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pr�es.ijderlte Getulio Vargas aca-
assinar C) decr-eto que concede o abo

no aos fur,c�or1ci�.-ios d!ar�stas e contratados da
tJniao.

c n
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ba de

d

(Serviço de Imprensa do Departamento Nacional
de Propaganua)--Devem ter produzido a mais profunda
impressão na alma brasileira, tão ardentemente fiél é10 es- i\fK\
pinto do Cristianismo, as r alavras iluminadas com que

---

Sua Santidade Pio Xl acaba de apontar ao mundo o rnons

trucso perigo comunista.
E' a voz mais alta do universo, é o gub espir:

tual dos povos que se formaram e se aperfeiçoam no in
í'uxo divino dos Evange'hos, é a maior autoridade moral
do planeta que se ergue agora para condenar o grande
mal que ameaça 3S civilizações moderna. e indicar o t '1"
rivcl Inimigo de tudo que existe de bom e de sagra ío
dentro da vida.

Transbordando de amor pela humanidade, ac'ma
das paixões e dos conflitos humanos, o Chefe da !grcja
Católica provou assim, corr. a sua alocução insptraoa e ins
piradora, que o extremismo vermelho não constitue (Ir,'"
Ji2S um motivo de inquietações politicas e sociais, ma j í\'

presenta também UPl atentado conto a todas as íorc..s \,' ,�- �IO, � O Dr. ,���s,�,J�,no f'�;�= BAI'A. 2 - O «Estado da Baía» publica, hoje; uma entrevista - colhida
jl;rituais e morais que animam a existe leia civi': . 1 i,� (' '_]1 .: ,e ':;, �I. d, o

Gr.::> ,P.�.!�H('�;l�� �:l�l:[\:,; pelo seu representante r-a comitiv a do governador Jurací Magalhães, por ocasião da
,

f
,., \

_ (. ,-,- 'J ,..)JO j Jf,ç .. o Je'IU,IC,O"I ' ,

C
'

t de uma conhccl j I I'd d R't' h d 1�� expn.nern nas garan .as lia S'JCíCClélC;:? cn�L, L Ci(i,.',
" •. ,', .. "O,. I ;"f"" •._{ I .

sua viajem a . onqu.s 3, -- e uma con 12CíC a pe o ape I o e (li: a e que ec ara
salutar da grande lição desse incornparavcl mestre 11�1 dt'

" ["J[ _,a Ln; caso t.� "Il�,,. \"G:J! haver conhecido Luís Carlos Prestes.
:-:ll1tir-se no mundo inteiro, a'é mcs.no cntre as g,ntcsqlic ;u�,,�ti�>nd)i�I�,a(O; Je�L!:�01 A aludida mulher é proprietária de um pequeno hot .l. no qual assegura que
i.ào cultua:n a religião de Jesus, Pastor su.ivissimo d"',,

a c< ['Il�\ ?Ç,�IO h/�1 �).eiO r:Tel'':�I�J�j II aquele chefe comunista esteve hospedado.
almas crentes, o Papa é ta.ubcrn a scu.inela suprema d2 ,:a;�::",:",�glil�, :-\.ll:e.la l����r C:l! Falando ao repórter, a modesta hoteleira disse que em outubro de 1932, foi
civilização. E êsse titu'o lhe é ií'cUi,;rcC:do ainCét I11i?SIl10 �

,_; L.,

...... -..'
.. H:S, �,I·\Ca

e �oradLl·'t/ II pr-.curada, uma manhã, Ror um senhor baixo, de barba raspada, que desejava alugar
\! ão uceit

,

t I I 'C 'I' ii (u'penF'pJj'j L/fitan,n, ,I, _-, ."

'I
I

t
'

f t� pe os que nao ace. arn os eusuiarnen os ca greja .atónra. r 1-
.

-, ,'Il1m quarto. em scgurca. acrescen ou a In orrnan e:
/.,

V' t
.

J d 11'" :U!)QOS CU'� eslava sol) os seus

cu:-/ E h
' "

tI' , F' q ,ln e sccu os e rstorra 1';0') ccmonstram que o '.' ";, .. _ d I'
--

«
• xtran er que o viajan e c regasse a pc e se.n l);},;agem. iz-rne, então,

Papado tem sido sempre o guiei iluminado do aperfeiçoa- (j<,�,(,,�m\'.:��c�t' o[�.�(J,� um;;Ij':'�:!: I algumas perguntas, tendo êle rr.e respondido que víajára de ca n�inhão, tendo este se
mento moral e politico dr) Ocidente, Fortaleza dus ideais vranc .... nal.�r�, .. ilOl,AIOU o

'''''11''''1 frid» um acidente, cbrigaudo-o a fazer o resto do nercurso a pé».
da cultura humana, o VJ ticano simboliza aos olhes das na- rec�-n�,s�lcO. '1 A dona do hotel verificou que o desconhecido lev.iva apenas alguns objétos
ções do inundo contcrnporanco ês-e milenário esforço dos .. c";[�Jo.lt?'z'�d�es�:�a�: l��:� I de, uso pessoal, inclus�ve pente e, escova d� dente. Disse chamar, se Arí Bhering Ri-
homens para fazer a vida, mais bela e mais pura, pela con- mv�,'L",aa0r li , , 'beiro Fontes, engenheIro. tendo Vindo dJ RIO.
córdia t pela bondade. E as�,;irn () próprio espirito da CÍ- ouvCmdof a Rgestante. , Demorou-se, segundo a informante, três dias em Conquista, em cujas ruas
vilização que clama hoje pela voz de Pio Xl contra o pe-

00 essou eglOa o cnme que
pas'�eou..

t' O 1'd d d' praticou e apor:tou como man-
) igO ex remlstél, a rea I ;] C esse pengo não é preciso dante o l'�u amante, o guarda dea�lresenta si.laí mais imoresSfonante cio que essa mesma

J" 1 'I> M I S'l't d se' I d', -"

d
'

\lO '�Ia cas 1 nas anoe i vr.,atI u e de ua Jantloa e, CUJO coraçao Inspirar O co:nr):'e-
.,,�

.
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d
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t '1\Jl(1o C!l'na eh-Dra�a da Forcapnucu que naJ � na SllcnClar lante I': tal! tenebroso',,;. ':
"

,:J
,_, -:

mal ; iVldItar, destacado na Ilha do
.

'VE O mundo ouviu J cO;ls�!ho e ha cie seguí-Io ple-:
Jana.

namente. A civilização cristã está vigdante, A humanidade i !

O pl?gueno c.a�av\!r foi, e�co�,:
que lutou tlnto para chegar ao apuro espirituai da sua' u.?O _pela gesta.lt" em b.1,lXO Uv

cultura, ilumínada pelos ensinamentos de Jesu'), não quer
cOichao d'l. cama de ?�r;nlr, 0\;

regressar á barbaria q'Je os conspiradores sem j)iedade hu- de o encontroll o pOhC!a,l, que o

mana, procuram ii11p�{:mtar na t':.rra. O Brasil, que se en- !;m0VeU, para o necrote,r o. �e�do
trega tão ga!i1arddm�nte ao bom combate, se desvanecê "1 eX:1[�llnado p::l() medICO legista
em conhecer que a inspira-lo nessa luta sagrada estão as Df'RL�,z Qdoll:dlrO'l. l( RIO-2-TenJo o delegado I sisténcia Judiciaria, declinando do
Palavras do chefe espiritual do universo Cíistão. ..

. eg103, ... v, o o, seu �staa), ,IflecU em Cilsa, sob v!gdancIa da! espeCla da Segurança Politica e convite para patrocinar a causa

Pollcia. ! Social em carta dirigida ao �i. de Machk!a Berger, alegando in- PORTO ALEGRE, 1- Ir.
-----------1 Heitor Lima o c ;ovidado para compatibilidade, por isso que é chegada da delegação caria

I piltrono de Olga Benairo, campa- representante do Ministerio Pu- ca de futeból constituiu um1 I1h':;r3 de Luís Carlos Prestes, a blico na Justiça da Policia Mili, verdadeiro aco;1tecimentC), na
qua! está se:ldo processada para ttr. cidade.
Rcr expulsa do Brasil, aquêle can- O cais apresentava um a�.
sidico respondeu agradecendo e IMG'VO re9U - pecto festivo. Desportistas
acrescentou que a respmta ao ofi- I IImento representando tOd0S os clu·
cio do capitão M randa Corrêa bes gaúchos, além de grande
comporta três ordens de conside-

.
número de cariocas resider.-

��a,,", raçõe�: a conduta do gov�rno fé:.- do Serviço de Sau- tes nesta capital.i � cilit':l.ndo a dcfe.;a dos indiciados de do Exe rc ito Todos mostram-se confiar..-
em crimes contra a ordem politi- tes na vitória.
ca, quando o estado de guerra lhe RIO, 2- O ministro da Guer- O combinado gaúcho, que
('Icilitaria a cOl\rctaçã:> do direito I ra recebeu do E,ndo Maior do enfrentará os cariocas rea
rle defesa; quando ao advogado Exercito o Regulamento do Ser- Iizou ôntem um movi�ento
não é licito recusar e 'l1l'1!1do o viço de Saúde, revisto- nos termos técnico de conjunto.r' � d f - ". •

t t r
,I l' d 'd A ó AnO.lelJ de Qlle < <:I\'[<lça0 gaUC'ia iI'!'1 pro eS.2 S°\! nome é invocado ';01' U"TIa Ga leI e orgamzação os qoa- p s esse ensaio procura-F>1:izJUZl3, üuvÍny:,) ') cl, �k da dekzação, sr. [;31'- r!miher, mOimente quando ela se dro:T do Exerào. rr:os, saber, com a direção

prepar� para a matern d,de. I"ess� fF.gulamento, que depen tccf1ica, qual s�ria a possivel
pela demarca·- i de de nprovação [.:0" decreto do escalação do scratch aaúcho

AS RAZÕES DA RECUS'-\ Governo, cogita, eotre outros as- tendo nos sido inform�d() qu�de «sldf», no Dt) ADVOGA:::>O DE MA. $unt()�, da nova Inspetoria do formada assim constituido:
Congresso, eií1 CHKLA BERGER Ser';íço de Saúde do F;.x�rcito,

_,
Penha; Luís Lu? e Miro;

erJ que o impdor pas�arâ a sei 11�I?ada, Nest�r e feixinho;O dr. D:oni,lO Silve\ra escTe-jum general medico, e não mal<lnMh1oX e FSOogrOro'.\....:j-jeai, !�L:";)l.'
veu. uma carta ao diretor da A�� dois cowneis medlcos. I

Proprletarlo e Diretor Hesponsavel _JAIRO CALLADO
-------
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llgações politicas.!r.,� ,1....�·� AI ��.;"."'1i'A�;(] �1V W";jfo� SelTI quaisquer

rios restes
A BAI'A

que hospedou a c�1efe exire
sabia de quem se tratava

Respúndendo a outras perguntas do reporter, a dona do pequ�no hotel de
Conquista respondeu:

- «O estranho hospede saíu daqui em direção a fortaleza, no Estado de
Minas. Só depoi� de sua partida é que soube de quem �e tratava. O coronel Antonio
David, proprietário aqui nas visinhanças, disse-rne que se traL'va de Luís Carlos Pres
tes, a quem tambem havia tospedado na sua fazenda».

Desportos
das mulhe,�es comunistas o esquad.rão gaúcho

para o Jogo oom
os cariocas

não pt�otestal#ão
su�tado

B.L\I'A, l-A prJposito d':l
contra o resultado cLls ret;atas ag'li
cí Vignoli, que dCC:di ou:

-«Não rr\;te�taremos, (i íOS�O pr)+rsh V2r'\li :uí m',)tivado
ção da raia, que é dificiii'na e contraria <to CodiRo de i\egolas.

Conseguimos CJUI� :ê,iam realiZadas no Ias provas olimpicas
dia 4 do corrente, pois de acôrdr) com o que ficou estab �l.ecido no

caso ele duv[ua, seria corrido n(IV�'rnellte.
Embarcaremos no prox;n1O dia 6, pelo «!ta», qiJC L�vará ao Rio toda a dc

egação, onde serão disputadas novas eliminatorias Olimpicas.»

:' "

:0\

�-. .
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11-/ .�.
:" ".'\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;� .

T
� ...� l,;.;'• .oY�.��.�:.

.:»
_V

__I_S' o
&1L!SE&.� R ,m R'"tMI'Me m��

'---'-'- --_.- ..
----.__._-----_.

Praia Clube CoqueirosFLORlÀi\OFOLIS, Terça-l'cin 2 de junho de 1936

Es)eci::'tl

De orcem do s'·.Presidente, comunico que, por mo
tivo de torça maior, ficou adiada, para dia ainda não de
terminado, a testa que um grupo de associados ia real i
z ar nos salões do Clube 12 de Agosto, no dia 6 do cor
.cnte, em beneficio do Praia Clube Coqueiros.

D/. Raimundo San/os

J o, Secretario
FLORIANOPO!.JS-2 de Junho de 1936.

CLlN!CAS DO DR. ARTl R

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clíi�ica mórhca de erlsn
ças e adultos,

Consultes diariameule das

4 horas em diante

Consultorio: Rua João
. Pinto n: 13

FONE-J595

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

FONE-J524Quando OUVH algccm csp ir rar, diga
"Irisr +-. f" 1 t(� ....

d I".d.5la!11.111a. ,cm vez c.e oau C. ,porque
I

. . 'r ç / 1 dnstannna S1[;!1mCa uJ.UGC quan O uma pe-
ssôa começa a resfriar-se. Insrantina é ultra-

LABOR.ATORIO DE
ANAUSES

PE!<E!RA E OLlVflf<A

Chefe do Laboratorio ela
Diíetoria de Hi::[.>ne do

Estado.

CurS0 de espceiajização
Bacteriologia no L 10.
Sau:de PúLlic:l do Rio

Janeiro

cn

�e
de

Exe-u�" analises para eluc:
dação de diagnmticos

CARTA..ZES
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7, 30
horas. novamente exibirá-- Da
vid Copperfield, um grande filme
da Metro.

CIN� REX, ás 7 e 8, 30 ho
ras. Noite de horroren, uma pe
l.cula pavorosamente horrive], o

mais e mais muteriosolilme do ano

com Bela Lugosí.

E' li marca mu rdialmente conhecida co-ne a mais
saüsfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito reudirner to, err. nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas. CINE ROYAL, ás 7 e 8, 30
horas. Um idilio em Paris. um

magnífico elenco, entrecho fino e

; toilettes de Adrifan.
t

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

I.."! ii

CAR.DOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florianopolls
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C ff,l� � 5 • I��'�-�.. �'\:.,-'1 � ov��,

J

I�
;:1 tU} • �

� I\Ií�tri;;- L· OPOL.IS
'

I Filiaes em:

i� Secção de
� FAZENDAS:

�1 Fazendas naclonaes e extrangc'ras !)ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

ri] Morins e Algodões Machinas de nenerlcíar madeira
�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoelros

�.•,',' Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados,
. Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, Motores

I Lã em nove!los e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�� Cortinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
, ;, Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos "DANNEMANN* Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de I"-Iavegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" _. Fabrica de Gelo ó'Rita rv'laria" .. Estaleiro 'Arataca" �:�P'4v.a.V�VD&t��I:!f��l��1�i���i�1�·��4j��������Mt���4�.,l�����LA�VÂVA.Vâ'l(Nt�

Blurr'àenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente etir-l Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

iI!ii r-;.orrn ídaveIs ••rt.I.. propri••, tres veze. l!!l;
� Pdor aetmana, todas atS $feluun- O
� as, er�%la$ e IElX as-te ral, f�

: Extração com globos de cr�8tal. �
� A �náX li, r-l.e. lisura honestidade, pois, 08 ser- �

� __

.

.. _ .. _�•••�'.presen_ci��•• P�. �.:J �
��r�e������QJ8��--· - ----,@--- ·�.Ggl������

------��G(�'Ge.�:a�� I Cozinha
SOBRE A DIREÇÁ.o De', PROPRIETARIO I�. . .

f� • RUA FEUPE SCH:v1IDT N. 1 •

Cm.!II
e « II f!l

d B"
, " � e FLORIANOf'OUS •

Orlfli'."·êlllI1Ia
m� ;�anca a ala �G.�.-------.O'O

r � � A
\�� �jftf

·'MS'& ?&lI"" kWiNNr_·W,� Ilm"." at1t.illUín* &'..... ,0,..

�.tf� Fl.JI�O§;"\.OA fi:M �a70 ; �.'''''•• -i���a@•••••
�� .(� �' G
;.;�: �.:� � Vai construir 'I 0.�}i Seguros Terrestres e r,flaritimo � ����.I o
�:� Incontestavelmente a F�RIMEiRA clo Brasil G t�"'''' ••GO

O t; Siga o nosso conselho: I��,� MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM •
ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUTORFS DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

.varanguá-Jaime Wendhause.
Anitapolis-Anibal Pees
�ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumooau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Ül'valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

JoiílVile=-Xa-;ier Schenk
ESTAMOS EM ÓTIMf\S CONDIÇOES PARA Lages-Hossanah Neves
NOS ENCARREGAR DESS,E S,ERVIÇO Laguna-Francibco Chagas Ma-

chad,j
�� Preços modicas Mafra-PompiJio Claudio
�.� Nova Trento-JOão José ArcheConsetheiro r;Jlc::fra� as (sobrado) Caixa Postal. ·19 e T k J & M Orleans-Edgar Mato�

1�� TELEFONE N. 1.083 EHD. TELt:GRAFICO ALLiA!vÇ'A �� res a r. atta Porto União- Herrr.inio Milea
f�� �� fORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul-Aristides Melo
�«J Escritóros 6fll L.agun�,1 e Itajaf _ DE JANEIRO São José-José Costa Vaz
,,�& �rm !f� � a. Franc�sco.Guaracy Goerrelq
�;� Sub-Ag,ent'E',S ej'"'l� Blu=·�nenalJ e LS�gE}�; «t � Rua Felipe Schmidt n. 2 = S��Joaquím-JOã() Palma
��;� f5J �� 1 : TIJuca�-Osvdld. Ramos

�G�Ii".@�@----'-"�-----'��$"GG�� G.�••"------_......" Tubarao-� Fart.CoO

Atenta
Anene!. M�t1����a W� PU� �

� �;;.

blicações, com séde em São Paulo; �'íJ
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

o

CAPITAL REALIZADO
RESERV ;<� .Vi./\iS DE
RECEIT AEt'v1 1934
PROPRIFOADES IN\OVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS Eh1
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

9.000:000$000
38.000:GOO$OOO
18.170:403$540
13.496:912$949

2.436.044:063$157
4. I 83:406$606

�plmte�, SUÍJ·Agen�®6 e RaguiIXd@nHl de �vm'l2J� rem todos os E�tt3doll
t:� Brasil, r.tl Vnlguaí til naa prín lj(pais prêl�a:a l:u;tn:.l:r:��'nJl!.

�

p.ge.nte� em Ftorianopnlí s :

Campos Lobo & Cía,

Especialista
em molestias
da bôca

<JONSULTORIO: Extração sem dôr

Lages

<JONSUL'I'ORIO:

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
ledator-Secretario:

Oslyn Costa

COlaborsQão:...

Nilo 3erá devolÔiJo o or/�út(sl
pabiicado Ctu não.

O conlJ.!ito upre8MJ em (lrti

lO de collaboração. mesmo soli
citada. não implica em respon ..

�bilidaáe ou endôS30 por parle
"" Redação.

Assinaturas
ANO
SEMESTRl!
fRIMESTRE
MES .

NUM. AVULSO
ATRAZADO

44$000
24$000
12$000
48000
$200
$300

�G��--_----------����

I�é�fé Restaurani�"'i
e "São Pedro" o

A COI respondencla, bem como

os valores retativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaUado.

Rlelavão, Admnlltravio
e Oflolná,

RUA CONS. MAFRA, SI
Fone, 1.656

Agentes-·corrllpondente.
Porto Alegre - Dr. AI"eni�

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

Especialidades APERI! IVOS E
�������� SAt,GAD03

COMIDA A DOtvUCILIO A I \RE
��� ÇOS MODICOS.

em:

Fornece

,
......�- .. ' ...... _.,-,..---� .. ;.;r:

..

,

..... _'._: .....-..,- ....__ "...
,,.� ......._ .•." ....--r- 4
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� EJAZi__f A..-.florlanapoUs

Indica:

Advogados

r Accacio Mo�1
... t
i e I ra . ClT, :""\1 escri p-

á rua

Vis:utllH.:' {Ie Ouro Pl'(�to I I
j);l.;1 '." í .i.77 .. ! i

i

iII
I

I!I 'F)

I Cai)'. ! Postai. 1 J O

Dr. Fulvio Aducci I
Advogado

.

Rua João Pinto, li' 1 K

(sobrado)

p( � 10 ás 12 (' das 14 á�
17 horas

Advogado

Trajano, rr 1 sobrado

Te!ephone n' 1548 I
I,

'

I· Dr. Renato=
I

==8arbosa==
ADVOGADO

Rua TrajaRo, 2 (sob.)

I
Fone 1325-Atrr•de cha

mados para o interior.

b
.

Aderbal R.
. da Silv.!l

Advogado
Rua Com. Mafr;. I O (sob.)

\ funes 1631 p. 12 SO
i

L_.-_
Médicos
I

10r. Ricardo
GOrtt.s.�a�n.1Ex-chele da dmlc,,i do dOtPil i
Ilal de Nürnberg, (Professor:
Indólg Eurkha.rdt e Professor

Erwin Kreuter)

EspeclaUsla em cIrurgia
. geral

alia cirurgia, gin.lecologia, (do
enças (i'l3 senhoras) e partos,
cirurgia do sislema r.ervoso e

operações de plastica

{Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
çõcs'-Uinecologia - Vias

urinarias

J

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
felefone

,I
-1

I" t,
.....,

...... ' •• ,a.

Capital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

II Banco de
l Crédito po-

·1 pular e Agri
I cola de San
ta Catharlna
(Soe. Coop, Rcsp. Lida.)

Rua TraJano n. 16

(Edifício proprio]

(Curso de especialização ell
moles: ias ele senhoras] �

, �
I !i �;

�I P'ABAtiDO 05

� I SEGUINTES JUROS:

li cc Limitada 5'1· ala.

I cc, Aviso Prevíoôj. a1.a.� Prazo Fixo g·l. a:a
-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molcst.as de crianças
Diretor da Maternidade
Med!co do Ho�pnal

!"\tl·t� de '.? 1\; �.'..'in id () d ,')

até ás 8 1,2 t;a uianhã
p a' ta"dp-Conr;-r:/'ori(}'_ . I '- __ •..1\.,:. I •

ANITA Gf\RIBAI.DI, 49

-_------_._

afainada
Zina

Yau�'t da

Granja
E�3t;C\ produto acha-sê

novarner t.e lançado a

venda r1C:; prír1cípaís ca

fés e restaurantes des·
ta cirlade

CAFE: COMERCIO, Br\R MiRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE: NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL. ;

I II Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta ciuadl;� como um dos rr.elhores re

constituintes naturais dos llúSSUS intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA no DIA 8 DE fi,BRIL DO
CORRENTE AN ) E/v1 DIANTE

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOViDADES!

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.rVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devoh.;tas-por Ruy CiIne Lima

Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides
As Pantéras -

por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de

Lima

Fontes compendiadas de Leg.

1835-por Apoiinario
Porto Alegre

Soe. Brasil-por Ojal
m:1 Rio Bl.'anco

FLORIANOPOLIS

XAVIER
==D E==

AntonioXavier
LAVA- TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERVIÇO GAr�ANTIDO -

,

PREÇOS MODICOS Ir
,

Rua ConselheIro Mafra N. 100

--_._----------------------------------�

Praça 15 de Novembro, 26---s(Jbrado -. Fone. 1.3

PRIMEIR( I E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTA

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandez vendas
ma iores lucros

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre outro aparelho sem

ouvir, antes, o afamado "Koerting".
«Ínstaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 1 I .

r-_-"_·
I.?'.�r"min;nTavares I
�Sll claelsla em mOlnU,!l5 de I

I GAl'GANTA- NARIZ -QU-

I
":""". IS-- CABEÇA--PESCOÇO

I (f, rmaào pelo Facul:)aóe oe
rT1<:é.,'cina <Ia Universioaoe 00

!
�Uo Oe janeiro. Ex-interno

'?,or :onr!-lrso, 00 Hospital o�
.

' ro .to Sm orro e õc Assisten-

I' I r i c !ubliro 00 Rio oe j;meiro
.

'�Ol alguns anos Oe pratica nc�
se' viços eep ecicf ízcõna no Pro
fp .aor 50n50n. no Rio àe ")0-
r zlro-vnc Polirlinira Oe Botafo
'a •• no Hospital oe 5ão 1010

I �atit,to 00 Lllgào e no rlO5(Jlial I'')offré--6 ui nl e).

I Chefe de clínica e cirur-

II gía ,de ouvidos, garganta,

II I nanz, cabeça e pescoço

i I �o i-Io�pitaI de Caridade
; I ce Florianópolis.

I Gabine�e adaptado para
exames da sua especialidade e

com 'sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENClA Hotel La IPorta-Fone part:cular 1246

-.Java

Caixa Postal, 43

-.Jornal

Prisão de ventre?

Purgofeite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Ri

v. S. preci�a modificar
motor monofásico para' I'
ou fazer nuYO enrolarnento� .

ja concertar qualqu�r a

elétrico?
Então, lembr,e-se que

«Insta ladoTa de Florianop
única no genero poderá at

com serviç.os garantid0s
I preços modicos.

l<ua Trajano 11.

. ���l��--

CONSULTOHlO---Rua Tra
ano N, I e das I O ás 1 2 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

I RESJDENCI�- �ua �ste-

I· v�sE����rl���o I
-

Ofic'��

PASCHOAL SIMONE S. A·IClinica Me dica _ Doenças LIVRARIA MODERNA

de crianças ,I
Rua '�����;S��: o' 8 III�

.

=-_wa

ConsL!lt.-R.joáoPírt�, 13

" Iii
.

"i'ífimo �,
-feldonc, I 595 ralxa postallZ9 TeJ. auto 1004 I U I; iJ G

.

� �11Preno
. Codigo Ribeiro End. Telg. I �

Con.wltas: . I ����������������

d I 5 h di t
•

í··
SIMONE

J '1dJ oras em ian e

_____ ,. Tvpograp.hl.a, Egtereotypia JI €Ie ca D i 'la I
enccõernc-ão, Pautação. Tra· �

•

" ..""'__ . _ -...�:�:s em AltO';';;;'�!�.� I·����������� VenrJe�se ou arreude-s-, por longo prazo, em Floria-

At
""'..... , II nopolis, o conhecido Café f>ESTAURANTE ESTf.<E-

eno_a_o__
·

.' I, I
� L/\, Tétmbtm se fal identicc negocio com o ESTH.ELA

�I HOTEL, úni« na Capital, com' 39 quartos sem pensao.

II
Mobiliar io cornpietamcute novo, instalações san.tá-

II
rias etc,

,

I' O motivo da venda é ter o p-oprietario d� se Idi
rar pua tratame.ito de SiH. salde. Para informações diri-

lal j'\m-se á Pé.ulo T. Posito, pnça 15 de Novembro nO 24.

I Flo(ianopoli�. l!

II ...·-:m;;;.....;,;;;;;;;;;;miiiiiiiil.iãViiiiHiiiiiõiiãii;;;;;:;;,;;;;;--.iãõiiiiii__llíiiiiõiõiiilDii;;o;;;......iiiiiiiiiiiii__iiiiiiãiiiiiãiiiili.;,;Ü n fi ') 1 m rlvn J. G ra r'1 cle
! mente de �Jr3$ firmes

'-_.

=·-i.... ..1IDI..RTA,l MARCAS:
m .. DI III .

ALlCF:, AM ELIA. AU'

possuidores de radio M�l�G��rci�A,Srs.
'i
I

I
Tendo chelléldo ao meu conhecrmento que, �ndividuo

sem e-crup.ilo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome a.,da angariand" R.A.DIOS pala
concertiif, (TENDO INUTILlSADO DiVERSOS ArA
RELHOS), decla·o qu� tal illdividuJ não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, som nte me respousabilísarei pelos
aparelhos qUe me forem entre6ues pe soalmente.

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

RUA BRUSQLE N. 15

---

rpS 2&C

A PREFERIOA

o AZ I:)

Chapéus
Procurem

'1 For�oe��d
, "'

Ensino grl".tl1iti)men�
modo seguro e illfaEveI
a cura da EPILEPS
Cartas para o dr. Pur:hm

. C�ixa P�stéll,.,..r 58
RIO ce JaneIro B

A' venda nas

casas

j. ú.

onde continuará a atfnder a sua dist;nta freguezla ê'" I
.

publico e.! "'"eral ...

esU fazendo uma v�rdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquijJção, em todos os artigos, em calçados para homens,
séllhoras e crianças.

I
�
� VERlFIQUEM 50' QUE PECHINCHA! ... : �
� A Casa A Preferida

' �
� ,�
� APROVEITEM I

�
� RUA TIRADENTES N. a �
��1 (AO LI\DO D!\. DIRETORIA DO� CORREIoslE TELEGRt\F0S) r;
t1:� t\1

Gff��E�}��� ���(��'���
,

.

nrrr m
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GAZETA --}<;ori?nof\nlis

,�f
�---------------

Senhorinhas de Florianopolis !
Cc�r'n :9 c�legada de Estação invernosa precisais comprar casacos, pelés
costurnes e outros ver-:,tuarics, para abrigar-vos dasintemoéries dotempo.

A

os

(,
I

rm

. '

•
O

I

i
•
•

I
fi

I
•

I
(I

I
"

I
•

"

�\(J"." ..

'

,.
,

,'I >.

UFF� IN,& IRMÃOS

F':::::ri2núfOli!::::::::::-:1
possuidora de stock de tecidos finos como não o possue

ou-,�I
tra casa de Santa Catarina. '

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu

IL:�:: a_����_ _jl

II A nossa jeunesse-dorée compra seus � vestidos na Casa

I Tres trmãcs, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri

gam que as senhorinhas e senhoras demr.rern na escolha de

I
seus vestuarios,

Elas ficam indecisas deante de tão Ilndasse Jas e lindissi-

11 mo� patlrões. Difícil de destacar a mais bela deo! re tantas belezas. I
Rendàs iegit;�as, L_uve:s; Ca rteir�as, Cintos e Gólas dos últimos modelos,

os j'YH_:;,is usados no Rio e em Sao Pau:o

S UnlUOSéSS, seplendidas, vlstcsas, excelentes e deslumbrantes sêdas

------ --�-,,,---

SECA,Si
10$ Por ,7$800

4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500
11$500
6$500

12$ Por 8$500
6$000

I

10$ Por 7$000
22$ F ar 16$500

18$000
24$ Per' 17$000
24$ Por' 17$000

14$000
"","ilé';""""":1f,,i",';,

15$ PorJJ111$000

G�[P MO�Cl()L art.go superjor�de
C REP CHiN Gloria

",>,),':;:,(.::;,',":: ��,*;,�,'ll dcm, I dcm, I de rn
Idem, idem, idem Artigo superior
-';FDA LISTADA para camisa, art'go finissirnr
C ,lEP de seda para camisa, Ultima Moda
�";EDA LAQUE'
CREP d- Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SULTANEfA para jogo
�ENGERIE para roupa branca de
SEDA ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superiorjde
DRAP DE SEDA, art.go finíssimo de
PEAU D� GAZEl LI\, sortimento de 18 cores
CREP POND,L\GE, sortimento de 18 cores de
CREP MA1TE, idem de 15 cores de
CP!,EP AMCR, modernissimo]
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de

I

�

!.,
r

Ar'tigo pa,ra a estação de inverno}
60$
65$
3E$

Por 40$000 JOGO DE PELE de 70$ Por 50$000
« 45$000
« 28$000 CAPA DE BORRACHA,Jultra moda, tipo 1936 180$000

17$000 IDEM 17.0$000
'5001000 IDEM 100$000
110$000 CAPA DE HCMEM;;_impermeavel 180$000

Po 50$000 IDEM IDEM 120$000
«rl00$000

« 300$000 LUVA DE PELICA, para homem de -40$ Por 28$000
« 450$000 LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
« ô80$000 LUVA DE. GARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
« 45$000 LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

VELUDO CHIf F
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VEL UDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELUJ)O Fj�O de 90 centímetros de largura
CASACO DE f\ELE, tipo da eleganc!a
CAPA DE PELE

ENADde diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENAR-D da Alasca de
Idem II " artigo fino de
Idem li " n finíssimo de
JOGO DE PELE de

100$
200$
450$
800$

1 :000$
60$

I::-or� id:=\v·��' e "lnegua1avel STOCK de lã para o ;nverno,
r � I I � i � 'C?K

-

I que foi re(�f3bido recente-
rner\te dSIS praça do RIO e de S. PAUL_O

l-I E SCt-tMIOT !,N.a2'
FONE 1.4�OI
I A O p' (� L s

ELm
R IF

f�."
�;..---"'"�. .-� . "'-; .

-
"

{ .. , ..........,... � "�'
,,,,-
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Prefeitura
de I�

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

���e. �tajai
Durante a au .encia de oito

dias, do prefeito de Itajaí sr. Irineu! ��������������������������.I��.������������
Bornhausen, assumiu o exercicio
do referido cargo o sr. Olindio
Rodolfo de Souza, presidcnde d,1
�'aCJlílra Municipal.

AtiIVE�5F1RID5

Feskja hoje, o seu aniversario
n l" lic:u o e rimado conten âneo,
sr. PcrÍ Cam.são, cirúrgião-den
nsta,

A v o z D o oOUTH05 PFlQTEm

Dr. Padua Peixoto

v o

Mais sangue
Contra a

França
a Russiaf z e:n m·lcs t-101E

RetofllOu hoje a ltajai o sr. d-,
Pa_'ua Peixot,o: Promotor Públi-ISocialista
co daquela cidade. ,

Cap. Nelson Simas lambem
da

e

a senhorinha Carmen Maria
Ú Oliv'cira, professora norrnalis- "Circuito

Gavea" !
Seguiu via mantirna, para li BI(UXELLAS, 2-0 rei Leo- nO

til; Capital da Republica o sr . capi- poldo III encarregou o leader so-

a sr. Luís Boiteux Pi;aza; tão de fragat'1 Nelson Simas, capi cialista sr. Erllile Vandervelde da
a cxrna. sr a. d. Clotilde Vel'- tão do Po-to 01 FI' I' .

d" e or.anopo IS. missão e organiz ir o novo mi-
ga; I

.

RE5TABELErtmEHTO l_lIsterio. RIO 2-A mais famosa pt'ct� Oo menino Newton, filho do sr.
"

Euclides GenLI. coletor da CafJi- Encontra-se em franco restabe- Cruzada Nacional automobilista da Aml.!rica do Sul

tal; lecimento da operação a que foi de Educação dLingiu-se ôntem, mais uma VEL,

a exma d M' G ub tid -

t
" e sangue. Ali, no circuito da M' .' d

. .

.

• . sra, ., afia o- s me I o, o jovem con erraneo, I,. ais seno o que o pnrseiro,
di ..ho.

I
Da'lilu Carneiro Ribeiro, e studan- Um numeroso grupo de G,avea ?or oc�s�ão das prm �s eli- o segundo desastre no Circuito LUX",JORNAL

I
te de Direito. I membros do magistcrio ca- .ml!!ator.as verificaram-se dOIs,de- da Gavea, verificou-se pela parte]

tarinense apresentou OAntern sastres, sendo que um de grave� d t d '_

EHE'i2Rm [) ,_

'"'' f',
,a �r e, por ocas.ao em que os Lux-Jornal, a modelar organi-

I (la reumao de professores consequen"cla�, pOIS Icaram. sena- c nd d t t l d 2 iS;a. Paschoal Simone pr trnovida pel::!" Cruzada Na- �entt feridos, correndo J�SCO it c.>:cal�
a os omavam par e a a. zação j0rna!istdica Mdir�gidaD p�los

A I C Id d I I d j I t d d' nOSSl)S contra es ano ormn-

.

c 1a-se na: a as a mpe'
r. ' "

cional de Educação, a se-
VI a ,'.0 vo an e e e seu aju a�- Anonio BotelhfJ, pilotando a I gues e Vicente Lima, cujo oitavo

J,'ITlZ, onde veiu (azer uma esta.,- 1'01 0,ntem, submetl.da a. melin- guintc consulta: ri te,
vinmas de tão lamentai aCI- t M M

d d L 'd
'" �

d �U,.1 pOSSI\,m e «

'. .,» que no aniversario transcorreu' alo. d ..
r: ào e agua" o sr. r. Ul;· rosa intervenção cirúrgica no ente. do jilti f

...

O'. ,·1 J.dres, H 'I 1 C rI' I' 2 d
' 1-. s..t_oa O u ttm,o OI um., dos qu,c Junho, firmou-se, definitivamente

< ospita ue andade, onde se «r (;J'wnop) IS, e ]unl:o I
, • I f

}) . d d
� -' encontra, a exrna. HJ. d. Gcny de 1936. I O P r i n"le I ro de _

::1:10 consegvtrarn c assi reação, Ia no conceito públi. o.
vegressou ° norte ° I:.5tado S' d P � I Exmos Srs Preside t

tentar "vencer o "Trampo.lin do Lux-Jornal, em sua séde-ma-
J .

' unone, esposa o sr. ascoa . '. � n es· el sastre O b d do

.

aesembargador Salvio q_(�n- Simone, do alto comercio local. demais membros da Comis-

'I
Ia o em menos e ez minutos. triz, instalada no Ric, .3 Rua Bu"!-

zaJil, membro aposentado da Cor- são Executiva da Cruzada O
" .

Mal, porém, êle avançara c' n- nos Aires, 176, COtOO na sua su-

t·' de Apelação PEt:J5 ('LU3E5 IN' I d Ed ã
pnmeuo acidente teve lugar t�r.:l.s de metros o car�o sofre cursai de S. Pau:o, localisada no� •

i_ aCtlOnCa •
� ucaç O em

I
-,' ela manhã quando eram l'n,'CI'a- \'1 I n'a d rr E fP,'al'a Clube '

o e. c,' apagem e gIrou em di icio Maltinelli, lê e rtcort a,'Jan a alanlla. d I'" d 1 d
A O " .

d
as as provas P. immc:.tonas 'i a, torno � SI me�mo tres vezes. diariamente, todos os )'ornais qu::r/uro P. Visca �S aoalxos assma os, e.cah O «\1 M • _ ,

. , Por motivo c-{e força maior, a membros do Nlaaisterio Ca-"
(.

. , "

I .

.' .,. 50 nao caIU no circulam no Bra3i!. foroecendt', a

E�tá, dCcde ontem, em Floria- corr.i;são promotorll do festival tarinense afm de poderem I Na Avem.::a NlCm eler, o ,olan-anal. dc:vldJ a ponte (jue e<là cada um dos seus assinantes! os

I P 'd
'. ti 't d.'lte Oliveira Junior, aI} e,itar atro-1isendo comtruida no loca'.i:' po is, o sr. AI turo . Visca, em pról d" Praia Clube Co- ren o �m VIS a o convI e i- I 'd

"artigos, tópicos, cO!llenfarios, no,

d lt gadú do Aut )ffiovd Clube queiras resolveu tran,ferú as I dI' I pe �r um Impru ente transeunte O piloto c sell a)udant� no tici..s, estatisticas, teleGfama3 etc,.
•

� 1 •

! VtY, ga °d pe at IbmPlhrensad' par-I que invadira a raia, chocoli-sç entanto pro)'étados para o ar fo· bl d
"

(!e lYJCntr.Vlcéc,. cornemcrações, que! se devrria� (c'par os ra a os a reL- .

I "

d d-
.' pu. ica os �obre 05 a5�untos que

O ele tacaJo sportmon, que realínr sahado plóximo, dia 6 ._

d h' t' d I
vw entamente com urna arvore ram ::au a gran e IstanCla so° lhe ii1teressam diretamente,

Vem íélze,.do o raid, Monte\i- do corrente, n'l Clube 12 de
mao e ?je'.. sem o ensl3 \� resultauJo o veículo ficar gr:mde- hendo ferimentos graves

'

suas convlcçoes, consu tam:

I
me:te ava i do nc:ce,'sitando de· Dc:!s�e modo, o volan:,e Anto-(j�8·rzio. entrou em nosso Esta- ."\gosto, Ç)ara dia que será opvr·

eÍl pr.!o l1'unicipio de Laics, ten- tunamente designado. J' - Si a Cruzada
_

Nacio- btrios .reparos ,.. ,rIio Botelho foi mais infeliz ain-

d, �ercorrido, além deg,e, os de QUUltO aos qu-: já haviam

ad.,
11:,1 de Edul:açao, de Felizmente, Ollvella JUnIor, da do (,U! no sabado.

q l-Z' j)" 5 T'
.

d
'

f acôrdo com seu titulo, I apenas sofreu um susto e o pre-
-

j ·orn etuo, alhoça e 'Jose, qum o ;neSIlS-[lOS lu orma a "
O sr, Arluro Vlsca, acba-se '1!uJida comi,sào-pilrilaloita,'a tem porobjt'tivo a edu- Juiz\.ls dos danos causados aOI uongresso
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er.\ace m�t;inh)nial da senhminha gue. Nao t�ndo O 'pr�:,ld:llte do d. sembarr,ador presidente da dos mlOlstr�s Costa Manso e Car-
Diva tI ;reira Ndo, priessora Reunindo-se, on�en;í tard�, da. refenda COrIlISSaO Exe- Côrte de Apelação, o juilsubs- valho, Mourao, 'para representarem
d, GIUpO Escolar jeronimo a comissão central dJS festejo, ':utlva prestado os esclare- tituto sr. dr. Ricarte d,� Freita�, o m:!1S alto 1 nbunal da Repu
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VIENA, 2 - Pdltirá hcje
para a ltalia o chanceler da Acs
tria dr. KUlt Schuschmigg. Com
a viagem do sr. Schuschmigg a

Roma prevê-se a lormação d :

uma frente italo-amtro-alemã con

tra a França e a Russia.
segundo
desastre
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