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DR. JOS[�' X:,l ;�RICO

RIO, 6--Esrreve o

r�(:1 i(,1:1� w
:

preensiveis.
E o conde; Pereira Carneiro

})orque embarca hoje para a Eu

Topa em goso de férias ...
Se o sr. José Americo pretende

realmente dirigir uma interpela
ção ao sr. Benedito Valadares,
que o faça por sua propria conta
e risco».

Ctt. CYRO VIDAl

politicas geral

munlclplos de Florianopolis, Mafra
CORl 119.955 eleitores.

e
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Proprletarte e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O

IV I Florianopolis, Segunda-Feira, 8 de Novembro de 1937 I NUMERO IOO.:i

o que a'O
publicou

parte ao sr. José Américo, os mo

Itivos que o levaram a abando
nar-lhe a candidatura.
Coincidindo o regresso do sr.

Batista Luzardo com a modifica
ção do situacionismo gaucho, a

creditou êle que isso talvez alte
rasse os proposrtos do governador
mineiro, assim pensando, reser

vou-se, nada contando ao sr. José
Américo.
Percebendo que o candidato

con tinua va na ignorancia dos no

vos entendimentos e que, como

na famosa anedota, seria o últi
mo a saber « o que toda a gente
comentava», o sr. Benedito Va- RTO. 7 - (Argus) - Iu{c.m2m
ladares comissionou o senador de Porto alegre que fgi nemeacL,
Valdomiro Magalhães para pro- :una comissão. presidida pelo coro
cura-lo e dar-lhe a ingrata novi- uel CuIos Morais, pára apurar átos

daFde.. .
do comissariado da Exposição Far-

Ol assim o coordenador do toupílha.
Senado quem pôs o sr. José Amé- '----- _

rico a pa� da descoordenação da I Pa rasua candIdatura.

SR. LUSARDO
não informou ao

sr. José Aloérieo.

Dr. Batista Luzardo

Com exceção dos
r O nosso Estado conta atualmente
ARREfECIDO O ARDOR PARTIOARIOI

nlo� 7 (Band) - ..."presentados os eall- Adidatos á sueessão pI'esideneial da Repu..

UlUca� íllieion-se� como se sabe� nos Esta
tA as e nesta Capital� uma intensa pI'opagan- ANOda eleitol'al� ao mesmo tempo que se ati..
\), llva� lias eorl'entes pal·tidal·ias� o sel'vi�o
,de alistaolento. Essa p.·opaganda reel'u- N

- ,..

d d' eseeu aiuda mRis� depois� que os s.·s. do ... I ao e ver a e
�é AiElerie@ e Armaudo Sales efetuaraUI' "FI! V d"..rd!gunuls excursões. Os ultimos aeonteci- Rama - er e
luento§ politicos 110Rio GI'ande do Sul e o

,tanul":unn social flue está sendo apresen-
O

tudo ..-alO eUlioes cal're�adas em todo o país,
�êml pOl·éln� IIlthnameute� arrefecido o ar

eI:.tr partido1.°io das agl-emiaeões polítieas
elO gel-ai

pl'otesto veel!'-ellte ,!os estudantes fiO-I' RIO, 5 - Quando o sr. Bene-
rl31l0pohtanos dito Valadares chamou a Belo

Tendo a '6Flama Verde" publicado uma nota Horizonte o sr. Batista Lu-
relativa ao fato de haver o professor Odilon Fernan- zardo, expôs-lhe, para que dêsse

des, da sua catedra de professor do Gi!l1asio Catari
---------------- ---_ - nense, feito uma dissertação de carácter cnmunlsta,

� SEGUIU PARh"- A uma g!rande cemlssãe de alunos daquele acreditado&m apuros o :rEUIiOPA o DIBE- lestab',:3Cimento de ensino, esteve em n053a redação,
sr. José TOR DO COMITE� no pn terlto sabado, pretestandn contra a inserção

PRO' JOSE� I de ta� noticia, declarando não ter a mesma o me-I'Amer·.c li I A�IEPItICO Mor VgSU de verdade. IO. (I Pe�o mesmo motivo e cem as mesmas lnten-:
�,1� � I D!O, G-- Pel� <Cap Arcona�, çêes vlsltaram-nos hoje numeresas comlssãês de-

seguiu para a Europa o sr. PereI-!'
�

�,
•

ra Carneiro diretor do Comité alunos da E:»coia Normal Secundaria e da Escola
de Propag:J;lda Pró-José Auierico, §Uperge:H' Vocacional, que além de fazerem sentir
que ali se demorará al,2:I111S mêses aSMa soUdariedade ao professor Odilon Fernandes'

! ahandounntlo, assim o ex-candida- oretestaram veementemente contra a mentirosa afir-1

T' \
. •

! to . OS(' ; merico. matlva da "iriama-Verde'1. !

I�--------'----'--' i-EL-E --RAfA AO DIRETOR:I

ira�'a a morte, aOI DE fI'A GAZETA"
dar ao mundo arO ilustre supertntenden ..

'13,?-o vida l :te da Râde Viação Paraná-
Santa Catarina, A '\GOULEYlE, França, 6-0I

Cidadão J ulien Chatín, residente
na aldeia de Pymangon, era pai
de onze filhos, vivendo a Inmi
lia na mais extrema pobreza. Ante

I ôr.tern sua esposa deu á luz um
, DiLtrio de lindo rG D] de gémeos. Juiien

.

enfurc ':I-S<;.

,(: :', ;'''Dell' (I or , J os?, Américo
t l'.e I) Conselho Narional do PI'O-
\')ngr.nda da sua candidatura deve frt'7i'& m� f1Y;':; ...f;,��
ouvir, imediatamente, o sr. Be- �� &1 � ii.ii O
nedito Valadares sobre os no-vos

rumos da política mineira em fa
ce da sucessuo presIdencial.

O ex-candidato dos governado- RIO. G-Chee-ará amanhã a ca-
res, porém, nilo encontra quem

ravana do Mandato Popular Con
be disponha a tomar tal atitude

tra a Guerra que vem á Ameri-
110 curioso aparelho que funciona

ca do Sul em missão de pr(jpa-

8BOb .

a diLreção d
bipotetica Ido �r. ganda para a ratificação dos tar- J

atIsta lIzar o, o comam o mls- t d
'

.

d B A'

It.erioso do sr. Negrão de Lima e
a os assma os em

_

uenos Ire�.
. .. A caravana compoe-se exclusI-

a responsabIlIdade efetIva do COIl-
t d h d d

.

I P
.

C
.

I
vamen e e sen oras, even o Vl-

( e erClra arnelfO. .,. .

,

E' h d t
A

d I sItar varIas capItaiS.
que nen um (S res ese-" _.

ja mais ouvir falar no tal

con-IO ministro Souza
selho. �osta falará sobre

O sr. Luzardo porque tem ou- .....

rt· Itros planos. I a nova po I �ea f o
O sr. Negrão pelas razões já I eafe

conhecidas e perfeitamente CGlm-

Do sr. dr. Alexandre Gutierrez, ilustre superintendente da
Rêde VIação Paraná-Santa Catarina, recebemos o seguinte tele- R�GRESSOU O GAL.
grama:

D LTRO

! «CURITIBA, 6 - Jairo Callado--,M. D. Diretor de «A A
Gazeta»-Florianopolis.--Acusso recebimento vosso telegrama dia 3.

.

D
. -

N
A

R -

R 'd I' h S- F' PORTO ALEGRE, 7 O general1 enommaçao ereu amOR, enaçao etorcI a, m a ao ranClSCO, D It F'ih h' ri'd

I d RAd f"
.

d
.

b' A E
a ro 1 o, que aVIa se�Ul o paesta

.

e e,
.

OI lDsplra a mento enemento governador esse

sta-I
ra o Rio de Janeiro, afim de apre-

do, cUJos servIços relevantes em prol dos interesses do Estado de sentar o seu relatorio sobre os
I Santa Catarina estão sobejamente demonstrados. acontecime_ntos que determinaram

1 Gratos dizeres vosso telegrama. Enviamos nossas cordiais I
a renuncw do general Flores da

d
-

() AI EXANDI'JE GUrrTIJ'RREZ' A Cunha, regressou, ontem, a esta
snu �ço�s. a,' .\. <.. <, supermtendente Re- capital, sendo alvo de significativa
,de VIaçao Prrana-Santa Catanna.» recepção.
I' -------

Na "A Modelar" A'S SUAS ORDENS:

MIlnSTRO SOUZA COSTA

Taileurs de Seda-Liuho e Lã
,

Ren;u-ds Russas e Casacos de Pele

I BluZ3S (infinidades de 't�pos lindis-
simos)

Kimonos Maravilhosos

Jogos de Jersey de Seda

Etc. Etc.

Deixarão
Diretoria Naval
brasileira

a

Politica
do café

Por ter de partir para São Paulo,
o sr. CeI. Cyro Vidal, comandante
do 2'. Grupo de Artilh 'r;la de Dor

so, dirigiu ao sr. dr. Ahamiro Gui

marães,ilustre presirtente da Assem
bléa Legislativa, o seguinte telegra
ma de despedidas:

--"Dr. Altamiro Guimarães-Pre
sidente As�em�léa. do E�tado �<! I RIO, 6-0 ministro da Fazen
�,anta Catanna-,F 10naI:opolIs- Env�o ; da, sr. Artur de Souza Costa,
:80 distinto amlSfI e Ilustre presI- ..' , C ' , d D
<dente da Assembléa do Estado, ao! compaxecera a �mara os. e-

llartir para São Paulo, as minhas
I putados, na prOXlma sexta-feIra,

despedidas e os meus agra,�ecimen: I devendo expôr perante o parla-
10S pelas honrosas, atençoes aqUI mento a nova politica do café e
:recebIdas (a) CylO VIdal-Comand,�n- .

d'<O do 2'. Grupo de Artilhuia de os. motIVOS que etermmaram a

Derso". atItude do governo.

RIO, 6 Deixarão seus lugares
na Diretoria Naval Brasileira o al
mirante José Maria Penido e o ca

pitão de fragata Braz França Ve
loso.

RI). 6 - Por motivo dos novos

rumos impostos pelo governo á po
lítíca do café. tem o presidente da
Republíca recebido telegramas de
apoio de varias entidades ligadas á
lavoura e ao comercio do produto,
inclusive di Sociedade Rural Br2-
siletra, da Assocíacão de Lavra
dores de Café do 'E�ta10 de São
Paulo e da Camara Ce Propaganda
e Expansão Comercial de Curttiba.

A Estado
I!l

a�o�'3
DO GENfdçRAl.
DESCiIAMP.s

ALEXANDREDR. GUTTIERREZ

RIO, 7 - o ministro da G�lerra
ordenou o embarque, ro-n {I!'i;en(Ía
oa:a São Luiz de li'� .. nhão, afim
de assumir o comané, ) 24 n :::••
do coronel Fa: stino Caudido Gome.,

O mesmo titular designou o cc.

-onel Firmo Fraire do Nascimento,
o major Cyro do Espirita Santo Car
doso e capitães José Descha.nps Cr
valcantí Filho, Edmundo CavalclJ.
tí Dias. Gentil João Barbato e Luiz
Gomes Pinheiro. para constituírem
o Estado Maior do novo comar

dante da 2a. Região Militar. para
cuja séde deverão e nbarcar hoje.

Bons e Lindos Tapetes (o maior
stock da praça)

Para apurar
gastosos

apurar
A ORIGEM DAS DEZ

MIL LIBRAS

Congol@uns desenhos. modernos

PORTO ALEGRE, 8 -

Terá logar aman'hã o int
cio do inquerito para apu
rar a origem do credito
de dez mil libras, r.efe
rente ao pagamento feito

MOVEIS FINIS§i�_gf)S

Belogios de "Ba�r,:;ão G Cabeceira"

GAL. FLORES DA
CUNHA

I á firma Eb:berger, para

I
a compra de material ba
lico destinado a Brigada
Gauçha.

t-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA
..

• va está alerta,

_� Ga � � -ffliE ass������:�:n;:�ela, està atuando

As artilharias estão trabalhando

Desportiva otimamente.
Paranà frente ao goa], manda IIpor cima, "Caixa Bene

Em um prélio brilhante o ,Os ataq�es reveza.m-se, mas os ,ficent�" ,

Irl·s abate "TA Ilh
'

� "I goL:If')S .estao Iantasticos.
, Ja é um empreendimento VI

a I9 re e:l) 8raullo escapa conseguindo em torioso comi> Iorain vitoriosa
bélo estilo o todas �F iniciati va s desta beneme-'

2' goal do Iris. ri ta associação de classe, '

O quadro secundario do Fi- «CAIXA BE��EFICENTE» ul
gueirense, sagrcu-se campeão tirnamente c-eada.
mvicto do r-turno. O Clube j4 tendo completoPor 3x2 derrotou o Iris. '. "

I
numero necessano para IOICIO o

Caixa, está chamando os asr..

ciados para encherem a respectiv
ficha de inscrição para o paga'
mento da importancia neceesari
a formação do primeiro peculio
isto é, da quantia de cinco
réis (5$000).

Este pagamento deverá se

fcit;> na Séde Associação a Ru
Conselheiro M,ifra nO. 2, (10
e 20. andares), diariamente da
9 ás I I e das 14 ás 18 horas

Como em todas as cousas da vida, escrever cronicas de
arte tem também os seus lados bons e os seus lados ruins.

Fehzmente é essa uma compensação e o pobre escrevedor
vac proseguindo sempre, cáe aqui, levanta acolá. no afan de, pelo
menos, fazer algo que se leia com referencia tÍs pouquissimas cousas

de arte em nossa terra -a terra que Dias Velbo descobriu já faz
muito tempo, ..

Vêm-me estas palavras á tona das minhas observações, em

registrando dois casos interessantes, os quais representam êsses lados
bens e lados ruins a que me refiro linhas atrás. ,

Ei-los: Rabisquei, ha dias passados, umas ligeiras linhas em

que demonstrei o meu entusiasmo pelo espetaculo levado a efeito no

Teatro Alvaro de Carvalho, a 30 de Outubro bndo, em comemo-

ração ao Dia do Empregado no Comercio.
" . "

Esse espetaculo foi organizado pelo distinto armgo e inteli
gente amador catarinense senhor Dante Natividade, com o concurso

do conjunto sob a sua direção,
Dizia eu, na minha croniqueta, o que pude observar DO

todo daquele esplendido espetaculo.
Não individualizei a minha critica. Fi-Ia, com muita sinceri

d ide, sobre todo o conjunto.
Sei que ha no elenco alguns novos no palco, mas estes

atuaram bem, merecendo justos aplausos, Ha tambem os treinados e

conhecidos amadores como Dante Natividade, Albano Lucia, Berto
lino Reinert e Armando Camisão.

Ma� o meu entusiasmo pelo espetaculo de 30 de Outubro
fez-me alheiado de qualquer observação sobre o desempenho deste
ou daquele amador. A peça foi bem desempenhada e agradou mui
tissimo e isso foi o que eu disse na minha cronica.

João Barbosa, o meu bonissimo e velho amigo, deu-me, en

tretanto, a sua agulhada, aludindo de modo um tanto salgado que
"os que fizeram a criti�a" sobre o espetaculo de 3.0 de Outub�o nã�
se referiram, como deviam, á atuação de cada artista, em particular,

Nada mais comento sobre êsse lado ruim.

Va�o:, agora, ao a que, eu �hamei lado bom.
.

Satisleito com a maneira sincera como me expressei na

c 'oniqueta modesta por mim publicaJ� ne�te, jornal, dirig�u-me hoje
Q snr. Tenente Albano de Souza Lucio, a carta que abaixo, com a

devida veuia publíco como cura ti vo oferecido por aquele distinto
, ,

h'amigo á pequenina mas dolorida agulhada do velho compan erro
campo. IJoãO Barbosa.

",. Aos 18 minutos de luta, Nize-,Eis a carta de Albano LuclO,-o conhecido e -inteligente ta fura para Damata, Fredi raba,
anadcr teatral-carta cujas palavras tanto me penhoram porque re·

do que se aproveita o meia-es
presentam o lado bom dessa cousa perigosa que é o escrever cro-

querela rubro, para conquistar em
DIcas de arte: I.élo estilo o

Florianopolis. 4 de Novembro de 1937. I I: tento do lris.
lllmo. Snr. Sebastião Vieira. Fpolis.

I Helio está atuando a contento,
Presado senhor,

'(� O Figueirense exerce forte
Formúlo a presente, para apresentar a v, s., os meus mau

do nioio sobre o reduto adversa-
sinceros agradecimentos pela referencia elogiosa que me coube na ���������������������������
sua apreciada cronica teatral, publicada na «A GAZETA» de 3

do andante, e referente 80 espetaculo realisado pelo «GRUPO
PARTICULA.R RECREIO DRAMATICO»" na noite de 30

de Outubro pr oxi .J findo, em comemoração ao dia, ,do Empr�
gado do Comercie, em que foi enscenada á engraçadi srma comédia
en 3 átos de auto; la do consagrado escritor, patricio snr. Miguel
Santos.

Escrever
�������������-------

cronicas ...

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

aicaOos.

'A
OOR

PV
'';

A' s 16 horas entram em

camporrio.os quadros, assim organizados: Paraná dá em ótimas condições
FIGUEIRENSE a Sabino, e-te atira e a pelota

Rezende passa em frente 80 arco,

Fredi Ar.tenor O Iris ataca, mas Miro chuta
Helio (Carlos) Beck Godinho por cima.

Paraná Ivo Oscar Damata faz goal em visivel
Sabino Calico off -side.

IRIS 2' TEMPO

I'

Florlanopolis, 8 de Novembro de iaa� �

Cluhe dos
FUllciona-

•

riOs

Vilain São decorridos 2 minutos de

1 luta, Pudico faz penalty, Calico
bota a pelota por sobre a barra,

Ataca o Iris, Braulio perde
ótima oportunidade, dando um

nbalão" frente ao arco.

Vilain 'consegue encaixar um I"tijolo" d . Oscar. I
Vilain está assombroso,
O alvi-negro domina.
O Tigre. Ilhéo martela inces

santemente a cidadela rubra.
Frc:di estraga ótimo ataque dos

seus.

O Iris reage, mas a defesa al- i

Pudico Cruz
Pernambuco Baixo Feza
Secura Nizeta Damata

Miro Jalmo (Braulio)
O toss é favoravel ao Fik,uei.

renst, que escolhe o arco,

A sairla é dada pelo Irls.
O Figueirense desce ao ata

que, Sabre.• adianta para Cruz.
O sr. Carlos Ramos, é o juiz

do prélio.
Situação critica no arco alvi

negro, R<!zende rebate, Braulio dá
de cabeça, a pelota passa raspan·
do ás traves,

O Iris continúa no ataque.
IV0 está atuando magnificarnen

t ....

Vi'ain defende otimamente um!
tiro clt- Ivo,

O QUADRO CAMPEÃO
Harry

Ponr.iano Oscar
Dino Magrinho Pavan

Avani, Maéco, \Vilson, Dião,Nery
Foram autores dos goals: Can

dido (2) os do Iris, Wilson,
Avani e Oscar os do Figueiren
se.

ALUGA-S
(1 confortavel predio de resi
dencia á Rua Spivak, e

loão Pessoa. - Tratar n

Banco Agricola- Rua Tra
[ano.

Empreza Bruening .. Transpor ..
te de Cargas e Passageiros
Florianopolis • Tubarão

Oscar dá bem a Calico, este

vira, enra Ivo que atira bem,mas
a esléra raspa as traves.

o. jôgo decorre no meio do -

Proprietario Silvestre Brueníng
Informações COr-y', DAViD SILVA á Praça

15 de Novembro .. Agencia SELL

������._---�ª��������� ..�
,_, ..... '.Ia..>..

TERNOS FEITOS DE 50$000

1- -N -P IPARAC.��A;;afs�"CASA
I.

.

ovo ano
Novo PianoMETROPOLE

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS
RIO DE JANEIRO

5.500:000$000
segutntes ramos:

II
I

Permita-me, snr, Vieira, solicitar-lhe que não deixe em

repuso perpetuo sua pena sensata, sempre que os GFUPOS DR�
MATICOS tenham a oportunidade de se apresentarem em pebli
co, porque, só assim, nós, os amadores, nos �ectire�ods fortalecidos
com as suas apreciações, e consequentemente, lUcenhv,a os para pro

seauirroos sempre avante etn busca de nOiOS e aperfeiçoados c�nhe-'O
•• _

cimentos dessa arte mstrutiva, nas representações que S� seguirem.
Sem outro motivo aprov eito-me do ensejo para apresentar

a v. s. as minhas mais cordiais SAUDAÇOES
(ALBANO DE SOUZA LUClO)

Viram os leitores?
Estou, portanto, fartamente compensado e não esmor�cerei

n"i campanha de fazer, embóra de longe, em longe, a.s mmhas

pobres cronicas que têm, pelo menos, o condão de ser sinceras.

E. JOào Barbosd fica, desde j4, INT!MADO � ír, de ora

avante, aos espetáculos artisticos de n�sga ternnha, p�IS, em con'

j:mto, havemos de fazer b8as cronicas" sdi [b�a le pe,cfedlta ,tem sido,
bem a nossa sempre constante e lU e etJve a'lJlza e.

��������������������������
Iam ,

S. VIEIRA ����������������������
·.Rtesto que prescrevo com 1 .- Dle Zusommenselzung

resultaô05 optimos, 05 co.) von "Rpyretina" ist bereits

chets ôe "Rpyretina" neste I ein BeUJeis ôer schnellen

hospital, una hpllsamen Wirkung in

-05 analgesiws campa' ....Rpyrelina" ein ausge· R far,:-lUla ôe "Rpyretina"
n-ntlZli ôe "Rpyretina", 125-

I"" n""'r"-
". z",'Ichn"'t"s ('raparal beson- é ôe mo ue a correspo UL

Ião ôosaOos optimamente, ue... L L

maneira qUrl a energia espe·
"( 't t 5 5 in

cifica ÔO!i orgãos não é a,tin- õers bel mlgl'anIZ Kopf. perfeI amen li! aos ca o -

giaa por efeitos ! ecun�arl05� I
mesmo quanào 05 ÔOl5 co schmerzen).
chets 52'GIm ingeriôos simul·
taneamente. Em outras pa
lav' as, I!ão ôeprime o co-

ração, não ôiminulZ o per"s" Dr. eeorg Richter. rIlnl-
Dr. Paulo ôe l'arvalho,talti�mo gastrol- intestinfl Dr. RlfreO HOIZSS, l'linica Dr. Rnton t-Iafner, clinica

Dr. t-lilo Salõanha fron.nem hyperaciõif co o 125 a-
co geral IZ operações. Oiplo· rJinica geral 12 operações.mala'

ld E geral e operações. méõico geral e operações, méô!coAssinaôo: Dr. 05va o 5- maôo na Rlemanha e no méõiw ôiretor ôo Hospital co. méôic.J ôiretor ôo Hos-P����5valôo EspinOola,l'li- Brasil. méaico chefe 00 Oiretor 00 Hospital Santa airEtor ao H05pitClI Santa
e maternioaOe marra Au.

I I "'I'atrI'a l'on· pilai ae Timbó, 5anta l'ato!-n ro gera IZ plZu •

ai 50nta l'atarlna, Blur;1enau, Santa II' '" '-' "'" 1 •...1sultorio IZ resiôencia: Rua Hospital sllo 10sé, 1araguá. tsabel. "'" ume:nau, x Iauoro,.�ova-"",res aU·l .0-

15 ôe Houembro t-I. 84 R--
l'atarlna.. mania, Santa l'atarina. I

rina.=B:.::lu�m�e:.:.na:...:S:.:a:.:.n:.:.ta=--l':..:a:.:t.:.ar:..:i.:.:.n_a_.•_S_a_n_ta__l'a_t_a_ri_n_a_, l'_a_ta_r_in�

Capitel
Opera nos

Vida
Fogo
Transportes

Acidentes possoars
Autornovels

DIRETORiA:
Dr, F. Solano da Cunha-Presidente
JOSé de Sampaio Moreira
Dr. Plínio Barreto

Peça prospectos -e informações
A.GENTES GERAIS

Machado & Cia'
Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

FLORIANOPOLIS

aos

quinto-feira

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

J
·-Atesto que tem o empre·· -·Atesto que prescreve 12m

toaos 05 c:asos inôicaôos, o'

gaôo em minha clinico os proôuto "Ap"retino" !do far
maceutico rarlos Henrique:
meôeiros,

cachets ôe "f!pyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe ôe Araujo ..

rlinica g�rQl e p�àiQtrin. con
sultoria e resiôencia: Ruo
15 ôe No,lembro N' 82-Blu

Dr. Nilo Saldanha�Franco. menau- 5unla Calarina.

Oen angegebenen fallen. optimos resultaô03.

··A "Apyretina", pela as
soc:íação feliz ôos seus in
gredientes, será um auxiliar
preríoso nos rOS09 inôicaôoSi

DR.VICTOR MENDES
major ôr. Victor menôes.

Dlr�t ,r ÔO 5erviço t}e 5aú
r'le da força Pública co Es.

taao.
------------------
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R
CAB'ECA?
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Blurnenau � ..Joinville São Francisco Laguna _a'g'S", ��
.•Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul j

Seoçao de Seoção de Secçêo de �
FAZENDAS: �Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS : ')t'

Morl·ns e Algodões Machinas de beneríclar madeira I,
Lonas e Imper��aveis Ma.terial em geral para construcções: Machinas para otfi�in�,s mechanicas �.'�Tapetes e trilhos elmento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Jaoeh'[u

�.Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ades, t1
Sêdas C-anos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc, ' �Lnha para coser e sel§ir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de espIosão, vlotO!f:s �
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'Sabonetes e Períarnatias res Material em geral para rransmissces: ;':0.
(itolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correlas de COlHO e lona
Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Pealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automovels e. Caminhões FORD P -ças, 4\..ces-'

s,8Jlatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
De);t>sitarios dos afaIJIad€)� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar 000DYER

Charutos cUí\NN'EMAN1".. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
------------ ---------------------------------------------------------

Empreza NaçiQnal de I�av,e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
Fabrica de Pentes "�it2 fv1ària' .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Ar('�taca"

r

Fi·liaes

'�aleta

A, ii· . ii _
", _.!!1&!3

Metrlz:
em:

lndica:
���<·�):;·""''Ó.-'''''';6'' •

...,...,

Médicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
CUnica médica de crian

ças e adultos:J
LABOrzATORIO úE

ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rr.�iJência: R lia Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524
I

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

Dr. I\.Ii ig \' ..H.� I
f30abaicJ

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Trotamento moderno das
niotestias do Pulmão

Consult.-f·{. João Pínt::.. 11
1 \"Iefon�. 159t.;

es. Hotel Gloria-Fone 1333
. ,'10,; ·J"S 13 as 16 �lI:l.

----------------�

Dr. Carlos Corrêa

.:artos ,_ Moléstias de

Senhoras e

,vtolestias de cnanças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospnal

(Curso de e�pec;alizaçlo em

molestias de senhoras)

[f. Arminio --I-"'" Ta vare s

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço , ,

Consultas das 10 ás 12·-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 .. -- Te!. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

__ I
I Dr. Rio"'r.do II,Gott;smann

� , ..:;

Ex -chele da c1inf��' d; Hospi
tal de Nürnberg, (P • oressor

lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

TELEF. 1.28)

Elpeclallsla em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
encas ;l'.lS senhoras) e partos,
cil'lfgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 tl das 10 ás 12 e

da� 15 as 16 112 horas.

é

I
RESIDEl'�CI�- �ua =.

I
<, v�sJuntor l'i. 26

1iLLEF. 1.131

Aa\lo�a.dOS
1 Di, Padro d� Moura f'qm"o I

':lo.tende na Maternidade Advogado
até ás 8 1 12Cda mltan�ã I ).fl'd Trajano, n' 1 soraj I

f; á :<1;-c!e _- onsu OTl():

I I I.

ANITA GARlBALOI, 49 Telcphone n'145R
- ---- '�--,

luxo seriedade, conforto e distinção.
Fspl�ndido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
rnsf'ane carnente iluminado com instalações mo

rias

RUATRAJANO.-Ol sbrado- r o
,-,loria Sorvttería

�... �"..

, I da

FL.O o

c

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

S6 os fabrícados em [oinville pela �única fabrica
do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEI=ER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I ti. Pl. -- Phor.e: 1277.·-

I Caix t Pc:s1al, 110. 1111- _

Companhia Nacional de Seguros de ACIdente do
Trabalho

(Uma Companhia Brasileira para o Brasil)
Autorizada a funcionar pelo de

creto n: �952
CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000

[)irc...:;-tor ia:
Dr. F. Solano ca Cunha- Presidente
JOSé de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de �ele Fn nCI)

Dr. Henrique Dodsworth
Gerente geal

Elzernann Freitas

� Super íntendente geral f�
G Dr. Jacy Magalhães e
G Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- et'
D tenda imediata aos acidentados "

.� e Agentes gerais •
.< .. Machado & Cia. O

VENDE.SE uma casa no rlis- instalações. o aprutimas' .. Pi t 5 T ' f 1358 �
P d L. Rua João ln o, - ele one �trito «João F. ssôa», i 5'. ti- vel recanto da

.

onta o a-ã
.

F ORl NOPOLlS �

to, á rua do Nestor no. ,12, Preço especial. Tratar com J�o • L A
. -

ccmZquanos, salas de 'visitae Alves, no Canto do E�lrelto.
���",b �� �.">.§.lO·'�.�.• �.ft.�.-. DIl..:!.,.A x�D._IliiOO__----- ���.iU��·��.e entarl cozinha. .,

-I
R. I

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica gelai e prc these da
Boca

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

tias da Boca.
CONSUL 10RIO:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

Te1efone: 724 (manual):
HORAS MARCAO.'\:;

N O Estreito Ponta do Leal

Aderbal
da Silva
J\dvogado

�ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fon9 1631 � 1290

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

EI I H ET E$

•

te I ra tem seu escrip-

tÓI io de 'advogada á rua

Visconne de Ouro Preto

L.

Federal e Santa Catarina

MACHADO & . Cia.
Agenebts e Representa�ões

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

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

•••••_D•• ---�� OO.��D.,••O')
e
•
•
•
•
•
"
«I

M E T R nO p O L E
, II

ti

r
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üAZ��p�-1931

AGENCIA DA

Endereço TeIegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARU";A

�! Dr'. Ivo d'Aquino - Ir�Ad·oi�m;'S�hwarz§
I;', Adovgado

Florianopolls I����

Propr-retarlo .Joao Gonzales

�1.�������1iiiiItii� �:tlV.l��·�\p2�.���V� �.)é�� ����.�
�Cálculo de qualquer Planta,exeeução, fls- � ���:���s

estrutura em con- cattzaçào e direção li ULCERAS

ereto ar-nado de ob. as R ECZEMAS

� MANCHAS DA PELLE

e ferro Aparelhamento com � DARTHROS

pleto para constr u- ����
FLORES6RANCAS

1IIIo.� RHEUMATISMO

ções de pontes em SCROPHULAS

concreto armado � I e ftn��::t:��Tlt�:�
N aa aHecçOes cuja orlo

�I �Ã,rVA;�e�••

C NST UTORA IGUASSU' Ltd. II 6RAI::���R�I:O';�;�N6üE
��O�G�.----------�.----------�.�.��••�

��i Credíto Mutuo f'edia�:
[ D �
.. �
.� �

áiI"

�. E' INCONTESTAVELMENTE U'vI DOS M<\IORES CLUBES D,' 50'1·
;

u��
I

� TGtQi DO BRASIL, 50' EM PRE' 1I0S FORA�A DESTRIBUlncs ;.\' MAÍ�, I
Df�>IIlL DUZENTOS CONTOS (I .200::JGO$')OO), EXIOH-JD'.) APEl\JAS P 'I i

� RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE\1 HOjE 1:
� MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA I

� PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS í)E 4 E a DE CADA I
�\�

MEZ.

�
�
�
�
�
�
�
�.
�:
�I

��������.a••G.D••O�·".,._.:__;__.!..._..-------,,---��·'��-'

Dr� Alfredo P. de Araujo
MEDicO

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele
Tratamento do ernpaludismo e d15 molestlas da pe

le e nervosas pela jlutohemntherapia
Consultoria e resídencia -Praça 15 de Nove rnbro, 13

I Telefone, 1.584

Cons��tas: -Das 8 às I 1 e das 14 às 16 horas

$1 g., A

Sociedade de Navegação Parana=Sants Catarina
Limltada.j-+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

Rece?e cargas de irnportação.i do País ou, do Ex
tenor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEEVIÇO GARANTIDO E RAPJDO

Preços -nodicos

L
• CASEMIRA EM CORES, AR'r

f TIGOS FINOS
Banco de Crédito CASA "O PARAIZO"

Popu lar e Agri",
cola de S vnta

Catarina

:<soc. Coop. Resp. Lida.) I
�

.

� Rua Trajano n. 16

� (Edeflcio proprio)
J
Capital

IReserva

," ." • "' ...... - t _ ' �,- ,.._""- "'''''

.._ --- __ .- _'"'t' 'I!!!: .... _ � A� -"" - ...

.".......... , ... ...., " __ ........ 1 ..""'J,..__ .."",����""""

Oferece aos segurados em todo Estado
sr rviço completo de

/\ ;s
"

{:-�.., " ,"'�;;;" l""\ C i::31 r" §'I. ",,S. r'''' ; ...... -':' , F �- -

.. _ ,.0:""'.... ,. ,. ,.,-.
' V Q 'C"".,........ .ii .

.._", _t:

m .3C� utíc) "�,, �9 H (".Jspit81l2,3 �

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

ALUGA--SE
DO INTERIOR

o cculortave] prédio de It:SI- Agente-geral
dencia á rua Este\'es junioi H. AV ILA

n. 179. ITratar no Banco Agricola, é
I

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO'�E 1.561
Rua Trajano 16. I CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA,.

Floríanopolis

VENDE_s�llíiiííiiiilliiõiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiiiiii.�_::":"7�-"iIiiiiiiiiii�,�,'

uma fl«'macia bem aíre
qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São rran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

ELIXIR DE N06UEIRA
Empregado com successo em todas

118 molestias provenientes da syphilii
• Impurezas do sangue: ;:.

r�OO:::::::::�:::�:�l
� « Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo �
� «Obras do Porto de Pernambuco. i
� �
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES H

I �� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �
'�� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �
� fANO N. 16. �
rl:........,...-:it'�� ........"Z'�...r:&'':'''Z'';riI ,-*""'""....,.'r.......,.._.,� """,,_ ._....._.._.J
�.:! �� � ��� �a..:!!!��a.::!'�·AíI�.!:4�.....'--...�I�� .......... IL� ����

MERIDIONAL

iC .. : " -.( ESC·H Qf,Q, ,.

Hotel das Térmas

136:700$000
56:424$498

REC EBE DEP()SITO

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada e5.1. ala
I

c.c. Avlsof'rol 6.1. ala

Prato Fixo 8.1. ala

Estabelecimento moderno recern c.mstruido; proxi-
mo ás aguas térrnais IIÓptimas acomodações e serviço aten.ioso. Coziuha

!Ide primeira ordem brasileira e alemã

Preços modicos
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprícht deutsch)
GUARDA-- Munictpío de Tubarão

Santa Cetarir\8

Araranguá
--------

Indo a

Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva

---

Companhia de seguros
tde acidente de

Tr2balho

Capital sebscríto
Capital ,. eal izado

1.000:000.$000
500:000$000

;, HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE�TE cosinha de
I a, ordem, asse:o e higiene I

Linha de onibus para Porto Alegre quartasje
domingos

SALAS 12 e 13
l' ANDAR

Curitiba • Paraná

F-remia maior 5:175$000, e multas
•

prermos menores

o seu

TONICO
BAYER?

ENGENHEIROS

Rua 15 de Novembro, 416 •

Tel. 1503

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
Pont� de concreto armado sobre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile)
Prefeitura e Forum de Mafra
di3Grnpscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Irati
Maternidade de Rio Negro
E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná)
DIversas construções de residencias

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN

CIA ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E. !�EClBOSI DE SEUS

PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEU." PREMIOS.

CR'EDITO MUTUO PREDIAL,

Rua Visconde de Ouro Preto N" 13

,.

I
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O OlA OOS EMPREG ..

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

-'iif -,--- ---------------------

OOS NO COMERCIO
"Não póde rnerecer- fé, um Sindicato de

classe que preteda arvorar bandeira contra
bandeira, no campo da politica ,partidaria!"

(palavras do sr. A�tino de Olivei-
no discurso proferido por o

casião do banquete no dia
Empregados no Comercio)

ra,

dos
Conforme prometemos em nossa edição de anterior, publi-Ydcutrina. São, sim, uma orientação, porque eu não falo por mim tas e não nos valemos dei subterfúgios. A nossa orientação, é

ca nos, á seguir, na integra, o discurso pronunciado pelo s;. Alti- só, falo apanhando os pensamentos dos meus companheiros de di- esta. E dentro desta orientação daqui enviamos '\ teclas as Asso
no de Oliveira, no Sindicato de Classe dos Empregados no co- reteria e de todos os nossos associados. Falo, pcrtanto, em caracter ciações nossas co-irmães a segurança dos VOt.l5 da maior cor Jiali-
mercio: associativo. Dest'arte, não fazemos alusões, não procuramos indiré- dade e o nosso abraço muito amigo. Tenho dito.»

«Dignissimo Dr. Inspetor Regional do Ministerio d:> Tra- A ���������������������._,���
bralho, Meus senhores. Entenderam os meus companheiros de Corle de ,Relator

o sr. c'es, TAVAH.ES I

ISOBRI�HO A V E L I N O J O S E" V I E I R Adiretoria, mais por u n àto de gran de bondade do que por principio "I
- .

"pe açaa Negado provimento ao recur-
de verdadeira justiça, que eu devia dizer alguma coisa ne.te almoço '--'onstrutol. Licenc.-ado50, para confirmar a sentença re- �

de ccrdialidade. Não acho o momento oportuno, para dizer do que I IItem feito o nosso Sindicato, o que tem êie realizado nestes últi- SUMULA DOS JULGA-
corrida. _Dos autos nã? ficou ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177

mos tempos. Todavia, apenas desejo há.ar que aqueles que nos iv1ENTOS DA ULTIMA provado tJve��e o réu agido com

I' .-ff;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;têm acompanhado de per-o e têm presenciado o que se passa no SESSÃO culpa no acidente o qual tesul �

d A d I I
•

tau a morte de Adelaide julio de 11 P I IIinterior a nossa ssociação, evern, sincera e ea mente, ter re- astas esco aresd (I' ·f·
.

H b Jesus. ,

para o, que não poupamos es orços nem memmos saci: leios no sen- a eas corpus da comarca Itido de colocar o nosso Sindicato á altur.i e sempre aparelhado a da Concordla, em que e' imo Recurso crime nO. 25.83
amparar c proteger os seus assoei .. dos. petrante o dr. Odolgiro Gomes da cornarca de Tubarão em'

Pelo que temos feito e pelo que pretendemos frozer ainda, Cauda e para paciente Angelo que e' recorrente o dr. Juiz de
não nos moveu e não nos moverá jámais o d.sejo de merecer aplau- Grando. Relator o sr. des. PRE- Direito e recorrido Luiz Pa-r
sos ou atrair elogios, porque entendemos que, todos os sacrificios e SIDENTE. dona. R�lator o sr. des. MEDEI.

�� todo o trabalho devem ser poucos, quando em proveito de uma Convertido o julgamento e_m ROS FILHO. [j

grande obra ou em beneficio de um nobre ideal ddigencia, afim de ser avocados �

E quanto é dificil. meus senhores, encamir.har uma agre- o pro-.:csso original. Confirmada a sentença pe"

miação para a realização de um ideal nobre, mormente quando Apelaçxo crime na. 5.694 los seus fundamentos.
certos elementos da classe, em todo o territorio do Bfe.síl. desvir- da comarca de Laguna, em

tuando a fmalidade dos Smdicatos, procuram desvia lo, para se- que é apeLnte a Justiça e

gundo plano, encaminhando-os e ás massas que os compõe, pala apelado, Jose' j\1arques e outro,

o terreno politico! t�elator o sr. des .. TAVARES
Vem a proposito um artigo que vimes de lêr n'uma Re- J SOBRINHO.

vista, c.ue é o porta-vóz de um Sindicato de classe na Capital Anulado o processo desde a

da Republica. Começa ° articulista dizendo que, na historia po- pronuncia inclusive.
l;tica dos Estados Unidos. o recente pleito, que reconduzio Roo- Apelação cível nO. 5.747
sev-It á Casa Bran a, f'li, sem duvida, um dos mais ruidoso: e da comarca de Florianop:lis e.n

empolgantes para a opinião puhlica americana. London, escudado que é apelante losé 'August,)
pelas grandes (ederações industriais de sua terra. deu a entender, Farias e apelada a J.lstiça. Rela
(::10 determinado periodo da formidavel campanha eleitoral, que tor o sr. des. G U S T A V O
triunfaria sobre o seu adversário. Roosevelt, porém, consolidcu o PIZA. ,

seu prestigio no apoio elas classes trli.bálhistas, cujos sindicatos for- Foi dado provimento a apela
maram em bloco 1"0 seu lado. Com êsse apoio giganrerco, o pre- ção, para condenar o apelan
sidente americano poude enfrentar galhardamente o candidato re- a multa de 50$000 grau mi

publicano, vencendo-o com uma assombrosa maiona. E o artl- nimo do ariigo 128 § 70. do
rif"' culista apreciando este fato, apresenta -o como um exemplo a Codigo d� menores.

segurr. Apelação civel nO. 5.812
Ora, meus senhores, se não nos falha a memoria. a Lei da comarca de FI0rianopolis, em

de Sindic'ilização Brasileira proíbe a politic-a nos Sindicato-, E que e' apelante Teodoro Brugg
mesmo que não fosse ilegal por um lado, )01 outro seda conlra- rnánne apelada a Justiça. Rela
producente a intervenção dos Sindicat"s na politica partidaria. E tor o sr. de�. A L F R E D O
1SS0 só acontece, quando os sindil:atos são arrastados pelos sem rROMPOWSKY.
proprios dirigentes, que exploram em provêito individual os nomes Reformada em parte, a sen- \
das Associaç.)es ou, o que é ainda peior, qUimdo são festejados tellça, .p�ra reduzir a pena aoT ;.:'.pelos politicas profissionais ou improvisados,.. que julgam os sindi- grau mmilflO.

, I t
teatos uma presa facil de manobrar! Apelação CTHPe na. 5.775 i;'

• O prestigio do nosso sinJicato, bem como o prestigio de da comarca de 1 uuàrão, em ":
qual'1uer sindicato de classe. está, justamente, em mG.oter-,,: firme e que é apdanté a Jastiçl\ e ape-
inflexivel dentro dos seus es'atutos, cumprindo-os fielment::. !ddos Fi ravante Morcon e ou roo ;;

Julgamos,m u� senhores,que não póde merCCfr fé,um Sindica- Relat0t' o sr. des. GUILHtR- �
lo de c1a�se que pretp.nda arvorar b;mdeira no c"mpo da política ME ABRY.

�.�pattidaria ! Man.elado ° réu a novo jul- 1,
E quando tal f�t() se ve.rificá, podemos eõtar seguros de gamentc, por ter sido a decisão �}

que por detraz desta manobra habiI.está o d<!do àe algum politico

I.
absolutona proferiJa em fllgran- ;,

profissional ou in+rovisado,dessef elementos tão prejudieiai! ás classes, te contradição com a prova dos I'i-�que as tem ludibr:ado em lodas as épocas, vale do-se, as ,vezes, nutos.

tais exploraderes, até de situação de mando que evehtualmente exer - i Apelação cível nO. 1853
cem no selO dos Sindicatos ! I dl comarca de Caçador em

A no�sa Associa�ão tem p�r norma, nã:-J to.mar por, ata-l que são apel�ntes Pedro AI-
lhos uem usar de subterfllglOs, quando se trata de tals explorado- i hmt e sua mvlher e apelados Er-

.. res. Ataca-os de frente, desmacarando-os sempre que se torna oe- ii sto Kirschner, sua mulht'r e

cessario. D�ai, meus senhores, a situ"ção, em qualquer terreno. que ('utros. Relator o sr. des. HEN
temos a fortuna de de-sfrutar hoje, ptf'"tigiados sem,Jre pp.los o'osSO$I RIQUf. FONTES.
associados, ''prestigio que se toroa tanto nHliõ inprcsein.livel quando I Negado provimento Q apeia·
'oportuna neste momento, porque de5te prestígio precisamos e com

I
ção, p:ua confirmar d sentença

êle contamos cerno um incer.tivo de real va'or p:.!ra n1\o esmorecer- apelada. pela sua conclusão.
mos na campanha tãl) justa e tão nobre, qual seja a da defi!:sa dos Recur�o enme nO. 2.860
:interesses da nossa classe. dJ comarca de Itajahy. em

. �o dia de hoje, em que as nossas almas vibrtlm n'um e�-! q�e � recorren.te o dr. Juiz r1c:
tusl8smo sincero e franco. achamos op0Itunas as paLwras que Vl- Dlft�lto Sul:irtl�utQ tm t'Xf'JC rI<

mos de profecir.Elas,todavia, não sãú uma advertencia,nãu são uma I e recorrido Allen 5a !t'. \da. éC::::::,:;;;:;.-r;:

. ..

e comerciars:
cintos para homens,
pelas menores prdços

B
· -

elrG�
,

50 Casana

Rue. Tiradentes, 3

Uma Companhia Ge·nuinamenie Brcrsâletrc

20
2\
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3\
32
33
34
35
36
37
38
39

especialisada e1n

Seguros de Vidc�
OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA-

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS·PLA-

NOS. LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESTHIC-

COES. PELAS TARIFAS MAIS lVIODIC1\S.

deve ser a Companhia
de sua preferencicL
Fundada em 1920, o seu progress"

•• evidencia pelas seguintes cifra!>.

relativas ao ultimo quinquennio: --

Aclh'e Reserva. Receita Geral

1932 - 17.036 contos 13.064 conlo! 6.726 CGilLs

1933- 18.205 c.atos 14.164 conlos 1.941 contos

1934 -19.943 cOlllo. 15.922 unlos 9.485 co::IJS

1935-22.314 cenl•• 18.427 conlos 10.741 coatns

1936-25.973 ctalos ::12.373 conl.. 12.375 con(u�

"SÃO PAULOU
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

DI REcrORIA:--

Dr. José Maria Whifaker
Dr. Eraslno Teixeira de Assumpção
f)r. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SU8CURSAES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA. P. ALEGRE. BAHIA· RECBfff.:
AGENCIA: - SANTOS
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GAZETA!!OR�V�L DESASTRE DEAAVIA0 EM JOINVILE
�������.�������������������--���-�-��--
A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretnr ResponsaveJ

Perde a vida o jovem Ra- J l\. I R o C A L

dio Ganzo, ficando grave- A It f IFd d vo uma-se
men e ert o o coman an- A SOLIDARIED'ADE

te Rubens Doring AO ����T.:NTE

oL DA

• •

,

o sr. governador do Estado

aprovou o concurso realizado na

comarca de Indaial, para provi
mento do cargo de Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Civil da
sêde do municipal de Rodeio, no
meando, para estas funções, Al
fredo Dalfovo, em vista das pro- ,

vas de habilitação apresentadas I'no referido concurso.

RIO, 6 - Sabe-se que os che- ANIVERSARIOS

Ies da Frente-Única do Rio Grau-
Fez anos ôntem, o sr. cap.

Ernesto Nunes, digno ajudante
de ordens de s. excia, o sr. Go
vernador do Estador.
Bastante estimado, o brio ')

oficial, recebeu muitas felicitações,
ás quais j untamos ás nossas.

RIO 7 - (Argus) - Comuní
cam de Porto Alegrz que dia a

lia avoluma se a solidariedade po
lítica e administratiaa ao sr. Ge·
tulio Vargas e ao interventor Dal
tro FIlho. Varias Camar is de Ve-
readores, iniciando os trabalhos da • ..

ultima reunião anual. considera-
ram como uma das primeíras me- Proibido o fetichismD

RIO. 6 Foi assinado decreto, dídas telegrafar ao chefe da Na-
na pasta da Guerra, nomeando o � , d Etenente coronel de artilharia Jaime I çao e ao interventor o stado, PORTO ALEGRE, 6 - O che-
de Almeida para exercer, ínterína-

I hipotecando-lhe
inteira solidariedade. fe de policia expediu instruções I

mente,o lusar de chefe do estado- ordenando o fechamento de batu- I
maior da 5a. Resião Militar.

Assembléia ques e proíbindo o fetichismo de I

da divida Legislativa
"u"iô" ,uspeiLas I

mil contos Na Assembléia Legislativa Novo Comandante
acham-se em discussão os seguin- da Regi-aNo de Sãotes projetos:
-Dispondo so.ire o ano letivo' de fizeram sentir ao presidente

dos cursos normais, o qual come- Paulo Getuli.o Varg�s �er realmente .ne-
çará a 15 de março e terminará cessarro substituir-se a candida-
a 30 de novembro.

.
tura convencional procurando-se

-Criando o cargo de alrnoxa- RIO, 5-FOl exonerad.� de co- outra fórmula em torno da qual
rife geral, com os vencimentos de n;andante �a 2a.' Região, com, se arregimentem as correntes ma-

7S0$000 mensais. sede em Sa_o Paulo, o .genera i joritarias, mas, que, as elei-
-Regulando a aposentadoria Pargas Rodl'lgue�, t.e�do SIdo no- ções devem realizar-se, não Só

dos funcionarios publicos que meado em s�b"tI,tUlça.o o general mente porque assim o determina
acumulam cargos de magisterio Deschamps Cava'canLI. a Constituição COmo tambem
ou trcnico·profissionais. porque, neste momento de incer-

Grande Circo Nnr- tezas, o regímen dernocratico pre-
BOINAS, CARAPUÇAS DE \cisa afirmar a sua existencia e

FELTHO E LANS EM NOVE tA· no [pujança por intermedio de um

LOS DAS AFAMADAS MAR
e- menca pleito livre.

Mais um desastre de aviação ilustre familia enlutada, a expres-
. vem de registrar-se em nosso Es-: são sincera das nossas condolen
tado, causando profunda conster-\ cias,
naç�o, não só por ter nêle perdido Ia VIda um moço altamente reia- -------------

cionado, como ainda em face do

'I .

estado melindroso em que se en- A chefia
contra, um dos mais destemerosos maior da
e arrojados oficiais da nossa bri
lhante Marinha de Guerra.

Pelas informações que consegui
mos colher, o desastre deu-se do
modo seguinte:
Afim de assistirem á inaugura

ção, em Joinvile, do Clube dos
Planadores, seguiram no preterito
sábado, pelas 16,30 horas, dois
aviõee da Base da A viação Naval,
da Ressacada, um dêles pilotado
pelo I' tenente aviador Walter,
levando como passageiro o sr.

Franquelito Ganzo, presidente do
Aero-Clube Civil de Florianopolis,
e o outro pilotado pelo coman ..

dante Rúbens Doring.que se fazia

acompanhar do jovem Radio Gan
zo, pertencente, tambem, ao alu
dido Clube.

do estado
5a- Região

DR. JOSE' MOELLMANN

Passou ôntem o aniversario na-

I talicio do sr. dr. José da Costa
M oellmann, ex-secretario da' Fa
zenda, vereador municipal e des-
tacado elemento da U.D.B.

I

..j

MIRZA SIMONE GHEUR

Perdão
de 80

Regista-se hoje, o aniversario
natalício da galante senhorinh t

Mirza Simone Pereira, aplicada
aluna do Colegio Sagrado Cora
ração de Jesus, e dilêta filha do
sr. Gilberto Gheur, alto funcio
nario do Banco do Brasil P, eh
sua exma. esposa d. Ondina Si
móne Gheur. Elemento de gran
de projeção no « hautegorne s tlo
rianopolitano, a graciosa amver

sariante é profundamente admi
rada pelas suas belas qualidades.
cercada corno é de um enorme

circulo de amiguinhas, receberá
hoje muitas felicitações ás quais
juntamos as de A GAZETA.

FAZEM ANOS HOJE:

Dr. Raul Pila

EM JOINVILE

Chegados os dois aviões a J0-
invile, iniciaram sobre a cidade
uma série de arriscadas acobracias,
sendo que, em dado momento,
quando sobrevoava pela rua 9 de

Março, ao fazer um "looping", o

aparelho do comandante Rubens

Doring, devido a uma pane no

meter, caiu em "parafuso-chato"
procurando o piloto, escapar das
casas, atingindo assim o leito da

rua, onde o aparelho ficou destro

çldo.
Tanto o comandante Walter,

cimo o sr. Franquelito Ganzo,
p esenciarain a hOI ri vel tragédia:
pelo que rumaram ato contínuo

para a campo de aterrissagem.

o sr. Godofredo MarlI I ..• n .s

so prezado confrade.
o sr. Boaventura da ',' La

185 mil eleitores vo- Melo;
tar<J'io na capital o sr. Euripedes Schrnidt;

paulista a menina Nalba Maria, filJll
'do sr. Niconesio Silva.

8. PAT �.O, 6 - Segundo da-I CHEGAIVí UNS
dos colhi ',"" nos diversos cartol'ios Iele-t-irais de São Paulo, pod-vIo CELSO RAMOS

V(!l�;', I.t la .capital. .

I1a� e]e�çõp� I
, ,ele "' 1.1(, i ineiro prOXUTIo, mais de I Procedente de Lages. acna, ".e

l8�.000 eleitores. i
entre nós o sr. Celso Harn. ",

�� __ a •• _� 'abastado fazendeiro e prest.igio-«-

Vende- se �I\,I FR,SO� :1\10 I
chefe politico daquele m,unicip ii.

11 \:. \ -, t-?A_I DR. AG�UPA D�_ I<A!UA.
';:A 15 DE l\OVí�I\;m:w N. 7 De filia viagem a Sao Joaqui».
SOBl=iADO) regres�ou o sr. dr. Agripr de li' .

______________ . __ . ria, deputado á As.,elll l:'i" _to
tadual e influente polií.ic . !i;, ';'
na região serrana.

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
-

CASA "O PARAIZO" Estreiou-se sabado, o Grande
Circo Norte-Americano, alcançan
do franco sucesso. Quer na es-

Boycottam
RIO, 1 Sabemos que, durante

a conferencia que se realizou no

ICLUBE DOS 200, entre os srs, Csr
doso de Mélo Néto e Souza Costa ,o
ministro d� :I<'azcnda levou. ao_sovu- PORTO ALEGRE 5-Anmeu-
naaor paulista uma sugestão no .'.
sentido do Tesouro daquele Estado ta cada vez mais a falta de m-

perdoar a divida de 80 mil contos queis, fato que tem causado em

do D. N. C. para com o mesmo 1'(-1 haraços ao comercio. Acredita-se
souoro. (' 1 d M'l N-t I que

a falta dê moedas d: vi iona-
sr. .aro.o:;o e e o e o piO-. . _

meteu examinar devidamente o nas sela devHl.<:. a 'lua retenção
As vítimas da tragédia, retira- assu'nto.

__
pelas casal de logo. '

:r�md��me��f:�r; �1'�00 al��:���i I i-G rande C -. rco·_·------
-"'------

local, onde apos duas horas, o I .

jovem Hadio Ga'lzo sucumbia, i NORTE AMEDICANOsendo inf�utif.eros Lodos os recur-I n
.

80S da ciencia, empregados pelos I . _

facultativos [oinvilenses no sentido
de salvá-lo. IO coman?ante Rubens D.oring,
recebeu Ierimentos generalizados '

de carater grave, achando-se em I

tratamento no Hospital de Join
vil�

GOV. ME'LO NE'TO

. -

niqueisos

AS Vl'TIl\lAS

o
TTE. ALCEBIADES DE

FREITASouro
Pachimeco

�REGIRSEUR» DOS ESPETA
CULOS DO GRANDE CIRCO

Acha-se nesta Capital o sr.
tte. Alcebiades de Freitas, digno
digno e brioso oficial do nosso
Exercito, e encarregado da Junta
de Alistamento de Cresciuma e

Urussanga.

RIO, 5-0 Banco do Brasil
comprou ôntem o ouro fino a

19$200 a grama. Desde I.' do mês
até ôntem, aquele banco comprc.u
162.170.852 gramas de ouro fino.

HOJ E - Colossal espetaculo
ás 20,45 horas

HOJE
treia, qner na matinée e soirée de
ontem, conseguio ir muito além
da espectativa. Casas á cunha,
são o melhor atestado que a po
pulação de Florianopolis pOllde
dar ao brilhante elenco.
Destacar-se trabalhos sería coi

sa dificil; tudo é ótimo, tudo é

perfeito; e, assim privamo-nos de
referencias especiais, com temôr
de cometermos injuetiça.

PaTa h(lje, está marcada nova

função, que como as primeiras
marcarão mais um tento de vi
toria.

-Posso certiLcar que empr('�uel. OUTROS PARTEM
com otimos resultado.s. o renoma-

do prodúto «APYKETU...íA'>,nas. Em ônibus da Auto Viação
digias I. proticas, sem n(,tar alte- I Catarinense seguiram hoje. para

- d f . d'
I o norte do Estado, os seguintesr�çao a U0't30 car laca.
passageiro,;: Artur Lopes, viuva
Elsa Trischer, Rogerio Pereira.
Ada.ir Silva, Natalia Luz. Dos
nitila Martins, Gertrudes Martins

Medico estagiaria volunt3r:o
I
e Antonio Requicha.

I - D
.

n f I· Pma o sul, em ônibus da
llO êf)cr;amQoto o' '-r(,laX13Irre a

.

H,,_
1 sm empreza, segUIram: a-Ja Lepra. �ao Paulo. i roIdo Glavan, Hans Cruzino,.

Ora. Josefí"a -Flaks SChwdldson IAlbano Souza Lucio e Severiano.
Corrêa.

MEDICA

Programa especial dedicado ás exmas.
familiasOS FUNERAIS

Transportado para esta capital,
o cadaver da vítima, realizaram
se os seus funerais, ôntem, pelas
� horas, com grande acompanha
mento, 3aind('> o prestito funebre
da rua Frei Caneca, residencia do
l:>r. João Carlos Ganzo, irmão da
vítima.

O sr. coro1Jel João Ganzo Fer
nandes, que se encontrava no Rio,
chegou ainda a tempo de assistir
aos funerais de seu desditoso filho,
viajando em um avião da Mari
nha, posto á sua disposição pelo
preiidente Getulio Vargas.

O AVIÃO SINISTRADO

NUMEROS SUCESSODE

Animais amestrados

(a) Ur. Alfredo Cinida.GRANDIOSAS

PROGRAMA

ESTRE'IAS

COMPLETO

O HOMEM fANTASMA
CORRENDO NO GLOBO DA MORTE A 90

QUILOMETROS COM O CIRCO AS ESCURAS

UNICO NO MUNDO! .�;A R-rAZ,=:'�
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e a,3o
hOlao;-'R,oubada a tempo.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras-A fugitíva.

Ex-as�istente do serviço de Gin 'cnlogia dos i-hpitC!is:
1a Gambôa, Fenda"ão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssi5s.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIl\NOPOLIS SANTA CATAR!NA

RESERVEM seus logares pelo
F O N E 1.080

O avião sinistrado chegou, ôn-'
tem, a esta capital, em um cami
nhão da Aviação Naval.
Profundamente sentidos com a

brutalidade da tragedia, nós, os I
de A GAZETA, apresentamos á --.. _

·'�VW'§ _$..m-tte5�"'r,1M"W'Z'iMdr <ft':n5....�,.zmr:::r .,,: , m s��Mít_fifJ;;;;**=;H;=*'=Wf

o Circo preferido pela elite
CINE ODEON, ás 7,30 ba

ras- No teatro da guerra.Kjil'-----------------------p
I i

j!fWi!'fC'tlI! ,-,ti .44

o sabão
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