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sidente
Entidades paullstas
da Republica com o

e gaúchas pleiteiam
restabelecimento

a medida
do decreto n-

junto ao

22.239
preK

S. PAULO, 9 - O sr. Artur Fischer, que representou va

rias entidades cooperativas gaúchas na reunião da Secretaria da

Agricultura, promovida para discutir a fundação de uma associação
de caráter nacional, reunindo todas as sociedades cooperativas do

país, visitou a Federação Paulista das cooperativas de Café.
Falando á imprensa, o sr. Artur Fischer manifestou-se bem

iru pressionado a respeito da organização cooperativista de S. Pau lo

que,-frisou--é um exemplo aos descrentes �do cooperativismo.
Entrando em. contáto com as cooperativas paulistas o sr.

�Fischer conseguiu a sua adesão ao movimento iniciado pelo coope-
/. rativismo gaúcho, no sentido de obter do governo federal o resta

belecimenlo do decreto 22.239 e a revogação da lei que tornou pri
valivo dos consorcios profissionais a fundação das cooperativas.

A GAZETA
A voz DO POVO SelO quaisquer ligaeões liolitieas

-----------------------------------
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Proprietario e Diretor Responsavel
IV I Florianopolis, Sexta-feira, 10

JAIRO CALLADO

de De;!embro de 1937 I NUl\fERO 1031.
"

PRISA()
PREVENTIVA

PORTO ALEGRE, 10-Con-

Comunicação do gal, Bul
cão Viana ao Secretário

da Seguranç1.u Extinção de
12

I Juizes de Direito

a I'eposieão
nloa placa
governo do
Wushi.llgtoll
Luís

A cooperação do
sr. Osvaldo Aranha

Aviões gigantesco. !Plant·lopalea o Brasil

�IO, 9 - Inf02'mam .de Wa-I do trigo
shmgton que ser�o enviados em � RIO, 8 (Argus)-O engenheiro
1938 para o Brasil, para os ser-I Edgard Carlos Bazlioni técnico
viços comerciais e de passageiros,

I

do plan tio do trigo" e diretor das
nas linhas mantidas pela Panair.. Sementeiras da Argent ina declarou

. ._ . I '

gigantescos avioes, com capacr-. em Belo Horizonte que dentro em

da,de para transp?!tar 6� passa-i bréve o Brasil plantará e moerá
geiros. Esses avioes farao tam- I todo o trigo necessário ao proprio
bem vôos noturno", �en�o prcpa- consumo. O sr. Baglioni mostrou
ra?os. com quarenta cabines dor- se otimista quanto á cultura do
mitorios, mesmo cereal em Patos, Montes

Claros e Santa Luzia, no Estado
de Minas.

cluindo o inquerito a que vinha

procedendo sobre a morte do ior
nalista Valdemar Rippoll, o sub
chefe de policia de Livramento, j
dr. Glicerio Alves, que se encori

tra ha dias naquela localidade,
requereu o pedido de prisão pre
ventiva contra o ex-senador Fran
cisco Flôres da Cunha e sr. Ca
milo Alves, comandante da guarda
aduaneira daquele municipio.

Sobre o despacho dado aquele DR. BULCÃO VIANA
requerimento o juiz municipal de DeterminadaLivramento, dr. Oscar José da I O sr, general Antonio Vicente

Costa Cabral, acaba de se comu-j Bulc.ão Viana, na q�alid�de de. vice
nicar com o chefe de policia do presidente do Parttdo .Republ1ca�o

�� ._, Catarinense, no exerctCIO da presr-

EstadO,. capitão
Jose da Costa

I
dencia <tiriglu ao sr, Claribalte Gal

Monteiro, cientificando que decre- v'o, S�cretário da Segurança Pu
,

tou a prisão preventiva do ceI. blica, um fonograma cOll_1ux_:icando
Francisco Flôres da Cunha e do haver aquela vcll�a a?remlaçao par-

,

. I tídaría, em obedíencía ao decreto
sr. Camilo Alves. lei de 10 de Novembro ultimo, ces-

IEm virtude dessa decisão o ca- sado toda e qualquer ativi�ade po-

pitão José da Costa Monteiro de- litica, por considerar-se extmta. RIO, 9-0 ministro da Viação,
terminou que aqueles sejam con- sr. Mendonça Lima, determinou
siderados prêsos comuns, sendo Concurso que seja reposta uma placa come-

, por isto recolhidos a celas comuns, morativa da inauguração do Via-

pois até agora, enquanto aguar- I duto de Cascadura, do governo
davam a soluç8? de seu caso, go- � sr. d.r. Juiz de DireIto de T�: I· Washington Luís, a qual foi ar-
zavam de regalias, barão abriu concurso pa�a_preenchl rancada em 1930.

, ..
. mento do cargo de escnvao de paz IDevera seguir d.ornmgo p-ira LI- de Jeguaruna. O DIARIO OFICIAL,

vramento o dr. Itibere de Moura, está publicando o respectivo edital, S----h-------b---------afim de tomar parte nos trabalhos ell ora eu ana I·on-

da formação da culpa, na sua Colara-o gráu no bada em 80 mil frau-
qualidade de advogado do coronel cos em joías
Francisco Flôres da Cunha.

dia 18
Prisões eln Porto

Alegl·e

Reassumiu o exercicio do cargo

cargos de Juiz de Direito de Brusque,
o sr. dr. Albino de Sá Filho,que

RIO 9-F'
.

d d
se achava licenciado. O dr. Leo-

, OI. assina o
. ecr�to nardo Antonio Lobato assumiu o

na pasta da Agricultura extinguiu- juizado de Itajaí na qualidade de
do 12 cargos excedentes das elas- I.. b ti t t

'

I

"X" d
.

d f" I JUIZ su S I li o.
ses ,a carreIra e o ICla -

_

administrativo, por se acharem
vagos, aproveitando-se o saldo
apurado dentro da verba global
do respectivo orçamento para o

preenchimento de cargos vagos na

classe "J" da mesma carreira.com
as dotações especificadas nas ta
belas respectivas.

contra o SI'. Flôres
da (;unha

de
do

;!\t#·,·�-';;���������:�
RIO, 9 - O sr. Osvaldo Ara

nha, conforme tem sido repetida-

�70nt:n��;�I:��ta�����=! Exposição de tra- Engenheiros civis de
Soubemos, em rodas bem in- I

b
.

�

formadas, que deimá "gUI.,i"-1 a lhos do Inst It u to '

'..
I de Educação

1937

sr-I.
I

Em virtude de recente delibera
ção tomada pelo Departamento

PORTO ALEGRE 9-Foram ge!a� do E_nsino, colarão aráu no

A •

'
• I proxlmo dia 18 do corrente, na Fa-

presos em LIVramento e r.ecolhl- I culdade de Direito, os nossos dís
dos ao quartel do 20. Regimento tintos coestadoanos srs, Nicolau

da Brigada, o major João Grei- 'Glava;". de Ol.iveira, Oslín .Costa,
bert administrador da Mesa de Mal}f1clO M.oreua da Costa Lima e

Rendas e o sr. Manoel Silva.
Jose Boabald •.

DR. OSVALDO ARANHA

Dos Engenheiros C ,;5 de 1931,
formados pela Faculdaue de Eng,.

,

nharía do Par31111. recebemos gen-
Realizar-se-á, amanhã pelas 10 til convite para assistirmos á cola-

ção de 'gráu, que terá lugar no dia
horas, no Instituto de Educação do !lcorrente no Salão Nobre da
de Florianopolis, a solenidade da Uníverísdade do Paraná, servindo
abertura da exposição de traha- de pararnínto o professor dr. Adria

lhos do corrente ano letivo. no Gustavo Goulin. A turma é com-

posta dos seguintes engenheiros:Para assistirmos a êsse ato re- Alvaro Barroso Junir, Antonio
cebemos ôntem, nesta redação, Ricardo Negrão, Atilio Fugulin, Ela
convite das senhorinhas Nazira to Silva, Flavio Moleta Maurer, Gil
Mansur, Maria de Lourdes Men- berto da Fontoura �ey, Heitor

des, Cacilda Bom e Zilma Fer-
Ferrari, Omar Rupp, Pédro Viviato
Tarígot de Souza, Raul Crilo Ma-

nandes. lheiros Pinto e Sadi Souza.
Solicitou-nos tambem essa co

missão, tornássemos o convite
extensivo ás autoridades federais"
estaduais e municipais e ao povo Delegada da A C Iem geral. • .• •

na 2a. ZonaSAINT JEAN DE LUZ, 9 -

Roubaram 80 mil francos em joias dos os nossos interesses financei- Pela iustrneãe
á senhora Ecouren, de nacionali- ros com os Estados Unidos, de -PilI'O reger, interinamen te, a

dade cubana, refugiada nesta ci- acôrdo com a nossa situação in- escola mixta de Encruzilbada do I O nosso colega de imprensa
dade desde o início da guerra ci- terna e possibilidades economicas. Lageado e Planicie Alta, no mU-j

sr. Dagoberto S. Alves Nogueira,
vil na Espanha, O ladrão deixou Em consequencia, afim de que nicipio de Brusque, foi nomeada delegado da Associação Catari
soma avultada em dinheiro e ou- melhor se desenvolvam as com- a sra. Ema Ana Rau. 1 nense de Imprensa, ciêntificou
tras ioias de grande valor, que se binações feitas, o sr. Osvaldo Ara- -A' professora Antonieta de

I
0S jornalistas da 2a. Zona, sob a

achavam junto ás joias roubadas. nha emprestará aqui a sua cola- Oliveira Lima, do Grupo« Lauro I sua jurisdição, de haver tratado
A policia está investigando em boração ao governo em função' Mueller » foram concedidos 90 dias com o advogado dr. Francisco

Está no Rio o "I'ei A ITALIA DI=IXARA' I' t_o_rn_o_d_o_ca_s_o_. a_d_ec_fu_a_d_a_.-------- ! de licença. Rangel e com o medico dr. José

do A�o.,.,
,v. LIGLA I .....OMPRv SUA TOILETE ONDE "'UIZER -.--- Menescal do Monte, os respecti-

v
...

'LI n �. • vos serviços profissionais para

I todos os socios da A. C. l., re-

RIO, 9-Acha-se no Rio, tendo ROMA,9 Acredita-se que, logo Nunca t
sidentes nos municípios de Itajaí,

viajado pelo CAP ARCONA, o I após. a reunião �o .Grande .Co_!lselho Mas an eS liiI • • Brusque e Camboriú.
Paul Wiegand cognominado o FaSCista, Mus�ohm lI;nuncIara a_re- Isr. ,

. tirada da !taba da LIsa das Naçoes.
REI DO AÇO, dIretor geral da Essa decisão teria sido tomada em D E V E R A S L I N DAS T O I L E T E S
FELTON GUILLEAUME CA- virtude de considerar o chefe do

RSMERK, a maior fundição de governo italiano que não ha mais "A M O D E L A'"aço do mundo. esperança� de chegar a um .acordo recebidas pela
. , . com a Gra-Bretanha a respeito dos

No RIO, s. s. observara a ms· prOblemas que interessam aos dois
talação dos novos cabos de aço paizes, principalmente os do Medi�
do Pão de Assucar, fabricados terraneo.

�:ua qmetal:a'l522 -C-ri-m-e-r-e-p-u-g-n-an-te perpe-
. __ .I.� ..�..._----_. __ ._- trado no Rio

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

R" BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"

Permanente stock de �asacos de Pele e Renards

A ELEGANCLA MASCULINA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO" Gal. Heitor
Borges

Segurança e presteza.

Só Café puro
RIO, 9 - O presidente da He

publica assinou decreto-lei regu-
RIO, 9 A morte de Eleo,1Qra Cajati continu'a a preocupar lando o comercio de café, permi-

vivamente a imprensa local. Segudno o que atê agora se apurou, Eleo· SECRETARIA DO rindo sómente o transito livre e
nora teria sido infelicitada e assassL:1ada pelo proprio irmão, o cadete INTERIOR E
Adalberto Cajati. a exportação do produto que ti-

Os jarnais ocupam-se larg::Jmente ,do caso, tendo O GLOBO, em dUSTIf;.4 ver no maximo um percento de
uma edição extraordinaria, publica.}') ampla reportagem sobre o caso, di- impureza e determinando normas
zendo que a pOlicia apreendeu o livro de primeira comunhão de Eleono- Recebemos o seguinte oficio: pelas quaIS as marcas do café
ra, em cujas paginas a infeliz jovern escreveu uma préce, onde acusa

Adéllberto e pede perdão a Deus. O sr. Zolaquio Diniz, promotor publiCO «Florianopolis, 6 de dezembro pertencerão ao comercio.

de Niterói, a quem está aféto o ca::o,declaron que n';;o exitaria em pedir de 1937-Illmo. sr. Jairo Callado, ••

a pena de morte para o c!ldete Caj3ti, mas qu_e, infelizmente, ? c�iI..ne

I
dd. diretor do jornal «A Gazeta».-- Chegou ao RIO o 111-

fOi perpetrado nove dias antes do promulgaçao da nova ConstItUlçao. C
.

t d terventor do Paraná
Acrescentou que não pÓde haver duvidas de que Adalberto foi o assassino omurnco, a v. s. ��e, nes a

a-I·de sua irmã, poiS que, se não existisse a confissão da extinta, o depoi-I ta, assumI o exerClClO do cargo
mento da outra irmã do acusado, menina Aleluia, que presenciou parte de Secretário d' Estado dos Ne- RIO, 9 - Cqegou hoje aqui o

d�.tra8édia, bas�aria como.prova. Existe, porém, � de,Elaração fei�a pela goeios do Interior e Justiça, para sr. Manoel Ribas, interventor no
vItima, e:.:n seu lIvro de missa, na qual acusa seu Irmao de man�lra cla-

1 f
.

dela resolu- Estado do Paraná. Declarou êle
ra e conVlcente. o qua lU nomea o p

, . .

Concluiu dizendo que Adalbertcl deporá amar.J.,ã, estülldo cer- ção n. 2.981, datada de 4 do cor- a Imprensa que vem tomar parte
to qUê, diante das provas irretorquiveis, confessará seu bclrbaro crim�. rente mês. na reunião dos representantes dos

. _ Adalber!o conti;"u'a a jurar inocenc!a, tendo escrito, ho�e, um Saúde e Fraternidede. (a) IVO Estados cafeeiros, vindo em sua

bIl�ete a sua no�va, pedmdo-Ihe para qu� nao o abandonass�, pOIS pro: D' AQUINO Sec eta' do Inte- companhia o secretário da Fazen-
vara sua inocencla, e dizendo que o depOImento de sua irma Aleluia e.

J'
r no

d d E t duma invenção. l'Ior e ustlça. a o seu s a o.

./!-e sirva-se das eonfor
./ ?'taveis limousines nu

meros 192., 203, 242.,
205 e 218.

A oficialidade do 140. B. C.,
ofereceu ôn tem no::Hotel Gloria
um jantar ao iluslre general
Heitor Augusto Borges, coman

dante da 9a. Brigada de Infan
taria.

O distinto oficial que se acha
em serviço de inspeção ás uni
dades da 5a. Região, foi visitado
pelo sr. dr. I vo de Aquino, Se
cretario do ln terior e Justiça.

O general Heitor Augusto
Borges, vem acompanhado de
Sua Exma. esposa e do seu aju
dante de ordens capitão Mario
Cavalcanti.

julgada valida
a defesa feita no

juri por solicita
dores

RIO, 9-0 Supremo Tribunal

Federal, em julgamento hoje pro
ferido em torno de um HABEAS
CORPUS, julgou valida a defesa
feita perante o Tribunal do Jmi

for solicitadores.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



TI'Aibunal de
Apelação

SUNIULA DOS JULGA�
i/lENTOS DA ULTIMA

SESSÃO

Recurso crine nO.

da ê omarca de São Bento, em

que e' recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Paulo Rsn

ding. Relator o sr. des. ALFRE
DO TROMPOW.sKY.

Negado provimento ao recur-

50, para confirmar a sentença
Julgou extinta pela prescrição a

ação penal intentada contra o

recorrido.
Apelação crime nO. 5.809

da coma.ca de Concordia, em

que é apelante a Justiça e apela
lado Domingos Mora. RelatoK
o sr. desembargador MEDEI-

*
*
* A criança necessita de
uma alimentação diária cu

jos fatores sejam vitaminosos.
A vitamina A, é relacionada
diretamente com o crescimen
to e se encontra nos seguin
tes alimentos: leite,manteiga,
nas gorduras animais, na gê
ma do ovo, no oleo de 6ga
do de bacalhau, etc. '\ vi
tamina B, encontra-se nos

cereais, n06 tomates.nos ovos,

legumes verdes,nas sementes,
no levedo de cerveja, etc.
A sua falta produz para

lisias. astenia. debilidade ge
ral. As vitaminas C, anti es
corbutica, é encontrada no

suco de laranjas e de limão,
no nabo, batata. etc., em

maiores proporções no to

mate e no suco de laranjas.

A.
CARTAZES
DO DIA

Loteria
de Santa

do fstade
Catarina

RESULTADO DOS
PREMIOS MAIORES
DA EXTRAf)AO DE

ONTEM

--.__........•.•...•..•.•.

ROS FILHO
Foi confirmado a sentença ab

solutoria.
Apelação de desquite na. 159

da comarca de Campos NDvos em

que e' apelante o dr. Juiz de
Direito e apelados Firminio An
tunes de Souza e s.lm. Rel"tor
o sr. desembargador ALFREDO
TROMPOWSKY.

Negado provimento a apelação
para confirmar a sentença que
homologou o desquite.

TL.EIL-ÃO

METROPOLE
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

RIO DE JANEIRO

Capital 5.50o:ooo$aoo
Opera nos sngutntes ramos:

Vida
Fogo
T tansportes

Acidentes pessoais
Automoveis

DIRETORIA:
Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José de Sampaio Moreira
Dr. Plinio Barreto

I Peça prospectos e informações aos
L\GENTES GERAIS

I
Machado & Cia'

.

Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658
FLORIANOPOLlS

Acreditem

Paulo B. Barbosa

o MELHOR E DE MAIS RECORDAÇÃO PARA
PRESENTE DO NATAL E' UMA MAQUINA

fOTO'::"RAFICA

ALBUNS PARA FOTOGRAFI ,,"S
I

LINDOS E VARIADOS ARTIGOS PARA PRESENTES

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE ENFEITES
PARA ARVORES DE NATAL

BRINQUEDOS DE TODAS AS ESPECIES E
TODOS OS PREÇOS

Não facam suas compras sem visi
tar a exposição da

CENTRAL

Florlanopolis, 10 de Dezembro de 1937 .----..:

� Ga�e'ã"
�

Desportiva

ARNALDO, o ótimo zagueí- SAUL ESTA' ENTRE NO'S
ro avaiano

REDATOR:
Apelação crime no. 5.797

da comarca de Hamonia em

que e' apelante a Justiça e ape
lado Franz Detinger. Relator
., sr, desembargador MEDEI
ROS FILHO.

Mandado o �éu a novo jul
rnento por deficiencia do questio
narro.

Apelação crime nO. 5.810
da comarca de Concordia, em

que e' apelante a Justiça e ape
lado Artur Wuadeu, Relator o

sr. desembargador GUSTAVO
PIZA.

Anulado o julgamento por
deficiencia do questionario.

Apelação civel nO. 1.859
da comarca de Rio do Sul em

quP. e' apelante Herminio Girar-
di e apelados José Bruggmann li: CINE REX, ás 7.30 horas-
outros. Rt'lútor o sr. des, GUS- Diabo á solta.
TAVO PIZA CINE ROYAL, ás 7,30

Negado pr�vjmenlo a apela- ho�as-Brilhante azul e Raia
ção, para confirmar a sentença miuda.

apelada pelos seus fundamentos
que são [uridicos e estão de CINE ODEON, ás 7.30 ho-
acordo com a prova dos autos. ras-Missão secreta.

Recurso crime na. 2.886
da comarca de Urussanga, em

que é recorrente o dr. Juiz de
Di:eito e recorrido Leoncio
.hnao Francisco. Relator o sr.

.lesembargedor G U S T A V O
PIZA.

Foi confirmada a sentença do
Juiz a quó, que decidiu com

acerto impronunciando o recor-

i ido.
9.186 100;000$000Recurso crime nO. 2.892
13.064 10.000$000da c�marca de HJaragua', Bem 12.416 5:000$000

que e recorrente onorato :W
3 547 2:000$000

to�in� e recorrido o dr. Juiz de
11 :45'7 2:000$000Dlrel�o. Relator o sr. des. GUS-

1 200 1 :000$000TAVO PIZA.
2 '687 1 :000$000O Tribunal negou provimen- 5:980 1:000$000

to ao recurso, para confirmar
6.447 1 :000$000

a sentença recorrida.
12.974 1 :000$000Vencido o sr. des. URBA-
O numero 11.457 foi vendi-NO SALES. do em Floriancpclis e os de-Recurso crime i)0. 2893

mais numeros sabe-se terem si
da comarca de Tijucas, em

d,

J' d o adqoieidos por pessôas resi-
que e recorrente o dr. UIZ e

d id d d R' d. . . entes na CI a e o 10 e
Direito e recorrido Antonio

J
.

.

R I d UR anerro.
Camilo. e ator o sr. es. -

B--\NO SALES.
Confirma a decisão recorrida. Dr. Pedro d. Moura Ferro

5.809 Advogado
Rua Trajano n. I

Dia lOdo corrente ás 14 horas no Prédio da
Rua Conselheiro Mafra 66-Finos e superiores moveis de
sala de visita, quarto, sala de jantar e diversas míude
zas - Maquinas Singer, louças, vidros. etager, meza

elaslíca, colunas. AVAl' X FIGUEIRENSEli��������������1Farão domingo a 2•• par
tida, da série melhor

de três

L.ivraria

Os dois mais abalizados esqua-']
drões da capital. na tarde de do-

I mingo exibir-se-ão, a procura dos
10ur05 da vitória.
A partida é de suma impor.

tancia para o alvi -negro, pois ven

cendo-a conseguirá o septru de
campeão.
O Avai procurará opôr a má

xima resistencia ao tenaz ataque
do Figueirense, procurando ven

.

cê-lo.

PACHECO, OPINA QUE
MARCARA' UM TENTO

ílAo depararmos com o ótimo
forward avaiano Pacheco, abor
damo-lo para saber qual a sua

oprmão.
-Si Arnaldo atuar

mos, diz Pacheco.
vencere-

-E o score?
-Isto é dificiI. foi a resposta

do ótimo meia-esquerda avaiano.
-Conseguirá fazer tentos?
-Sim, se Sapo estiver num

bom dia, farei um tento.
Contentes retiramo-nos.

DE
TERMINARA' EMPATADA
A PI\RTIDA POR Ixl

A ntenor, o zagueiro revelação,
diz que a grandiosa pugna de do
mingo terminará empatada.
-Quem consignará o tento do

Figueirense? perguntamo-lhe.
-Calico ou Ivo!
-E o elo Avai?

.--

--Os cnctqestcoe cornpo- ....Apyretlna" eln ausglZ· A formula ÔIZ "Apyretina" ·-Atesto que prescrevo com

j
-- Die Zusammensetzung

ncntes ae "Apyretino", es-
"

tão õoscõoe optimamente, ae zelchnetea Prüpcrct beson- é ae molde a eorresponôer opttmcereeultoõoa , 05 ca- von Apyretina" ist bereits
maneira que a energia espe-

• I' "". h IIcifica aos orgãos não é atin- aers bei migl'one (Kepf- perfeitamente aos casos ln· chets ae 'Apyretina" neste em uewelS aer sc ne en

g,iaa por efeitos � ecunaarios,l
hospital, una hpilsamen UJirkung inmesmo quanc)o os aois ca- schmerzen). OlcaOos.

chets se'am ingeridos simul
taneamente. Em OI:1tras pa
louras, não aeprime o ce-

ra'Ção, não aiminue e perus- Dr. Eeor!! R!chter. rJinl-
taUismo gastro· intestinal Dr. Paulo de rarualho.nem hyperaciaifica o esta- co geral e operações. Dlplo- Dr. AlfreO Hoes5, Clinico Dr. Anton Hafner, clinico
mala-
Ass'inado: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. (!)svaldo Espinaml'a,rli

nire ge·ral e pediatria. ron·
sultario e resiaencia': Rua Hospital Sao José, Jaraguá. Isabel. Bl'umena·u,
15 ae Houembro H. 84 A-·
Blumena Santa Ca,ta'ri,Fla .. Santa rofari:na. ra,tarlna.

'A
'\
,

", �

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

COR

PV

Hoess.

Catarina.

Dr. Nilo SaldanhalFranco.

--Atesto que termo em pre

gaao em minha clinica 05

cachets ae "Apyretlna". com

den angegebenen �olien. optimos resultados.

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

--!"J '�Apyretina", pela 05-
soclaçao feliz dos seus in.
gredientes, será um auxiliar
preríoso nos casos indicados

DR.VICTOR MENDES
lt I '" TI b' !'S t r t malar dr. Victor men"'ns.Santa ratar'lna, ""Ium"nau, Santa P a ue m o, � an a_ a a- n. u,,-u.. xiliadora, Houa-Breslau-Ha- ulretor do Serviço de Saú.

de da Força Pública do Es
tado. ,

mania, Santa ratarina. rina.

.(

CE

R
CABECA?

,

E T, I N

,"

-Sapo será o autor do goal
avarano.

-A partida será muito dispu
tada. e julgo que será a melhor
do ano.

Espero que diga pelo seu jor
nal que nós hão nos vingaremos, -

(

conrorme o que ouço.
-Qual a sua esperança? con

tinuamos a perguntar.
-A esperança dos alvos. re�

side na sua ala esquerda, pois ela
fará barulho.

E là se foi o grande zagueiro.

.-.

Clinico geral e operações. Dr. Nilo, 5alaanha Fran-
modo na Fllemanha e no geral IZ operações. médico geral e operações, médico r

médico diretor do Hospital co. méaic-l airetor do Hos
Brasil. médica chlZfe ao Oiretor 00 Hospital Santa cliretor do Hospitul Santa

e maternioaae mar!a Ru-

CARLOS ESPERA VENCER

Apenas deparamos com o nos-

50 melhor half-back direito, pro
curamos saber sua opinião sobre
o match do dia 12.
-Venceremos, diz Carlos.
- E a contagem?
-Serà pela contagem minima,

mas venceremos.

,-E '" alei sob suas vistasê
-Espero que nada farà, pois

procurarei amarrar a ala esquerda
do Avai; Oscar serà o marcador
do nosso tento. llrocopio ficarà
tonto com a rapidez e desemba
raço do nosso ataque.

Enfim o nosso team està fan.
tastico, é uma maquina perfeita t .

mas ...

inós-.
Mas... o que? interrogames

-Desejo que o Arai entre

e� .campo com a sua antiga dis
ciplina, e não com a que o cara.

I terizou no jôgo passado.
,

Satrsfeitos retiramo-nos.

Saul o eximie meia-esquerda
do Bandeirantes, desde a tarde
de ôntem acha-se nesta capital,
Ao depararmos com Q jovem

in-sider, abordamo-]o.
-Continuarei em FIoril:lnopo- ..

Íis, diz Saul.
-Integrará algum team?
-Sim. estou propenso a )0,gac

no Figueirense ou .Avat. Caso
me aceitem ...

-Modestia a parte, &$semo.
lhe nós.
- Que talo futeból da serra?
-Na minha opinião é. ótimo

diz êle, e acho que póde igualar:
se ao da capital.

Continúa na 5 a. página
--Atesto que pre!!lcreu,�

todos os C;-Q!!lOS lnõlccõ 05 o
produto "flpuretino" !(}o f�r
maceutico Carlos Herlrlquemedeiros.
Dr. Piragibe deAraujo
.0:. Piragibe de Araujo.

ClmlCC� geral e pediatrio. con
sultorlO e residencia: Ruo
15 de NOlJembro H' 82-Blu
menau·-5anta ratarina.

A"
;. 'r'! ..
Í<�.'\'c'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Auhmovel eeenemlee
� � Percorre 11 qnilornetro

;,.� ME. T R O P O L E I EmpreZ3 Bruening • Transp�r.. ���nal. litro apenas de ga

�"),'ií' � t d C P
III Inteiramente reformado,

v) Companhia Nacional de Seguros de ACidente do a
I

. e e argas e assagelros trazendo:
f� Trabalho � pistões, aneis, pinos, caixa

� (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) G de tróco, acumulador, tolda,
'fl6 Autorizada a funcionar pelo de- � Flertanepells • • Tub'ar,a-O sanefas, jogo de capas, pin-

I ereto n: �952 n tura, etc., completamente
I CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000

nóvos.

CAPITAL REALIZADO 600:000$000 Proprietario Silvestre Bruenínn ,,4 peneos e 1 sccorro no

()iretoria: :'.li vissimos.

Dr. F. Solano da Cunha- Presidente InforrJ\açoes corn DAViD SILVA á Praça Tudo por 3:500$000 á

Jose de Sampaio Moreira 5 vista.

Dr. Vírgilio de Mele Frr nco
15 de Novembro· Agencia SELL A'tratar CO!]1 Rauli Horn

Dr. Henrique Dodsworth
,-

_ - Ferro. FlorianoDolis.

Gerente geral A G'azeta Ând'lca' r··i,
-

.

Elzernann Freitas g I •

F d
-

d t
·

ti Superíntendente geral II i"
- I aça e sua VI a um nun-

�
5

Dr. J�Y I"agalh�es d
!§ I Dr. Arminio I

J
Dr. Carlos Corrêa

·

fo, e nunca uma de. rota

: erviço 1;��Cli�o i�l��C���t= ea��oa�����'ta�()� Assis-

: Tavares Partos _ Molestias de

�� Agentes gerais � MEDICO-ESPECIALISTA \
Senhoras e

• Machado & Cia. � Molestias de crianças
iJ Rua João Pinto.õ - Telefone 1358 G

Ouvido - Nariz - Cor-

� FLORIANOPOLIS e ganta - Pescoço Diretor da Maternidade�
.,

��."�!&,�tl �&f!i
• Consultas das 10 ás 12-

Medico do Hospital

�.�NIiI:;:;.;i�;,'�=;'��;';�'\!�"�';"'::�!'.':;��:'�;"';'��p�-����G;,�;;,.;,�.;<·;;.;·,-;e;;�o;;;·,;�;;-e�;'�'���" das� áS .!f (Curso de especialização em
-

I Consultório: R�ã Jóãõl1 moles.tias de senhoras)
: M A C H A D O & Cia. \ Pinto, 7--- Te!. 1456

I
Atende na Maternidade

I Res. Rua Bocayuva, 114
até ás 8 t 12 da manhã

Agenchl.s e Ilepresentaçõés I Tel. 1317 e á tarde - Consultorio:

Telei.: PRIMUS Rua João Pinto, 5 ANITA GARIBALDI, 49
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

-- -----,----

FLORIANOPOLIS

.60 •• maia barata, porém 6

• melhor do mundo Filiais em:

Velas e Magnetos

.om forta - de um .om e varios sons combinado.

qua.i que não consome bateria (2,5 amp.)
Immen.. durabilidade

BlumeI1.U, Cruzeil'0D da Sul,

venda em tOd,a. a. boa.
casa. do ramo

e no.

Lages, Laguna, São Francis

ca de Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

A

De Fama Mundiall

,I

e

"

I

Estude por correspondencia, mas por proces
sos praticos rapuiissimos, que lambem lhe permi-
tem uma lucrativa e honrosa profissão. AÇÃO TE·
CNlCA DE SA'BEDORIA controla os seguintes

II
cursos: ACADEMIA BRASILEIRA DE C/ENeIAS IOCULTAS, direção do mahatma nacional patiola .

I chefe /(,andMsta do Brasit.-; ACADEMIA BRASI
LEIRA DE BELEZA, que adquiriu para o Brasil
os segredos do famoso dr. Glouner Bab, técnico
de vital beleza de Holtywoodi-:e ACADEMIA BRASI
LEIRA DE ARTES DOMESTICAS, com a exclusivi
dade nocional das descobertas prevdegiadas da dra.
Calant Mitchel, e que constroem a sedução do lar, \

a felicidade domestica. Conferimos diploma e anel
de grau. Com 1.000 réis em sêlos, peça informa
ções minunciosas á c. postal 2911, S. Paulo.

I
I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINiCAS

."':,<,.
',,' I,

�. ,;
'li

\
,o

���--.�--�--��-:������������

������
..

����.

IA Favorita �I
� �
� �

i Em loteria a sua favorita f
Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a I

�\

N o Estreito Ponta do Leal �;
I � � .

\ �
�

I �e:er: e�an: :ta:a
s

� Tralamenlo moderno das

�
r, , molestias do Pulmão
�d

NOS CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS � consu�t�i��l:�� r��r' i 3

� � Res. Hotel Gloria-Fone 1333

.�����==::: ���_I_C_on_s_ul_ta_sd_a_s_13_ás_l_6_h�

Dr'. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

fONE-1524

',.

�;

I Dr, Aderbal
da Silva

c

I\dvogado
'tua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fon� 1631 � 1290
A V E L I N O J O S E' V I E I R A 'IIC,onstl·utol· Licenciado

II
______��o�-�'�..�_'_. � ��

I Accacio Mo-I ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177
.

•

rerra tem seu escrlp-

tÓI ia de advogacía á rua

Visconoe de Ouro Preto Quereis conforto
n. 70. - Phone- 1277.- bom passadio

I
Otimos bosques

,--c_ai_x_1_P_o_'st_a_I_,1_1_0' 1 descanço: quartos
,

,
-

I casais e solteiros
IDr. Pad.o da Mou.a :.: I' Pensão Müller

Advogado I Esteves Junior 111· 93
I Rua Trajano, n' 1 sobralo

II Telephone n' 1458 I! Escrupulosamente Familiar

para
para

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Adovgado
Florianopol i$

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

o-. Alfredo P. de Araujo
I
--

Especialista em molestias de ereanças, nervos

impaludisme e moles-tia-s da pele

ME:DICO

Tratamento do empatudís-ae e das molestias da pe�
le e n -rvosas pela fiutonem(j)thuapia

Consultoria e resideneia -Pra�a 15 de Novembro, 13 \
I Teleloae, 1.584 ICoa.:ultas·:-Das 8 às .��d��!.:._16 _h_o_ra_'s _

das Térmas

Adolar Schwarz-
-------------------------------

Endereço Telegr.. DOLAl< - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL-- STA. CATARIl\:A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná-·Santa Catarina

Lirnitada.j-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rlo
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, beaeliciadas e em

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

Recebe cargas de importação/ do País ou. do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços "'"Y"'\o d icos
! � ,_'_w

. IEstabelecimento moderno recém construido
� proxi

mo as águas térnsais

Optimas acomodações e serviço atencioso. Cozinha
I de primeira ordem brasileira e alemã

I Preoos modicas
Proprietario: Herbert Falk

:

\

ri
II. :

(Mau spricht dsutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Catarina

Indo a Arar_nguá

1/'

Espelhos

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIQS DO BRASIL, 50' EM PRE"UOS FORA�A OESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$OOO), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO ... , PROCURE!'\'1 HUJE
MESMO A NOSSA SE'OE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e multes
premies menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA. QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEU3 PREMIOS.

ii:: l r )' I o rI;: i \ ' , ,
,

L !. ; II J '-- "1.: -Ó. '" L : "

Elllprel2 H!O l;ti;JI ,�;,C, ,.;-. ':" �.:.

as nlo}t-'s!j,iS !ln)VrIJI ;):.".. doi ,\ 1 .• -,.:1

• iJllflllrf�Z,tS {lo ::i,"I�IIP.:

I Pastas escolares
. ..

e comercrars:
cintos para homens,
pelas menores preços
só na Casa Beirão

I Rue Tirédentes, 3

II
I,
I'

Só os fabricados em joinville pela .única fabrica
do E S T A O O

PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER I'liiiiiiiiiIiii_R_Uiiiiiii�_1_5_d_eiiiiiiiiiiiiNo_viiiCie_m_br_oiiiiiiiiiiiin'iiiiii3_6_6iiiiiiiiiiii;;_'iiiiiii'iiiiiiiiiiiiJ_O_IN_V_IL_L_EiiiiiiIiiiiii_
CASAS

d 124 ,�. FERI:�AS
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE3TE cosinha de Vendem-se as e números [1- E"

I I d
.

h" e I
e 128, á Rua Major Costa (Ca- .!,l . utc':��:s'sa. Dr em, asse.o e :Igten C ]nudínho), nesta apita. ECZtMAS

.

O motivo da venda é tecem ;"::,��.::: MANCliAS DA PELLE
Linha de onibus para Porto Alegre quartas'[e . . 1 '�·:::,ct.:;"" DARTHROS

dom i rI,g·.os
os seus propnetanos oe se fla-UdS :-."�� • .,

I tar para fóra do Estado. !�!a.... FLORE,S E)_��NSAS
I:; ,,'

RHEU,,,1�II�ryL)

I Proprtetarlo loa� o· �"J!t.nzale� Vê. e tratar com Machado &
.

<
SCROPHULAS

II
.

-'

. -:_�
� Rua joão Pinto n.5.

�. :::���;;���:�:;;
i�������'�&V��Nt:�A�Nl�fj· 7,rÃVA ;�e�a.,�

, ,- .

�'
- Milhares de curados -

�� estrutura�em con- callzação e direção .

�';� ereto armado de ob.as
� LUGA--SE'� e ferro Aparelhamento .com � Ao co.nfo�tavel prédio de I�SI-

� pleto para constru- � descia a rua Este"es JUDlor
� ções de pontes em � n, 179.

� concreto armado � Tratar. no Banco Agrícola. á

ft1 � Rua 1 rajano 16.

� � QUER UM LINDO CO'RTE
�

� DE CA5EMIRA �

� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. � gi�ii�Jr�RAl�o;o� �f:1 RUA TRA1I\N�-.. 1�ri�o�fQ�f4-nos altos da1

I

�1 ee••••---���_§.�·.�'::§_§§�,,,�,_.�-,�-�_r;1-��.�:>.�'�D�·.'.�.•�!.��.A�,
_

A�,�.

� �� .w_�

�
Ornar Carneir�:����E;B�:us:��sendes da Silva � I C r e d í t 0' M u t u o P r e d i a I i

� �� .
I·� �� Tê'

�.� �. -

� Rua l15 de Novem bro, 416 •
SALAS 12i� l�DAR .��. �

� Tel. 1503 Curitiba • .Paraná �
� .

� Obras cantra�:dr93iO I· semestre II .

�� d0nte em concreto armado sêbre o Rio Passa Três (Estr, Curítíoa-S, Mateus) �

:.��.��.'� Ponte de concreto armado sõore o Ria S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) ��
,

� Prefeitura e Forum de Mafra �
�� !pOrup Escolar de Mafra �

�.� Grupo ESCQ1ar de Rio Negro � CREDITO MUTUO PREDIALr� Grupo Escolar de l:raH � • fi
:.;;_� Maternidade de Rio Negro � " ti
�':� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � • Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 G
.'.'i� Díversas con5tr.uo'Õ�.s de residencias � • .aP.t.._

�� i� �. ;.���������������������.I•••D••'--��--��O&�'--�$'�'�'�----•••••••••

4 g:i:�# ,._

I
----I"

Companhia de seguros I
�de acidente de
-

Trabalho

MERIDIONAL

Capital sebscnto
Capital real izado

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

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Jsistencia Médica, Far
rnaceutícA e HC'"Jspitdlar

SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES
DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE I .561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AViLA»

Floríar10poUs
--

r
I

I'

TAMANCOS FANTASIA I.
PARA

Praía de banho
TYPO �RIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18'$

» S \NDALIA. Salto baixo» «Dz. 14$000
( INTOS FANTASIA desde 12$ a Dz, I

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CO�lTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX li)

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

Jockey Club 'Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí- I

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

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações modernís

simas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA

este ano formou pelo Iris,
abandonou a cidade. e não

e continuar.
rreinou no Caxias em Joinvi
gradou, mas o Bandeirantes
seguiu seu concurso.tendo Saul
varias vezes dado a vitória a

clube.
orno vemos, não possúe gran
cartaz, mas póde sem prejudi
integra! qualquer team da ca-

I. 1,-
�A�L�U�G�A�--Sj�E��A�M�A·�-S�iiiiiiiliiiiE-CiiiiiiiiiiiiiiiiA�

GAZETA
Desportiva

niínuação da 2a. pagina
atisfeitos retiramo-nos.

Sua carreira:

aul começou a atuar na var-

gradando, integrou o team do
mandare, jogando d-! tal ma
a que o tornou cubiçado pe
grandes clubes.
sto em 1936.

Espo rte-Jornai

USTO QUER JOGAR
AINDA ESTE ANO!

lO, 8-Està ainda sem so

o o caso de Fausto. O presi
e do Vasco não tratou ainda
almente do caso da transle
ia desse pivot, com o presi
te do Flamengo. Provavel
te, amanhã, à tarde, na Liga,
nder-se-ão os dois paredros.
rueschner, o técnico rubro
o, quer, no entretanto, apelan
o para 8 diretoria, conseguir
olta do Maravilha ao qua-

austo està inclinado a resolver
caso com mais rapidez.

CIDO, A.MERICANO
OR MAIS DOIS ANOS

lO, 8-Placido delenderà as

do America por mais dois

America conseguiu ôntem
Placido firm&sse novo com

isso. Por êsse contrato o pe
so center ficarà prêso ao clube

ampos Sales por mais dois
• recebendo trinta contos de

'as vésperas do sério compro
Vasco, essa nova

grata para os ru-

: ��:Ir..::���t���
'Qualo clube mais simpático"? �
orne do c1ubt: . • • •

�
�

�
�--------------- �
������"'OO

WISTA

rNóvó-Planol
Novo Plano

quinto-feira

o confortavel predio de resi
dencia á Rua Spivak, em

João Pessoa. - Tratar no

eanco Agricola- Rua Tra ..

jano.

Precisa-se uma de côr branca,
apresentando referencias. Tratar
no Hotel Gloria.-Apartamer.to
126.

VENDE-'�í'
urna farmacia bem aíre

guezada, n'um
.

bom ponto
da linha férrea São fran-

I
cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

"Dr. RicardolGottsrnann
Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ocessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeelalllla em cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. ) 8 das ) O ás J 2 e

das ) 5 ás 16 ) 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA-

DOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS PLA-

NOS, LIVRES DE TODA ESPECIE DE RESrRIC-

CÕES, PELAS TAEIFAS MI.l.IS MODICt..S.

.

deve ser a Compcmhic
de sua p rej e r en c i cr.

'
..,j

"

1

Fundada em 1920, o SGU p r o q r e a s o

se evidencia polas s e çru in t e s cifras,

Acl1yc.

relativas ao ultimo qu
í

n qu e nn Lo j -

Reserva.

'932 -17.036 conlos

1933 -18.205 .011105

1934 -19.943 cOlllo.

1935-22.314 conlo.

1936-25.973 çtllt..

13.064 conto!

14.164 cOlllus

15.922 csaíes

18.427 conlJs

22.373 ccnlG&

DE SEGUROS VfDj�NACIONAL
'.

, I) I ,..) -.., C r-o P I Atl. ,tA J
> .it.. : --

r». José Maria Whitaker
Dr .. Erusmo Teixeira de Assumpção
Dr, José Cassio de Macedo Soares

DE

SÉDE: - RUA 15 DE NOVEMB�l�J 50
SÃO PAULO

-m,',

,

I'
I

cJ E podem ser seus! B�sta
que, ao assignar um novo Jor
nal ou revista, ou ao renovar

a sua assignatura, o faça por
interrnedio da "ECLECTICA".
Serviço rapido e efficiente.
E ganhará, ainda, á sua esco

lha, um brinde utilissimo!

ECLECTI�A
S. PAULO: R. S. Bento, 67 - Caixa Poatal, 539
RIO: Av. Rio Branco, 137 - Caixa Postal, 2592

Remetia-nos, preenchido, o "coupon" abaixo, e receberâ ..

relação dos brindes e uma lista de jornaes e revistas, com os

preços e as vantagens exclusivas que a "Ecléctica" ojjerece.

ECLECTICA - R. S. Bento, 67 - Caixa, 539 - S. Paulo

Peço enviar, gratuitamente, um exemplar do "Jornal dos [omaes" :
I

I NC/11E.. . _ - ..

I ElvDEREÇO .

I_CIDA_D.E_._
_ _ .

ESIADO
.

1===..;;..;;;;====== =========_ '1

(Comunicado da Agencia Nacional)

Já foi levantada uma estatística parcial relativa aos mons

truosos atentados praticados contra a Igreja pelos comunistas na

Espanha.
De acôrdo com êsses dados. foram assassinados pelos ver

melhos onze bispos, dezesete mil sacerdotes, centenas de religio
sas, Dêsses mortos, 80 e 90010 foram martirizados. Somente
durante o mês de fevereiro último foram incendiadas, naquele
país dez mil igreja, centenas de conventos, colegios e bibliotécas.
Destruíram-se numerosas obras d' arte e modernas, de valor ines
timavel.

Deante de tão significativas demonstrações de selvageria,
devem ser acrescentados, apenas, os depoimentos a respeito pres
tades por alguns chefes comunistas espanhois e que são verdadei
r as confissões dêsses barbaros crimes. André- Nin, chefe do Par
tido Marxista Catalão, declarou, por exemplo: «Resolvemos pela
raiz o problema religioso: suprimindo os padre. as igrejas e o

culto». José Diaz, secretario geral do Partido Comunista Espa
nhol. confirmou recentemente essa asserção: «Nas provincias em

que dominamos a Igreja não existe mais».
A' vista dêsses fàtos, que envergonham a nossa época e

mostram a que objeção consegue descer o comunismo sanguimrio,
é justo que êles sejam tomados como uma severa lição, por todas
as nações cristãsdo mundo.

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo socio da S. T. P. R.� V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio'
com direito a todo e qualquer concerto, mudan
ea de valvulas. etc., pela modica contribuição men
sal de 4$000.

Representante BENI ro ARAUJO
__ -_.

BEM
ti;UJ ��

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas garâtos sá

NA A C A FI I T A L.
!!�a CO�!���O �.�� esqu��_d�_H_�rajano j

r------
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N A C I N L
pro_a de moto icl

•

mo

pelos

GAZETA
dlarlos associados "A Noti-de Joinvile a Florianopolis, patrocinada

cia" e "A Gazeta". A--�Promete revestir-se de grande interêsse a

grande corrida de motocicletas a realizar..se entre
Joinvile e esta capital, da iniciativa da nossa brt-

êhanteAc��!���ft: r�:!�!��: hoje, um fonograma A����,,��()�����[)��()���ft��()��,,��()��'--����p�r���;;�t�--io--_d;_--[;--�-e-to-;��-·R-e-·s-p-�_�'�;�;�I=�·��il�.*�mm���_
dodiretor daquele matutino, nosso associado, [erna-

J �t\ I R O C A L L A D O

lista Aurino Soares, em que nos convida para com I
'

aq�ele jornal joinvilense patrcelnar-mns o grande Fantastico l 'Não :,uto�izou nem Pena de morte NI.O' S S A V I DArald. !. autorizara a abertu-
A GAZETA, coloca-se inteiramente ao lado Mf\..IS PREMIOS VENDI-

I-a de easas de jogo �. PAUL?, 9-:-A «Folha da
I
_-- iiiõiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii�

de A NOTICIA, para o exito dessa extraordinaria DOS PELO SALÃO PRO-
.
NOlte� OUVIU hoje o professor

1 ANIVERSARIOSd tl d . t I d d GRESSOI S PAULO 9 --Da Secretaria FranCISCo Morato sobre a pena
prova, es ma a a mos rar o va or os corre ores

d s'
,

Püb
.

d E d de morte estabelecida pela nova SENHORA ALBERTO MORI·T
tr·cios

e egurança u hca o sta o
C

., �
Z

pa I •

I'
recebemos a seguinte nota: onstIt�lçao. .' .

Ontem vendeu o bilhete nO. «O a' D I idi C d d DepOIS de fazer varias consi- Festeja hoje o seu aniversario

DE ARTE R I·
g-

11457 d di d L'
major UClIO arcoso e-d �

d d
.

idi b tali
e Iglao . a acre rta a otena clara qve não autorizou e nem eraçoes e or em JU:I ICa so se na a lCIO. a exrna. sr�. d. Diná

de S,lnta Catarina, quarto premio autorizará a abertura de casas de I a pena de morte em diversos

paI-,
do N.ascimento �Ofltz, esposa

dos CEM CONTOS! I jogo, sendo destituidas de funda- ses, o professor Morato declarou: �_o sr. Alberto Moritz, funciona-
Constituio verdadeiro aconteci- CURSO DE CATE�

E
.

f'
. mento quaisquer noticias sobre o

• Em alguns casos a pena de mor-Illo
federal aposentado,

mento, a audição de piano, reali- ftUISTAS quinta- eira proxima, ven-
,

I d te é o unico freio que pode con A' distinta dama será hoje p'-'C d' 'CE ,,x CONTOS assunto, veicu a as por quem quer .. .
. , .

' ar

zada ôntem, nos salões do Clube ela mais . Vi 1
e

.

a
ter a sanha sangumana dos gran- certo, muito felicitada.

D I I d' di ti t I b dI"
qu sej •

I d
..

T d
.

oze, pe as a unas a IS III a Terá lugar no próximo domin- 'am em a «nossa otena= I -- e3 cnmmosos. o avia, as vau-
.

'"

professora d. Gilda Ligocki que, go ás 15 horas no Palácio Ar- Bilhete inteiro 30$ )00- -De- Homenagem '

o g I tagens que a medida oferece nes- Faz anos hoje o �r. JOGO Fer-
.

f' '. . '.. a e- sa hipótese suprema
� nandes Guedes Jumormais lima vez, rea irmou a sua quiepiscopal a cenmorna da en- c mo 3$000. nao com- .

perfeita cultura musical, como trega dos diplomas de Catequis- E"
,

b I D
I pensam as chagas e os golpes que CHEGAM UNS

bem demonstraram os fartos e
tas, ás professoras e catequistas xua o n )5S0 canm o e n03-

nera utra
-

I abre e vibra nos s�ntimentos e na
-

delirantes aplausos da enorme e
que seguiram o curso regular do 50 envelope! cultura da humanidade », ALFEU LINS

selêta assistencia.
. ano em curso e alcançaram apro- _

. I·"_-;.
.. N _ .

Fora� d?as horas de fina arte, vação nos exames a que foram SALAO PROGRES:O _ O RIO, 9-Por m�tIV? de ter,Rifa de um.� Encontra-se nesta c apital o

das quais ficamos com grata re- b tid U' I
I completado o seu primeiro ano de

I
.... I sr. Alfeu Lins esforçad dl tI su me I as. nico I ã d G

' o Ire or

cordação. I
,.

,

.

.
gest o na pasta a uerra, o ge- b

· II

I t
zerente da nossa brilhant

O programa gradativo, com ba-I CONGREGAÇAO N. S.
Rua Felipe. Schmidt nO' 5 I neral Eurico Dutra foi �lOje ho- telc e a i freira «A Noticia» que s: c�d��

se no tempo de aprendizagem e I' DO DESTERRO (ClllCO)
� __�_ I menageado em.}eu gabinete. F�-I I ta em Joinvile.

observado o aproveitamento, foi l�u nessa ocasiao, saudando o mI-, ., , 1desempenhado perfeitamente. As ALUGA SI=
Parte de uma I nistro da guerra, o general Valen-, ,A �tretOrta da Sociedade de As- CELSO ALMEIDA

meninas Bernadette e Ady Garo- No próximo domingo na missa, - L casa com 5 com- tim Benicio que até ha pouco
I sísteucía aos Lázaros e Combate a'lIallís, Avany Noronha, encanta- das. 6 horas, n� Catedral �Metro-I preço 130$000 inforzd!�Õ�.:nnee:t! �:� tempo .exerceu o cargo de ch.efe Lepra pede_nos ,�ua a�i�ar as pes Proceden�e de Joinvile, acha-

ram. A parte de transição para pohtana, havera Comunhao Ge-' dação. do gabinete do general EUrICO s?,as que .'A�í�lram odhe�es da se .entre nos o sr. Celso de AI-

"dificuldade", iniciou muito bem Irai yara os. membros da Congre-I Dutra. rna ele u,�n blcícleta wofereCld� pela �elda Coelho, nosso colega de

a senhorinha Maria de Lourdes gaçao Mariana N.S. do Desterro. Vend'e-se jCasa l\Iotúmann S.A., que Í:l1 S01'- Imprensa.

Brueggrnann, executando a con-I
_.

._
i teado o blíhe}e n-. .186, de acor-

tento "Carrillonettes" de Wachs.1Reuniao Mariana por preço de ocasrao, 2 ca- (fo com 0:; três ultimas numeras,

Yeda Orofino, com rara proprie-I sas em perfeito estado, "Correio do Povo" do 1',' pr.:mío. da Loteria Santa

dade e brilho invulgar, em "Les Na Igreja de S. Francisco, reu- sendo uma a rua Major Catarina e�tralda ontem.. .

.

[ongleurs" de A. Napoleão, con-: nem-se hoje, ás 19 horas, os mem- Costa n. J 17 e outra a rua
O pOSSUIdor do .refendo bIlhete.

I Foi nomeado correspondente nes- para e b bIt d '

seguio prender a atenção do culto bros da Congregação Mariana N. F
.

C I 4
. r ce er a IC'C e a. evera

ditori
�

Ih S d D
rei aneca Sln. cO.n ano ta cdpital do grande diário porta- aprese·-·ta-Io a' sra p"nS·j·jr,or'" em

au ItOflO, que nao e regateou . o . esterf0.
• .

.

a ,� •• ,t, : "- ";'"
aplausos entusiastÍCfJS. de uso, um

..

a de l.1adelra ç legrense CORREIO DO POVO, o nos- exerC,{CIO, em sua resldencla a praça
t d t I Iso distinto patricia sr. Amandio Get 1 V 20 Vindo de Blumenau, acha-se

Cabe, a seguir, a vez da meni- Demitiu-se ou;0 e IJO os e ca.
Sundbrack, cidadão largamente es- ._,!l_I�._::.g:�'_ ...�·__ .. � ... __ M_ entre nós o sr. Conrado Balsini

na Nice Faria .que interpreta RIO, 9-Em carta dirigida ao
ara tratar com lo.ão Se- tímado e conceituado. por sua atí- POSTO A" MARGEM progenitor do nosso confrad�

a grande �antasla, de Gotts�h�lk, ministro Sousa Costa, solicitou Ver? dos Santos, Cais Fre - vidade comercial e primorosas �ua.. O (;OD160 DOS IN_
Achiles Balsini, diretor de <A

sobre o Hmo Naclúnal BraSIleIro. demissão, em caráter irrevogavel, dertco Rola lídades pessoais.
. Cidade», de Blumenau.

Mal a graciosa garotinha de 12 do cargo de diretor geral da Fa-
. TERVENTOIIES

anos, lebvanta-se ed' recebdida colm zenda Nacional o sr. Balens de Ora. Josefí"a Flaks Schweidson RIO, 9-0uvjmos, em roda au'

PELOS CLUBES

uma vi rante e emora a sa va Almeida. Esse funcionario, por M E D I C A torizadas, ser pensamento do Go- CLUBE QUINZE

dbe Plalmas. PerfeitamenNt� cadlmd�' contar cêrca de 36 anos de servi- vemo não expedir mais o anun-
O sÍmpatico «Clube Quinze»

a so utamente segura, Ice e 1-
ços publicos, deverá aposentar-se ciado CodI'go dc)s Interventores. abrirá amanhã. os seus salo-es

Ih e d tecla-l arranca com ra Ex-assistente do serviço de Gin-cologia dos H)pitais:
af I' ?d d

'.10

f' 'd b'
-

dentro de bréves dias, de acôrdo A razão principal é que, acu- para uma domingueira, que pro-
fa e ICI a e, os e eItos a fI-

com as leI's VI·gentes. la Gambôa, FendaLão Gaffjé-Guinle e S. Francisco d�Assiss. .

d mete revestI'r d' I
R

T muian o os interventores federais se e mvu gal'lhante partitura.
.

eleva notar O sr. Belens de Almeida, se- Ex-interna do s8rviço de Pediatria da Policlinica nos Estados funções dos poderes animação.
que a t�lentosa m�n!na, executou gundo apuramos, será substituido de Botafogo legislativo e executivo e obriga- E��------.----a fan�asla em ongmal, _como 10 na Diretoria Geral da Fazenda DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS dos a c?nf?r�mar os seus átoscom squadrllhaprop_no au�or t??ava e nao pe a 'Nacional, pelo sr. Romero Este- C 1+' R T' 12 S b a ConstItUlçao promulgada a 10 Ipartitura s�mphfICada: Ilita, diretor da Receita, e que,

onstl .ono: ua raJano n' ._ '0 •

d N b C d 5A te m nar o brIlhante nu Consultas'. Das 10 ás 12 e das 2 5 horas e ovem ro, tal odigo repre- O O Reg.-o r � ..
-

C(i)mumente substituia o diretor sentaria uma superfetação juridi- • '.

mero a asslstenCla clehbero.u,.e os geral demissionario. FLORIANOPOLIS SANTA CATARIN
aplausos demorados, constItmram

ca.

mentouma verdadeira consagração. S fi - PA escassez de tempo e espaço. •

d
a IJao r tIl w:'1 PORTO ALEGRE, 10 - Caso o

não nos permite uma apreciação Brinquedos - Artigos e presente - tempo �ermíta, chegara' hO'e' a
mais detalhada. II ressa esta capital, entre 0,30 e 12 horas

Receba a senhorinha Gilda Li-

Albuns e L·.vros Infant.·s I
a esquadrilha do 5'. Regimento d�

gocki os meus efusivos parabens pe OS menores c Aviaçã.o com séde na cidade de
pelo êxito da audição de ôntem.

ClIDunÍcamos aos nossüs fre- Curitiba.
guezes, que os biihetes da Lo- Trata-se de uma vísfta de corte
teria de Santa Catarina para a sia dos aviadores militares da C1-

extração de NATAL. só ficarão �ade de Curítíba aos seus colegas.
reservados até tj dia 21. ao 3', Regimento de Aviação, sedia-

D da em Canôas.
epois dest I data, seremus Essa esq,;adrilha levailtara' VÔlJIforçados a dispôr dos mesmos, na manhã de hoje para receber os

porque temos o nosso reparte já aviadores de Curitiba. Em home-
em máquinas de escrever, rádios

Compras superiores a :;$000 qUiisi exgotado para áquela extra- nagem aos visitantes, foi preparado
e aparelhos elétricos. ção.

um magnifico programa d<. home la- ;4

dão direito a um brinde gens tendo a '�1Rua COl'iselheiro Mafra, 66. S'\LÃO PROGRESSO � guarntçao ocal sido
conVIdada para recebe!' os Aviado-

�F�lo�ri�a;no�'p�o�li�s�.���������r�g���i_i.tijj�_��7�����������������A���������������R�u�a�Felipe Schmidt nO. 5 ires MíHtares.

De Porto União, onde exercia
as funções de Delegado Regio
na}, reg�e�sou a esta capital o
brIOSO oficial da Fôrça Pública,
sr. major Trogilio Antonio de
Melo.

preços da praça só na

Livraria MODERNA de PEDRO XAVIER & Cia.CONCERTOS
E LIMPEZAS

JOÃO BARBOSA

as ultimas creações da moda::
Vistosas bijouterias, lindas fantasias, os mais modernos artigos para presente

Para D nosso mundo elegante

I�

6 ii
NA

CASA
CASA MACEOONIA

.

A QUE MAIS BARATO VENDE
6 RUA TRA.JADO

•

.,

·i

\
/
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