp USB-AGENTE8 EM BLUMEN'\U E LAGES .:RUATRAJ.'\t\iO.-CI s bra do-nos :t

·1 'I'()fla ,t:,{)r\f,,'�(.',rl,'"
; ,:rm2quartes, sa,las de ".1.1),'\' Alves, no Canto do Estreito. . "r •

�::-::�:�!!!.:r��5�_�����-�·�-·_�·�!!!iII�I�;'!,!!'1I��!!!!'�'J!!!!:a��-� Ve'ntar cozmha. ' • �\.,.'��G•• -��OG••••"

:,i?;�
;.)i;� .

êl�
:j';�

__________________________________________ iii
�t

I!

reira tem seu escrip-

tor ío de �3dvogacia á rua

Vlsconoe de Ouro Preto

n. 70. - Phof,p' '1277.'-

•

II
II

ti!í"��it!í2B� S�3�.;H\\t®rl���l i� itj,ii:q:l'ls;;jilr�i�� di® � �t,lf
íllíl1 �í]�!5ln ;,� ê:Siitm;f�:11 r�';, ',l!'.,L}!, ;"!.: [(jnlg�li!. ml
dij�l:�lf,li�� �\e'�iç��1 $iI�:�\!;"t;II��i,�;g�·I'�l'jJ"

�U� (;il.1HJiú13 ;\1';I11".'-J �H'('))l!"ad)) {.;aixâ PC2tal19
.,.EONE N. 1.083

END. TELEGRAFlto ALLJAl'vÇA
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rli....iiiiiii·....ii,�-.•m.ilNi..........ii....�
:--_"-=w......".,,, -""''''''''''''·''''11. "C?

Schwarz_: . r:a:�:l==i:::::::::::--l
l�'(jovçrtado.

��-----_. ?_----- � «Divida Fundada do Estado de S. Paul. R
=' Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32 . H «Obras do Porto de Pernambuco. -"11

Ftorlanopcl is s. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII:\A I H I

ri ) ..Mê 'fi iiIiil.����'<fi-�.idikitEiiiiiiii·Mr.ii'.....iiiiiiiilliiiõõiiiiiiiiiõiiõiõiiii;;;:;;; AGENCIA DA
I
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES H

I-D r,
Sociedade de Navegação Paranã=Santa Catarina � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- PJ
Limitada.,-Rio

. i :"; COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA� .�
Alfredo P. de Araujo Companhia Salinas Perynas=-Rio li fANO N. 16.

.

�

-E\-.A-�---"[''''''I; a (": ..""".'lI
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio L�::::-3iJ���!.���_x-�c;_:a:;':��t����=(��

I v o L�� �._ � ".� '\.._'" Vandenbrand & Cia.-Santos

Especialista em molestias de creanças, nervos Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn-

tmpatuâismo e mo/estias da pele tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
Tratamento do ernpaludisrno e das rnolestias da pe-

de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-

Je e nervosas pela Liutohemnthera'Pia
ra SANTOS: hiates-motor 1Jiratininga, Saturno e Braz

J7. Cubas.
.

Consultoria e residencia=Ptecs. 15 de Novembro, 13 Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

I Telefone, 1.584 todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e 'em

I Coasattas--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas tóros etc.. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
� ----�----._-.--_ ..--.--. porto do Norte ou do Sul do PaíR, bem como para o Exterio

Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex
terior, para filesembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GAR.L\NT.lDO E RAPIDO

Preço�· ....n Ce d icos

Banco de Crédito
Popu lar e Agri ..
cota de S rnta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

-.' I
VENDE

--S�
l�iiíiiiiiiiIiiii iiiliiiiiiiiiii iiiiiiiiiõiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiill�iiiiãiiiíiiiiii

1

urna farmacia bem aíre
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São Fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE. SOR

TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\1l0S FORA�A DESTRlRUn�OS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$ODO), EX!GINDl} APENAS PA

RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 ,p:JOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

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

f�remio maior 5:175$000, e mUitos
•

premlos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·

ClA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E HEcmos.; DE' SEUS

PREMIADOS �E QUE ENTREGA PON rUALMENTE.,_Os SEU3 PREMIOS.

iCASEMIRA
EM CORES, ART

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

I
LUGA--SE
o coulortavel prédio de resi-

.

dencia á rua Este�es JUDior
D. 179. ITratar no Banco Agricola, á

IIRua Trajano 16.

1)1' Propr+etarlo João G�::>nzales
ELIXIR QE N06UEIRA

""'���=����:�-'��-�.�����=��! i' ._ lmJoreglld. �aa IWCC_O e1l110�

{;l*�st����!..���� �v..i,,������:Y'A���O :-.::: :;0::::" tia sypàüll

fJ .Cálculo de qualquer Pianta,execução, fis .. � �:��
�� t + I�} as rutura em con- callzação e direção UL.C(ptAS

I(� ereto ar.oado de obi as ;�ZE�Ai
��; .e te I� ro A u.. t ��;M

CHAS DA PfLLl

��; v paretnamen o com
M DAATHROS

�...:. I t t
J'iLOIUS fSMNCAi

�':!{ P e o para cons rru- � RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SC�OPHUlAS

g�
....

concreto armado � $YPHllITICAS

k:Jg � .�t�_ ....

�.j� �
..� a.tia ed-

� I lIarIlI regl.lra. .-n ufa •

,� 1)\1 '1'AVARIA"

� CONS1' UTa A IGUASSU' ue, �I 6RAI=RA�lv';':O";R

� � :•••••
�:_---..

�� Omar Carneiro Ribeiro -� flausino �1endes da Silva � o

� ENGENHEIRO§ nVI's � I C r e d í toM u t u o P r e d i a I
�� �-

� �.
�

Rua 15 de Novembro, 416 -
SALAS 121? Á�DAR �

�� Tel. 1503 Curitiba li Paraná
N

, I
I

m Obras contratadas no i· semestre I
� de 1937 �
f� Pon�e em concreto arm2�do sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
� Pon�e 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 �'. CREDITO tVlUTUO PREDIALs

j� I

�� Grupo Escolar de IraH � •

� 'Mdternldade de Rio Negro r1 ti
. •

� E�tação Experimental de Viticultura em Tljuco Preto (Paraná) � ti
Rua Viscond� de Ouro Preto N· 13 ..

� DIversas construções de residencias �í 1& !
�'1I'��7A�""�7A���"\f'��� .

� " �

.����(&»�������. OGIG•••• .....-.:- ----'--*:s......·!4$-.--C:-'Z-·:,-l•••••••••

�
. ,R�C���A!�P�:ITOSEGUINTES JUROS:

crc Limitada e5.1. ala

cic. Avísol'ro] 6.1. ala

Prazo Fixu 8.1. ala

-» .) " j f"

Hotel Térmas

M E R i D I O N A "L 1
I

-------------- ._-<--

Companhia d. seguros I�
de acidente de

Trabalho
","t ,f

1.000:000.$000
500:000$000

'Capital sebscríto
Capital real izado

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de r' .

.A,f)sist.encia Médica. Far
rn,9ceutíc� e Hospitdlar

SUB-AGENCI·\S Etvl TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-ge ra I

H. AVILA
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POStAL, 140 - END. TEL. .AVILA»

Floríanopolis

".�'

----G•••••••• ·

e
•
•
fi

I

Estabelecimento moderno rec�m? construido ,'·proxi-

I
mo ás águas térrnais

� Optirnas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

!lI de primeira ordem brasileira e alemã

P � tIl::!;•...'�. P', �- """' -.Oda ......0=c ... ......, ' ....-.(...... :;>_.v •.",� �.., � i tv \l, .;;;....,

Proprietario: Herb�l�t Falk
(Mau sprtcht deutsch)

GUARDA -� Municipio da Tubarão
S a r�il ta C''; et€:iH"j r'laI

,;- .... t • 4 ...ft·T';rrBi!'.......• ...!!lX�._ms_ �ãíJitíã<ííkOi;;;;i"' te

�I

I Und !f.g _a__ A_��,� it1ian II II ii

�I HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE casinha de
I a. ordem, asseio e higiene

Linha de ónibus para Porto Alegre quartaslo
domingos

J; ".,. -_., _. , " -'''':' .....�
.
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A GAZETA-FlonanujJumi 23-10-1937

. __ . --------

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
1/'
12'
13'
14'
15'

Os pormenores deste sorteio acham-se na vi
trine da relojoaria BOETCHER � rias farmacias.

! I

we ' ·'t"·- 'o'r
,i

L

MACHADO & Cia.
Agencbls e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA

Ilepresentaeões
Rua João Pinto, 5
Telefone, 1658

NOPOLI

'\

,

PARE!
Q OU�D� DE SEUS C�BELOS

USj:lNDO

PETROLINO MINONCORn
I I

INF�LlVEL N� C�SP�
(LABORATORIOS "MINANCORA" - JOINVILE )

--Atesto que tenho empre·

se de

,i
tEc'�':J m;�

r.,I:,_2Q'Z:4_, "ui4�'1n'-t*a _f3$@el 81 rI..a'" :o:�i::!:�l�, I P () Í' T o í�, r FC nF 20 '

._I(!; í
,'.... . .)1 ... ,- ".. '"._,�, \.

I
U�i. .. ,j) - ',Ll'ma-�e que, 11a IOG8- res

! "
[idade de Marcelino Ramos gras-

, i sa uma mo!estia de forma epide-
._-

O�él CA Si � B .f!j',V�:� entre ôOl!P-! mie», lU" tem ataca-lo as troo 2 8 D E O U T U BRIles que tenham um viuro de 10Nl..._0 BAYEt\. E pas ali acantonadas.
um sorteio com 30 valiosos premios expostos na

,

tjvitrine da RELOJ0,é,RIA ADOLFO BOETCHER em
'

'Ftoriannpolis a rua Felipe Schmidt n. 11. Poderá
\'on: orrrr neste S0W,ji) q�12i :u:'; p-scoa qu« levar

1'1 rampa ((é,lsea) de IHl1 I]!(iru de FÜ�,:JCO BAYER
;

a uma das farnacias U�: f lorianopol.s, onde recebe
rá, em troca desta tampa, um bilhete nurneraéo po-

Idrndo receber tantos bilhetes quantas tampas trou
.
xer .

. ,
Os 30 premios

I: I /vpareiho de jantar mid. Cambridge com 84
peças.

1; lindo aparelho [otografico Agfa.
1 Abtjour de pinho.
I Saladeira com 7 peças.
1 Apotelho ae chá com 8 peças.
I Despertador moderno.
1 Licoreiro 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 rncss 15 premias de consolação.

--------------:,-:-,
----------- -

" .

A o I .- Die . Zusommensetzung·-05 analgesh:os campo- -- Apyrelina" ein

ausge-,
A formula de Apyretma" --

.

testo que prescreuo cmlnentes de "Apyretina", es-
. . "A yretina" ist bereits

tão dosados op.timamente, de zeichnetes I?riiparat

beson-I
e de molde a corresponder resultados OptllllOS, os ca-, uon p

maneira qulZ a emzrgia espe-
" . ti' B weis der schnellen

ciflca elos orgãos não é atin-I ders bei migl'iine (Kopf. perfeitamente aos casos in- chets de Apyretma" nes e em e

gida por efl?itos � ec:undarioS,I.) . . hospital und h"i1samen WirRung in
mesmo quanôo 05 eloia co- scnmerzen. dlcados. I'

chets sejam Ingeridos sim ui-
ôen angegebenen fiillen.

1· toneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.I lauy'os, não eleprime o co-

ração, não ôiminue o perus- Dr. r.::;eorg Richler. rlini-
talti!!mo gastro - intestinal
nem hyperaciôifica o esta-

co geral e operações. Diplo- Dr. Alfreô Hoes5, rtinica
ma10-
Assinado: Dr. Osvaldo Es- modo na Alemanha e no

plndola
Dr. Osualdo Espinôola,rli- Brasll.

t nico geral e peôiatría. Con-
sultaria IZ resiôencia: Rua Hospital são José, Jaraguá. Isabel. Blumenau. 5anta Catarina, Blumenau, 5anta
15 ellZ Houembro N, 84 A-·
Blumena Santa ratarina .- Santa ratarina. Catarina.

Br LO HORIZONTE, 20

(Band)-Continullm com intensi
dade ali: obras da nova catedral
do bispado. aujas paredes já atin
�iram 8 metros. A catedral terá
50 metros de altura, devendo as

obras terminarem dentro de um

ano.

Rdlir.r.a
(") apoio ao

governador

RIO, 20 (8and)-Em c .n-jsequencia de ter o Partido Li
beral do Pará lançado, apoiado
pelo deputado Deodoro de Men�
donça e outros proceres ela Umão

Popular, a candidatura do sr.

Magalhães Barata ao Senado,
Federal, noticia-se que preten
dem retirar o apoio que empres
tavam ao g .vernador José Mal
cher, os srs. Abelardo Condurú e

Alcino Cacela, prefeito de Be
lem.

s

A ELEGANC[A MASLUINCA

i EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

I "O PARAIZO"

Associação Catarinen
Imprensá

Matricula de jornais e oficinas
impl·essoras

Sorteio de
ju�adas

Re.lizar-.;e·á dia 27, às 13
horas, na sala das sessões do
Tribun 11 do Juri, no Palacil)
da just ça, o sorteio dos jurados
� ue , tê 'I de servir .ra 4 I. Sf;S
são d) Jmi desta Comarca.

'Da Secretaria da Associação Ctuarinense de.

Imprensa, pedem-nos a publicação do. seguinte: .

No intuito de evitar posstvets equtvoquos, avtsa

esta Associação que a matr cuia das oficinas impres
soras dos jornais e periodicos é obrigatori�, de
vendo ser feita em cartorio do Registro de Titulos e

Documentos e, na [atta dêsse. nas intas d: quil

quer tabelião local. ('Decreto n: 24.776. de 14 de

juho de /934--Lei de !mprensa). . .

O pedido de matricula sera instituido com di
versos documentos, entre os quais:

Prova de perteceret: o diretor e redatores (de
jot nais ou periodicos) á Associação de .Imprensa: lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, letra
b do mesmo decreto).,

A Secretaria desta AS.30ciação forn�cer� .a�s
intei essados todos os informes necessartos aqueta
matricula. E, a proposito. cita o Artigo 64 do su

pracitado decreto:
«Art. 30. -A [alta de matricula. ou das de-

clarações exigidls no artigo anterior e das �/teraçõ:s
supervenientes, bem corno falsas declaraç�es, serao
punidas com a multa d� ?�O$.OOO a.2 000$000,
aplicavel pela autoridade judlctarta, me.dlante o pro·
cesso estabelecido no art. 64. e. promovzdo por qual·
quer inte·�essado alI pelo MtnlsterlO Publtco.

Escrivania
de Hamôni.
Em vista das provas de ha

bilitação apresentadas no con

curso realizado na comarca de
Hamôl'id para o provimento do
ofício de E�crivão de Paz, foi
nem-ado, para Ilosuele cargo,
Alfredo Wegner,

Réu
O Chefe de Policia de Por

to Alegre comunicou á Secre
tarÍ:l que o réu Tlbúrcio Mon
teiro foi, ônte-ôntem, embarcando
aH com dC1tino a Torres. afim
de ser entregue 8 Pol;cia deste
Est\do.

Passam-se em nosso corpo f!·
nomencs maravilhosos, que a ci
encia procura desvendar e expli
car. N"s livros elementares estu

da-se a função digestiva. a cir
culatoria, a respiratoria, etc. Sã
em livros médicos são estudadas
certas funções complexas de trans

cendente irnportancia, como seja
a quimicas dos humores.

Segundo o estado de equili
brio ou desequilibrio dos humo
res. o individuo apresenta-se, res
petivamente, em estado normal

I
ou anormal. A' s vezes, o dese
quilibrio corre por conta da fal
ta de um elemento indispensavel,
como o fosforo. que tem um pa

pf I importantissimo como ativa
dor do metabolismo.

A falta de fosforo denuncia-se
pela Iraqueze, desanimo, cansaço,
nervosismo. palpitações e ancie
dade. Basta restabelecer o equi
librio qnimice dos humores por
meio de um preparado de fos
foro, por exemplo o Touoloslan,
para que desapareçem, como por
encanto, todas as manifestações
morbidas. Com duas ou três in

jeções voltam as disposições ge
rais do organismo e e contenta

mento de viver.

ALUGA-SE
O confortavel predio de resi-
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

Banco Agricola- Rua Tra
ano, 16 =Flortanopolls,

Circulo �pe
. rarÊo ��e F'lo ...

rianopolis
Cornis�o ar.

ganizadora
Aos 18 do corrente, realizou

se a 9a. seSSM orclinana da co

missão organizadora do Circulo
Operario de Florianopolis.
05 nucleos apresentaram o

número total de 671 sócios.
Tanto os Delegados dos nu

cleos como os sub·delegarlos tra

balham com grande ardor.
Os nucÍeos já foram divididos

em zonas,

Estão sendo impressas as c i

demetss dos socios, por meio das
quais poderão aproveitar das van

tagens do C. O.
O Departamentu de Benefici

encia está em bom andamento.
O chefe dêsse Departamento pas
sa pelos nucleos obtendo a'<ati
mento de 5 o{o em �rês casas di)
nucleo de Canudinhos e em um 1

dd Prainha.
f-\ sessão jurídica do mesmo

depar'amento jà atendeu uma

con�wlt 1 em questão de pro
priedade de terrenos.

Está-.e preparando a festa de:
inauguraç�o do C. O. F.

-.Atesto que prescreue em

toOos os casos indicaôos, o

proôuto "Ap"retino" :ôo for
maceutico Carlos Henrique
meõeiros.

Dr. Piragibe deAraujo
Dr. I?iragibe ôe Araujo.

rlinica geral e peôiatrin. con
sultoria e resiôencia: Rua
]5 ôe Nouembro H' 8Z-Blu
menau--5anta ratarina.

gado em minha clL,ica os

cachets de "Apyretina", com

optimos �resultaô03.
•

Catarina.

Dr. Paulo ô� Carualho.
Dr. Nilo Saldanha Franco.Dr. A ..ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

DOR

PV

··A "Apyretina", pela as

sociação feliz ôos seus in
gredientes, será um auxiliar
pr eríoso nos casos inôicaôos

DR.VICTOR MENDESmédico chefe do eliretor ÔO Hospital Santa ôiretor ÔO Hospitul Santa
e maternic.ade mar!a Au·

major àr. Victor menôes.
pital de Timbó, Santa rata- Diretor ÔO Seruiço ôe 5aú.xilíadora, Houa-Breslau-Ha- ôe ôa força Pública ôo Es-

.

r t
. I . taôomOnJa, 5anta a arIna. rl._n_a_.

.

__

•

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

Dr. AntoA Hafner. clínica Dr. t..Wo Saldanha fran.
rllnica geral e operações.

geral e operações. méelico geral e operações, mi2ôico
méôico diretor do Hospital co. médio ôiretor elo Hos-

,
DE

R
CABECA?

. �

E T IN A"
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precarros
-

saoreconheça
E' preciso reagir e trabalhar !

uma Nação forte e do brasileiro
os excessos da xenophobla

na vida contemporanea.
Armemos o Brasil! E, á eficiencia de seu Exercito

uma revoada de asas metálicas, que
leste do oeste.

Não basta que se

nossos meios de defesa.
Façamos do Brasil

grandeza nacional, sem
extraordlnarío papel

31 •

e proclame
-

quao

•

um povo CIOSO

consciente do

de sua Mari-
a

aproximar o

SYRIA.CO T. ATHERINO

EM Ordem dos Advo- NOS S A V I D A De sua �?a���E�I��o Paulo,

d
ANIVERSARIOS funcionario da Diretoria de Ter- onde foi adquirir um rico e gran-

ga OS COMT. LUCAS BOITEUX ras e Colonização. de. sortimento para � sua con-

A data de hoje assinala a pas-
ceituada casa comercial « O Pa-

sagem do aniversario natalicio FAZEM ANOS HOJE: I raíso », Iregressou o sr. José
do nosso distinto conterraneo sr. a exma. sra. d. Corlinda de Elias.
comandante Lucas Alexandre Boi- Souza Silva, esposa do sr. Ar-

d S sn OUTROS PARTEM
teux, atualmente residindo no tur e ouza I va;

Rio de J'aneire. a exma. sra. d. Cristina Pe-
CA RTAZES reira dos Santos, esposa do sr.

DO D IA
DR. ALCINO CALDEIRA Pedro Pereira dos Santos, fun-
Passa hoje o aniversario do

CINE REX 5 7 8 30 cionario das oficinas da Impren-
, ,ás, e. sr. dr. Alcino Caldeira, integro sa Oficial;

horas-Stieriff fugitivo, e os 1 I' juiz de ?2reito da comarca de
a exma. sra, d. Maria Zizí

e 12' episódios de. O fantasma
I
Porto União. Middeldoff, esposa do sr. Car-

vingador. RUI-NABUCO los MiddeldoH, funcionaria do

I .Comp�eta a�anhã, .

o seu

ter-I Consulado Alemão;
l\MANHA, ás 6.30 e 8.30 I

ceIr� amve�sal'lo, o interessante a senhorinha Marina Schutel,
.' H .: diâ

menino Rm-Nabuco Co laço Bar-lfilha da exma. sra. viúva d.hora, _- orizonte per I o. I bosa, filhinho do sr. dr. Renato Enóe Schutel;
de Medeiros Barbosa, ilustre de- o sr. Romeu Boiteux Piazza ;
putado estadual. o sr. João Morais;
Em regosijo pela data, os pais as meninas: Lucinda Gonzaga

do travêsso garôto, oferecerão, e Maria Salomé, filha do sr.

em sua residencia, uma festinha Laura Francisco da Silva.
intima aos amiguinhos de Rui- NOIVADOS

AM ANHÃ ' 5 h H I
Nabuco, a quem fazemos votos' CJ,n a eentil senhorinha Nay-

'-'\1 as oras- O, I f I id d
. "

.

.

.

" (e e eCI a es. me, dilét:l Íllha do sr . Antonio
rizonte perdido, e as 6.30 e

_. J. Fadel nezocíante em Porto
8 3 O h M

. . Faz anos amanha o nosso dis- .

' o
.

, "'ra�- zmz. . 'C I G Belo ajustou nupcias o nosso
tinto conterraneo sr. ar os as-.

f th N t di f d Ilustre confrade Honorato Tome-
sen er e o, igno e es orça o. .

d C
.

d P
f

. .

d C I H k lin, diretor 0« .orreio o ovo -.
uncionano a ar os oepc e

di J
'

S. A. e chefe do Departamento que se e ita em aragua.

Técnico Provincial da A' I. B. CHEGAM UNS

Comemora-se, amanhã, o primeiro vôo de Santos Dumont.
Em trinta-e-um anos tlecorridos, foi surpreendendo o caminho per
lustrado pela Humanidade. Hoje, a Aviação é uma conquista defi
nitivameute incorporada ao acervo da Civilização contemporanea.

,

Não será, por isso, inoportuno que, no dia de hoje, em ple-
na « Semana da Asa », se relembre, como uma homenagem da Im

prensa á nossa valorosa Aviação Naval, o rápido desenvolvimento
da Base de Aviação Naval de Caiacanga-Mirim, alinhando alguns
dados que gentilmente nos cedeu o sr. Comte. Epaminondas Gomes
dos Santos. «A 17 de Março de 1924, no Gabinete do sr. Ministro
da Marinha, então o Almirante Alexandrino Faria de Alencar, pre
sentes o srs. drs. R.A. Sampaio Vidal, Ministro da Fazenda, e

Benjamin G. Souto Maior, representando a Companhia Construtora
de Santos, foi firmado o contrato para a construção da Base de
A viação Naval, no Estadojde Santa Catarina, composta de pavi
lhões para o serviço de administração, alojamento de sub-oficiais,
alojamento de praças, paiol; enfermaria, um hangar para hidroplanos,
um pavilhão para oficinas, duas casas para oficiais e todos os ser

v iços externos de agua e exgoto para o Centro e a montagem de
um grupo electrogeico e da respectiva rêde externa de electricidade,
ludo de acôrdo CO!'1 os orçamentos e plantas adréde aprovados.

Atualmente a Base se compõe de 13 edificios.
Foram os seus Comandantes: Capitão de Fragata-Luís Pe

reira Pinto Galvão, Capitão de Fragata-Lucas Alexandre Boiteux,
Capitão Tenente-Floriano Peixoto Cordeiro de Farias, Capitão de A' P R A ç ACorveta-e-Elisiario Barbosa, Capitão de Corveta Aviador Naval-
Flavio Santos, Capitão de Corveta Aviador Naval-Amarilio Viei- Declaro que, nesta data transferi, por venda, á firma H. O. LI
ra Cortez, Capitão de Corveta Aviador Naval-Mario da Cunha GOCKI, desta praçaaça LIVRARIA SCHULDT, sita á rua Felipe Schmidt

Godinho, Capitão de Corveta Aviador Naval-Armando Pinheiro de 27� liv�e.e de�embar ada de qualquer onus, es�er�ndo que a sucessora

\nurade Capitão de Corveta Aviador Naval-Reinaldo J. R. de I seja dlstmgu�da porpa!te do com,er�lO e do pu b_hco em seral com o

J, '. • _ • mesmo acolhímento dispensado a fuma ora extinta.
Carvalho Finlo, e o atual, Capitão de Corveta AVIador Naval-Epa- FLORIAOOPOLIS, 1'. de outubro de 1931.
minondas Gomes dos Santos. VIUVA SARA SCHULDT

Presentemente acham-se em construção. De acordo: H. O. �IGOCKI. .

a) serviço de represagem de água da Cachoeira do Ribeirão, (FIrmas reconheclda_s_) .

para abastecimento da Base, obra que deverá terminar Ora. Josefin a F I aks Schwe.dson
antes de 31 de Dezembro do corrente ane; I

b) serviço de atêrro nos campos contiguos ás instalações da M E D [ C A

Base, em Caiacanga-Mirim;
c) reconstrução do caes;

d) reconstrução das estradas
Graças á patriotica iniciativa do sr. Governador do Estado,

c.everá ser apresentada, ainda no corrente exercicio, á Assembléia
Legislativa Estadual, uma Mensagem, pedindo a doação, ao Minis
terio da Marinha. dos terrenos onde se acham instalados a Base,
em Caiacanga-Mirim, e o campo de Pouso, na Ressacada.

Cogita ainda o Exmo. Sr. Governador de doar á nossa Ma
rinha de Guerra, para o serviço de abastecimento d'agua, li cacho
eira, no Ribeirão, devendo para isso levar a efeito a desapropriação
dos terrenos que marginam a referida cachoeira, da cota 64, onde
está se processando o serviço de represagem, até á nascente do Rio deio.
Ribeirão, n'uma extenção aproximada de mil metros.

O sr. Ministro da Marinha ordenou o estudo de um plano
de remodelação geral da Base de Aviação Naval, neste Estado, pla
no este que deverá ser levado a efeito no prazo de 5 a.nos.

Transforma a Base atual em uma Base moderna, nos mol
(:C8 das modernas Bases Americanas, com um eletivo de cêrca de
I. .000 homens, inclusive 270 oficiais, suficientes para guarneCQrem
treis flotilhas, ue 27 aviões cada uma e treis aviões de reserva.

As Flotilhas serão:

"Virgem EspeciáJid
de Wetzel & Cia••• Jo'nville

�LUBE DOZE
Encerra-se arn inhã, o programa

I de Ou.tub!:.o do CLUBE DOZE. com.
a realização de uma formidavel do
míngueíra. O anttgo DOZE, que ao,
nascer, ha mais de seis décadas to
mou AGUA DE ,JUVENTA, nã� en
velhece nuuca, e sempre o mesmor
Naquele ambiente a sente se es-

I q,u�ce dos_ . al!0s que carrega: tudo
la e aíegrta, e prazer, é distinção e:
Iraterruseção,

'

_

Amanhã, mais, uma vez. o que
rido I?�ZE lavrara mais um tento.
que VIra aumentar a soma incalcu
laveI dos que já lavrou nos seus 65
anos de exístencía,

De regresso de sua viagem a -----
_

São Joaquim, acha-se nesta -ca- N -

pital, o sr. Adolfo Martins ilus- omeaçoes
tre deputado á Assembléia Le
gislativo e influente politico li
beral.

se

mas

hão
e

de

Para'o norte do país, segue
amanhã, de avião, o n,l9SO pre
zado amigo sr. Syriaco T. Athe
rino, conceituado negociante, e

representante da importante Cía,
Panair S A., nesta capital.

Fazemos votos de bôa viagem.

os

da
seu

nha, ajuntemos
norte do sul e o

No quadro da Ordem dos Advo
sados, secão dêste Estado, requereu
lua inscrição advogado Manuel Ar
tur Murtinho Pinheiro.

Segue hoje, para Porto Alegre,
o sr. Sadí Schmidt, acatado ins
petor da conceituada Companhia
de Seguros de Vida« Previden-

I cia do Sub.

, DES. HERACLITO CARNEIRO,

RiBEIRO
Segue, hoje, para Blumenau

e Brusque, o ilustre desembar
gador Heraclito Carneiro Ribeiro.

Acompanhado de sua exrna,

esposa segue hoje, para Blume
nau o sr. dr. Carlos Wendhau.
sen, diretor da Cia. Telefônica.

Um pouco de historia no

aniversario do 10. vôo dei
Santos Dumont

o sabão
.j

�

'*dflSJZA.& 4&1

CINE ROYAL, ás 8,30
horas, a Companhía Cubana df'
f�ev;,tas, levaré á cêna -Cantos
de Cuba.

Para exercer o cargo de. pro
fessor da escola míxta de. Fachí
nal ,do Paulista foi nomeddo João.
Xavier Antunes e para reger uma.
das classes da Escola �;ormal Prí
maria de Campo AJtgre foi ígual
mente nGmeado Teodoro Wander-
1ey.
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CiNF: ODEO�, ás 5, 7 e

8,30 h,1'as-os 7' e 8' episodios
de O cavaleira alado.

Fez anos ôntem, a graciosa
AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 menina Elita Goulart, diléta fi-

horas-AdOração. lha do sr. José Goulart, digno

DEP. ADOLFO MARTINS

Ex-assistente do serviço de Gin�cologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fend"''rão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna dó -serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

,OOI:-:'-Jç:\S DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu'torio: Rua Trajano n: 12-S'Jb.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Uma de caça, uma de reconhecimento e uma de Bonbar-

Estas treis Flotilhas são o efetivo minimo para as nossas

necessidades em tempo de paz.
Ficará a Base de Florianopolis apta a ser aumentada, em

caso de guerra. PEDRO SALES
Presentemente, está sendo cogitada a idéia do aproveita- Procedente de São Francisco,

mento da mocidade catarinense, na reserva aérea do País. encontra-se entre nós, o nosso

Sob o patrocinio da Aviação Naval, está fundado e breve- prezado conterraneo, sr. Pedro
mente iniciará suas atividades aéreas, o AERO CLUB CATARI- Sales, digno coletor estadual da-

I NENSE quela cidade.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




