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Dias ha, exteriorisaluo
R S A bi M nossa satisíacão pelo n�Mandam S. Excia. evma. o ... r. rce ispo etro- . ,

'd 1 dpolitano que, no sa-ito sacrifício da Missa, e sempre que' o
ro ja consi crave. e se
ritas que estão cultivanjpermitirem as rubricas, dêem 03 f<R. Srs Sacerdo'es, tan -

esportes no Brasil.to no Clero secular corno reg ilar, até novo av.so, a oraçãocolocou na entrada d,.: .

� P P d VP d t Não ha racào para Coimpcraua-> TO aee, 1 1 issa correspon cn e.
núar sendo respeitado a

votos do concurso de De acórdo, outrosirn, com o preceito do Apostolo,
o arcaico preco.iceitn dee dirigindo-se a tojos quantos se estenda a sua jurisdição
as senhoras e senhoritasespiritual, tendo em vista, sobretudo, o mirnentn presente,�). Excia. Revrn i. "adverte-os que Sê mantenham sujeitos devem partilhar de co:n�
ÇÕ2S esportivas. Ao revésaos príncipes e a03 ll1ag'stl�a 103", assim ao primeiro ma-
so, tudo leva a aconsej,g.strado da Nação: quá.i praecel!enli (l a. Petr., 2, ! 3), como

ao do Estado: sio: ducibus (id, ib.), "obedeçam a SeUS prc- pratica generalizada àJ3
portes como fator conn:ceitas e mandamentos" c, mais do que nunca, "estejam

(dor do robustecimento, Coprontos para toda a obr i bôa" TiL, I), no desempenhode todos e cada U;J1 dJS seus deveres cívicos e sociais elemento formador de ti
raça forte, sadia, em ex

curso.

Cessem, quanto passível qu iixu.nes e contendas.D.:::ntrc e'11 breve �afe'nJS nl'VOS dflé1lh�s ':\(ê:'ca do r ssunto. Brilhe em todos a verdadeira caridade, aLI, na lin- ientes condições de hig!Q
guagern do princine dos AI) istol», "amor da fraternidade" O nosso problema eugee � "

co, dos mais importantes'(Ia. Pdr, 2, 17), E, para l11.:�h:)r conservá-la, "não digam
ra a nossa nacionalidan-mal de ninguém, nem sejam quest.onadores, mas socega- ,

pó de ser solucionado tOIdos, mostrando toda a mansidão para C01l1 os homens"
contribuição dos esportes

.....

l' , t d l'io qu u to do re-ouro do Es- (Tu, 3. 2).
mando SE: por base a cuhl!:Jllmula (OS juuoment.is ;tai) foram pr imovi-los a 2' e�- Enf.m, "honrando a todos, temendo a Deus, respei- Ilslca.

sessão de 12 do corrente.
d .." (I P t 2 17) di

-

dcruurario s, p r aniguidade, o t in O O pnncipe a. ctr., , ,ou o que ISpOê e
E' nas praças de eSpOi\2 271 d T 3. d;tn J03é Fe.n ndes de Oljvej· qualquer parcela de autoridade.

1
ReCurso crime n.. e i-

Fiorianopolis, 27 de Nove.nb: o de 1935 que o l�me�l se robusn
.

d J. d ra, e a 3' escriturario, por m-rc-

que se vrgorrz» apn
Ag�ntjS_acnrr��nmdentea jucas, recorrente o ir. UlZ

.

t

cimento, o 4' dito Írineu Xwier Em nome e por ordem de 5 Excia. Revma. �

. ..! mür�n
•

Direito e recorrido Antonio Woltf
(a) (1) F D' N" be I r b .

O F M as suas condições orgamr
P AI D A

.

RI d Ub Sall N·ves ti Ã. ret oroerto s amoosi .. VI. "- II d

urlo cgre -

",. ntonlo J e ator o sr. eS. r an,) Ja es.
�'.

j,,\ mu ler eve encarar ,

B -Fci nom�ado o sr. Alberto
N I

�': .

,)t!lfll I CO:lfirma"lo, o d.:::sp:cho de in· J i'llll nA � r� f,J • ovo mel h oramento pratica d( � esportes adernai
Cu •. hbJ-Petrarca CalJado I dulto que f'sla de acordo com"

A'1drade pua exercer o ca-gcEdc' 'Mi i.ã."S
-: para os passageiQ d.e um meiO de tornar-se h:1I' 14 351 d 6 d

.

h 4' escriturario do T,-somo do s-

In � WIiIi â1'.a! J!'!ll ..JI �
d f I

(ecreto n. "". ,.::: c JUf. o
1 ..... ii 'ltoIIf iU!;iI'i i i.i � ros da Cond:)r g: a, um processo para a o�

NO ESTADl DE SANTA oJ� 193·'1 rt1lO.
1'110-'" ar se d� aUlno'ltarll'

,� -r

'E':' D... ...I Recebem03 d� firma Culos .)��� �

,'� "I' 1
Ci\TARI'lA: I Recurso crime n. 2.26j de

C I
r ,,� Si:..S�aUO

K os encantos, de tornar .. ;O egio vora oepck�SIA.-.L\s�ncia do SínAnrallguá-]1irne Wendhnusen'13rusqu�, rer::orrente o dr. Juiz ,. < -

d R mais b 'Ia b 'm como u'lleli at) Cond)r Lrd 1 :0, a se-
-

,- "AIHap.olis-A,d>il] Pa�s. Distrital, e Car.los He'1aux S, A., ç�O de J e�u s" Mês de outu bro menta para proporcionar-it
I S h d - -, guinte co nunicação.

A.lh_;e l!lél- �Armando ... c rnJ t c rccorndo E leI) Stl<>ell. R:la-
"

.-., ma:or ÍlltrepiJez, mais deI F J I C «�O� o fim d� pro;:Y>rcionar
r 'gu lSSÍl· -H�ifor. �am?os. .

tor o n. d�s . .J1lfredo 'C'TempoW3' O r I a no p. o IS. olZ/rato
.

._ temor e indiferentismo ao p'
J lu IJe112U - fvIartlllano Hdurw �y. aos pa')5:lg�lros dos seus avlO�S, .

RrSULT \D']'" D8 -. EX'\ N). do Rer:s. '.J9J a-;sÍm corr.o para as suai mlIasl ngAo'l'llda a

Dom Retiro-Joaqu m Si.nões ConfirmadJ o d�spalho que
r r.. ! ,,) .)

D t 5' 10 93�
.

J 'd d' I
gora se nos ap:

c,
.

I P d T ME�: J a - - ,] postaIS, u'na lsação rapl j e 1-
�, ta n '1 .

d I

anOll1,laS- <: ro ,Les ,!não rec;beu a gu�ix) por não
'�_!l c tas umcaso emom

c,
.

O IJ P .

I ::I' Ol·/la',S'!·o.· I' s:,,[;.e fet'"' entrE. SantJs e S-io Paulo, t t' d lt I' d

luzeIro - iVij o .ec Ira

jestar p,t:nmente prova, a a Isen- -

D� F J V I r � t' / b' h d
ra IVO a a a va la JS esM'd I AlI R e. ,ern.ll1Jo. I en, a, g,.n InO. em Cf)rr, inação co n a cega J. e

. "" _

�

C. IlritibanO:5-[nd;no Rosa ,_;ào da cLJlpablLddd,_; do guere- 'lê:a gera: .:::ta am»,
'o""'�'cla!ltA r�sld,�t� n�t:" c,dl' .• d . "PJI ks na fornBçao dos CdI' W di 100 r R' -' ,"e., .�, '-

' _d v V.' '" ,

I
cnrtIaa Oi seus aViões. em .:Jaw

�
. ,

Cre ciuma - Din'Jrah Alve8 lado. en namen ; ena 'gg�n 1 J' L d SI b
'

actereb h 9J C R W
� e 1l:ne ap"!3 ,a l:va, ra- to;;, o Síndic:lto CJndJr Ltda.

I :J.Ca rIJ·nl.la R .

2 ')72 d ac,
.

lfmen .'Imo; .:::W

j Joal1 Batt"!l una 11eo z

eCUi"n crl'lle n..,:;. e
1'/ ·l·ro cap·ltall· 'ta re<I' �nt� na [, ç 'I' ", i '

_
J 9) E J1 T I 9J

.
�, 0', � v -

'ar::! tra,;:;gar u n O:lIUUl, eS?�CI' ,
.

Ita]' d -Ev;j í<jo Heu i C':anlp,)S N J"C,� recorrt·�nte o dr (f1aU,en .; �r la rJpp� ; C
.

I r. I t
.

t iandeza afeIçoada .�o� espJI'

- , 0' - .

E ' .�

'f
"

90 G
.

G Ib 1 apita !:'ea:::f�, em JUS ° e con- alm�nte conit u d) para esse fim
O" _ ,�""

v

,

J Itl )it�l ba - V.cente Lanaid JUil de D,reito e re-orrido� Teó- '111 Go, cf] é!.. .; e li, .

e :,( tr 0t ,dJ a O'Jlnl T'lÇ1- ,) d. 'I-"'a soo I f d f" M d. t'-0, tO! n .lu.se d ,-,stem _ ro a9J O O 9'1, AI· G
'�u· '", - ' - 'u

í)e il a a,na· i aonca é!fCe e5-.
.

_

luillvilC-Xavier Schellk ,ioro f{<Jdiigu:-:s e ou!rv'. Rdator/ ; lea .ivelfc.l v.; ,c.e ')
cieddde co Tldcial em cométndital B dAlI, . 1_ I d' arrOJada, a sua audil::ia nao

I LI 1 N d fi' ir d <:7'" l. 81 A P'nl1o Rotolo . nz, 1 n, enanla, o qU:l. "

'h:l l"t "t )

_at{�s-I ossanan cv,�s o sr. cOSo llre o vrompOWj,í.Y· mes ; mora I,
. SI np!A" pIra a �x"I'Jr',ra-o do _ d d _ . con _ce 11111 es, sl.:n e esp.80 C H C li 81

.

V'! .

\:

i:-'. u� i';O� e! acom) lÇO�S para seIS., _

� ..
'

Lagu:.a-Frani-co Chagas Ma- N,�gado provimento ao recu;'so f'; armon oro arva 10
,.

;
'o'n�rC!o d, mu lca' Jrl'trum�nro<l. .

b clal atraçao pela0 emp.eendlH I K I 8) J J O (.. .

�, -"
" �

-,I�a5ia,elr05 e respectIvas 3:>a- ,

chado
jJ,!ri confirmar o d,�spacho a.ue ,ô a 1o.1t l�r ; e' 'I 0, ln' .. .

I' d" " mentus nue demandam um8r I b S 1 8) L '!,U ,lcalS, ma-�Uln13 e ;tflca� e to ,JS
g�n5, além de com:nrtimentos pa- '1..' .

Mafra-Po,npilio C"JUdio lbem <l',orecic.u a prova dos autos. y; nge ::>rg Ippe.'; L�g )'obJ"'o- art.c:tJ- e a�as'orl'SO'" I
.

" ,corage n excec!Onal, meto(. d 80 M L L d H
o'.!, -,'. � �� o. 'LI

ra m:! 3S Do�tals e cargas aerea5. .

�

,

Nova Trento -João J.:lsé Arch�r· A:)elação crim� n. :).284 de JDn n :.; . , 0U, �s
.

J.
a el�s CJ'1�ern 'n'a- com o c�p:lal D d '.

f \ d!zada, qcle so os \:;s 'ortc
'

b b '8·) 1\1 TI' d
-' v ,- l�" I, .... "

1 o �íão, peIS utura'llcotf 03SIS. '. l
l'

Orleans-Ed,;ar Matos ,Blurnenau. ap�!a'1t� a JUitiça e "er eLc,: . O::'t�?:o :!l 55:00J$JOO. contribuindv o .

se dc::stin3.ram a
pojem uar.� ,

POiÍJ União - H�rn iflin M,les ;'p:olado C 1',11' ",' o
. F,�rn lnd�� d -' ::'JUla 8); M. I-l�ltna Gnp 8J, .

I'd' F 1 VI
plssage:ros que E'll U TI voo awlaz so raso

" - � -�

;oCIO so I irIO •

ern::!w J I e!n Sã) Pa;J!o, ao desembarcar d(,' '- c, ,

f�io do Sul- Aristidés Melo ,i'''o<a. Rela�t_or o sr. d�s. Sl·/li:o.ira Zilm::! No�ueira Cabral 80; Adir
'd 2'" OOO± O"ou os aro.s e vel'o da Euro.,.

\ ,
- -

-.

com a qumtIa e IS.- J: '

.p m) JernCl bUro da Condor ecll
b

,.

�

,

São José-J1osé Co,ta Val :JIrunes. G�lotti 70; Elain.e Wcnd.l13usen ,

d" J' pa ate nos em UIll aeropla'

� x..'
. e o SOCIO coman� Itano al:ne :)aotos, cantar CO;l) um transp:nté

"

S. Francisco Cuaracy Coerr�sen Mand�do o réu a novo ju!ga- 70; H::di Blum 70; HJ ·etld\Vd-
LO;Jes da Silva con a nUàlltia '_ J d", , C. I

no. E' uma proeza notavel,
S·- J

.

r 1'1 I d' I d 7')' II V I t)
.

70! . 1 l,ne.Jlato e ne,o ate a apIta , .
_ "

.a,).'laqulrll-Joào ama mcnio por ser a �ci;;ão aosou- i L, m:l dle ereira ,.0' 1� r;.-30:0JO$)OO, por 6a'1O',IPóulista. que,so a� orgal1lZaçOfsarel'
<

Tij:lcas-O:i' a' lo Rllnc,s tori.l contrari" á urova dos !'lutm. landa Rim 1> dt S,lv3 70; Mlf,-
sob a rdzã-o 50:: ai de «F. Vden D f tas a pratica dos esportes {lo'

TUI)(,;'ã J-j 'a luim Faraco A,�ehç;i0 crird� n. 5.296 Ce 3m Per.e·ra 70; �enate, rvLIl�r ,1 mesma orm3, os passa' dem realizar.70 S I S 70 V I t & Cia», nes:a nesta praça. gei-o; de São Paulo, ou vindo O
U, Lls..;ail/3-- Hornero C,lvn',o Bi.05uassú, apdailt� li Ju,tiça e ape-

.

;. alta O:lZa ; � I �:)e- feito magnifico de Joan
.------------, lado VJfailio Gy!di'l. Relatl)r c nch 70; Val11a Vaz 7\.1; Vera NJ. do Regs. 1493 01: M.:ito,Crosso, poderão já na

Battell, deve ser um estImulo
"

W d' d B' 7 '\ Z
.

D 1? '0 9'_ Cap:tal d1qu.:le Estadu, conCira;
mag,'ll'fl'CO para a mulhel' bra.

sr. d !S. fiífred,) Trornpowsklj. en l1ausen e! fIto u; '�nel ata __ ,
_ ,),]D d

.

, , da Oll've;ra 70' Zora;d> Sabl'rlo se ao transncrte da Empresa (jue, sl'I,:elra!
.j o pr0Vlmen',O a apelaç:io, ',' _."... J

r

70 C I..J b b 1 6() De! Er'1ilio H ifmann, cOrrJ�r- pdo caminho dJ5 ares, de San-pala mandJ.r o réu il novo julga- ; atar.�1 -.a �r eCK, J;
ment), por ser a decisia étbwlu- D.1lva Contl 6J; I-Ldi d Alas' ciante, e Vltus Hoh, emgenheiros, tos 0S levará ao porl(J de de:.t.

,r'�:��-���������:�ltoria contraria a reova r::ln .<llJtJS. cio 60,. L'Iun Neves. 61; Léa .�Iemã�s, residente el1 ltajal, conta- no n:l esknsa linha do litoral" r.� !'J. • • __
!M S h d 6() l R tam una sociedade mercantil e ·�h ..

t
II t� � I g I a o

Arl�laç:io crime o. 5.288 de . C,lml' J;. "g!il. 3;20S
n �" ��

� b fi
A esL�ç?o ;d:mã OJA. onda Araralguá, ap�lante a Justiça e 60; Nad,r Fp.rrafl 60; N,lza \.....u· ;ndu,trial por quotas d� respo'1-' fJ '<IíU!Lfl�,arli Z �.. 113 38 I I J

I 6') B d t d L F slbildaJe Ltd::1, para a explora- � :'.I i.

I, . :n8.. irr,ldiará um 'ln [) 1 o a ',Je1,.od, . N, '1',1'·, ca- ,) d'a S,.j' "a. 1=> ,'_ nna ; erna e e a 'Il 0.,1·
•

- "v -
. -, " -

d
.

d
.

d � A ""';5' � O � �.]��E� 00 E���
programa abaixo, para a A neri-/ j;tor () sr. des. Alfredo TTJm)QWS- tes 50; Dllce Salma Geib r 4); I;ão ) comerc!O e servIço � � oIi!tá......" �ri S I L.. .::n3�nhilria atin ,ntc á cc.nslrução Exposição do S. S,
ca ou: Y't·

I I alZo NOf/néil Secu!ldária: _I d.J C d d C J1 app U S
f-\'s 23,15 correspon le às A Côde mand-Ju o réu a novo il� poços G grao'Je pro!un i a- �. _ Sacramento3 15 h n R' d J'

.

I t d f 't d I GEO\lETRA: d� e captilção de aguàs sl1bt r- Pro"u"e'''Y\ :'.i.,,�(S'I�,
. �,o ... lv e 'lO e:: lfo e JU �i)men o, por Co 'e! os .) ques-

..., I"
, , ....__ ""'l

7 I• , II I 5 h . .

I raneas etc. co:n o cêlpital d� r5. Aman�1ã, primeiro domingo do
' 2'J.Ô� À"u"i�' DjA (,lemao, ',o';\�:vo n. 804 de L'guno, za �p'Ga::�: ;�� t;,:;:ç�o:n:it� 20,OCO'QOO, dividido em p"'" NO SEU mê." apó, a mi,,, da; 10 ho 0;,P lT!tH{uês). Canç:lo pnpuldr alemà; agravante o Club de Natação e 9 1

' ig'Jais, por 3 anos, sob a f"'ga FO rn ec e d o r realizar-se-á eXposição do S. 5,i- ). f I Q I fi L'
;

social d,� «Hoffm1nn A Hoh, Sacramento. sendo o encerran:en-

23,U) !\adio :n anti,: lI!m é i\egat;J.s «Almiraílte amego» e aprovadls plenamente: M1'\Tta
95 OlO�OOO Ib lL C Ltda, na praça de! Itajaí". ,.:

v 'li' •

I to, ás 18,30 horaf;. .

�u::: o. �a e m��."or? on(�lífeq�ia �gravado o Padre João C'lsa!e./Orth 8, 9; Irmã �hce NiellU.esd, u'"'çoe, d, 40 Enl,eme"" ,Ielato: o ". d". A IJredo T", TI- 8,6; J""lma Mar'm, 8,4, Ed,te No. do 'Regs. 260 No, do Regs, 26� Salão" Comme rc i a I"
23.45 Uit'iTIi'l'i llotiCl8s (em a"�- f:OW5Ry. Soares 8,2; Marcilia de Oliveira Dala 28-10-935

I
Data 26·10-930 Consdleiro Mafra, 9 (Ed. Merca-1o

rn;k); 24.00 Pó' 'l o crepúsculo l-.Jegado provimento ao agravo, 8.2; Iolanda d' Alascio 8, I; Ma- dem: De Anton Zahler e __ . __ �,
__

du Dumingo; 00: i 5 O nosso con- pIr a cO<1firmar o dGsp1cho agn ria José d.i Cunha 8, I; Maria de Contrato de campra e ven· Ht;inz Zahler, 'llemães, residenteetlto para o D"mingo; I.! 5 UI vado. Lourdes Lima 7,8,' M. Celeste da. em Jaraguá, o primeiro proprie-LrflilS [)uticiaR /em português); I .30 Carvalho 7,7; Z"níta Campelo De Antonio de Souza Cu tario e o >egundo empregado i 'I-Da Emi�50ra d J Reich de Colo-
. _ 7,6; Nidia Mata 7,5, Nilza V. Ilha e Do:ningo M,=rico, SOCIO, teres5ado, contratam com a Em-nia: O pimeÍro hque de siTlosse HOrrnOlllOS f'- nao d.; Melo 7,1; M. da Cioria de Auto-VI:3çãO «IlajaÍ» Sede presa Auto-Viação Catarinemejl purQ(1 f:IGzSequencia dafun- mais Extratos Alves 7; [;ajilí. contratam com a «Empre- LIda, o segte: a.) os outorgan-dl��IO do Sinu Olímpia; 2.15E'co Entre a mo l..rna teuoêu,ica aprovadas simplesmente: Ezir la Aut0-Viação Catarinense Ltd3. es venderam a dita Empreza á D,� d

d
.

2 30 (' b d!"> 1 HO 1\" 1
'

1 BI ) O I d _ or em do sr. Presidente
e;;r"-'rtlvo; .' ,a aret c \a- pe,os R 110�I03 cslandilr C Moritz 6,8', Dirce Bhering ,e umenau, o seguinte: a. .' rXp oração a.s linhas de passa"

CO,1VOCO todos os associados do
dio: Uma al,gr:� viagem &� inver- di7ados rÍgorosa;ncllte e d.)sadas Ó. 2; Zuleima l.au.; 6, I; A,tro- wcíos dl Auto-V,ução Itajaí ge ros e cargas menrÍonadas e F

"1 O b' "ir II
i3uúrense EC, para cOfDIlare-

IiI) cor,l :. se ." er, \v i i Hahn, em anÍms;a e a ant:ga, empírico

I'
rri!da Cord�lfo 6, I; Ant',mia T0- Ltd2\, vendeu á Empresa Auto- os vehiculosiempregado ru lefe-

I O
n

Le:e'11 aman lã, ás I horas, em

\Valler ThieL. e out.o;; 3,00 UI- e hoje ridícula medil:3ç.ào OPO- ien!izlO d� Souza 6; Veronica Be- VIaçãO Catarinense Ltda. ce&:n- rida ex�)loração, tudo pElo pre- d 'D

..

( I \ 3 15 TER AP'roA I d '1 I d l" dilO O' 0$000 d
sua sé e social, á r raça 15, afim

..

I na; noticIas ,em a Cr:1ào); - -c'-\ IL pe iJS extratos e, cker 6; 1\1. VIolenta Baier 5,9; I .)-lI1e a exp.oração dS Inflas ço e rs.- � :/ i) i, sen o 3 d I
r

I I ( I ), d - I 1·,

J' "

lor1.0'\l'?OJO d
I]� proce er-se a e eição para. a

� 'Uf? l" n,�rarnc\ '} em. ,port. . p03 e or6a03, la a rnl�srW\ OI E olIdes S.I veua 5.8; Rute C os· (e passag�lros e c<ugas, es o Vll- U"J iIP o preço Cl com-J d'
.

()
.

mais Íli'portante d1 sema!1a. ferença qu, entre a Q: JI\lI":A ta 5 .6; Ed te Tolent;LQ ('e �OLl' culos de sua propriedade; recebe". pra dos vehiculos e 40:000$ II
nov.1 netona.() ",d,J, Dj.\, (,I m'", por- ';IOD/""'-'\ e a 1".Q'JI'!tA me- II 5,1; C,'atina Coell.o 5, ,�da E.mpreza Aüto-YI.'aC;ãoI dGl. ces,ã:; das li�has e ab$ten-j Hu:;o II/feyertl,)�ue�), ç.LYjjj, j Rc:p. vYªºª5: 2. l-iiL.lfInens� Ltda, (l qua tia. de, ção de �omc:)frencla. etc. . I' Secretaflo'

Não será devolVido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso em arti
go de collalJuação, mC8'J;O soli:
Cilada, não implica ('!TI rcspon
sabiltdade ou endõsso tsor parte
da Redaçiio.

A En' nreza dos Cines Corôados, j4
seus cinemas as' urnas que devem receber 05

Bekza, por ela organizado.
Assim sendo, de:: hoje em dia ite vae ser c!i,!ribuic1o com asAss; natu ras

-ntr adas vendidas. o coupo \ que dar
á direito ao voto, á exemploANO 44$000 d JS que são publica los neste jcrnx].SEMESTRE 24$000 Ficou marca io paril sihaeJo. dia 7 de O .zembro, a pri nei-rWMESTRE 12$000

I

Ia reunião da cornisã J do Jud, que vae apurar os primeiros votosVI FS .:;' $000 d ;s�e renhido cei tarn en,
NU,\t1. AVULSO 1200 D.:ntro r!e r rrco . di,ls d.'!1' -rn ser exhibi 3::>5 na montra daATRAZADO $300 Casa A Capital, o r e stanl e d 5 premies ole.ecid is para o con

Os couoons• para o plerto já estão em

circulação

REDATORES DIVERSOS

COlaboraç[:§o--
--- .. - ".

- -����

HOdaça'lJ, A1;'";llstra9.�3
e Oficinas

RUA CONS. MAfHA, 51

A correspondencia, bem como
os valores retativos aos an
núncios e assinaturas devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Ja!f'o Callatfo.

Promoções
nomeação

Fone, J .656

l�r'ra�iiaçã ·áJ

da Ale Jl�al3l
..

nrma

F i �uei IP-ense
Fil C.

Convocação.

;..
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GAZETA

Artigos perfeitissimos e garantidos peja Casa Três

Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda
______ _:._____ _.____ _ �_ .

AiMi!4LLUL �cz"&' _

-

1"/

TUFFI AMIN I MAOS

o
I
Z
bJ
s
-

I-
o:

Luvas de pelica de cabríto da melhorqualidade O30 cetms. de comprimento de
�

35$ por 25$000
Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, sos, 35$, 40$, fi)54$, 50:F, 55$, 60$, 65$ e 70$000

--------�ra'r-a'�

Capas�eíbonacha
�

fIJ'M1 Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$- )00

� Idem» » » »» 160$» 120$000
� Idem» » ,) » finissima de 200$ » 180$000
.� Idem_»__

»

__i_m_p_er_m_e_a��-.er;�;_en_s_d_e_2_20_$__�_�__18_0$DOO A
� MeiasMoU-3selin �
K Meias kousselin ultimo tipo modernissimo 9.p, 10-,'!' ellI $000 I-� Chi/fone/e, as melhores mP.ÍJs do Brasil por 14$000

1 $6 Por 1 $200 ti' Me.as de seda natural, reclame 7$000

«2fb » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e ] $500

C G t t" 2;000
e 2$200 .� Me�as

de seda Tango

f t
4$000

>:i .-_.
rava as, SOl" Imen .0 sem �!ua po� preços an asticos

e
i:e bJO

� • o-----_G .�5 R�;-Felippe Scmidt �ASA TRES IRMÃOS. T E L E F O N E N
� I""'"

I! ;; l?nica que vende as suas LI.
� 2 2 I .uercadorias 20'/. mais baratc que

I 40�� '." .'
I

as praças do Rio e São Pau/o,
• I 11\

� VI II visto serem as suas compras lei-I U�� _/_(1._� diretamente,
__

..��

•
tJ
e
tJ
.0.
�

corresp::>ndendo p'-azenteírarnente a grande confiar'ça � indíscutlvel
preferer\ci3 q\...Je lhe dispe",",sam os c�t�rinenses,tornando-a o único em

pório da elep-aricia e da rn -,dd nest3 linda Floria .opolis, está vender.do
os rn�s variados, vistosos e belissimos p3droes de sedas.

Cientificanl0S ai nossa numerosa freguezia que os pr�ços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhora'> e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres Ir�nnãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

E RE'IS, de stock de sedas e tecidos Unos
��.��""��'�����U��I'�S�-��R��������A�- oe.

o -------------�
.-----� $ • G,------------O

.:'"�_ • é I) orgulho do povo -, :(. o

$-�de FL O R IA NO P DL IS�-� �

f L CO

Casaco de Pele, tipo da clegancia, por 550$000
Capa de pele de

. 150$ Por 110$000
Renard d � diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 20J$ » 1 00$000

------����-----
Colchas de Seda

Ul

«I

� �'f:.'��q� 'fI($

O �
�� E S T A M
Seja Larné de
Seda Pelica' Cl50 cores de

Crep Mongol todas as cores de
Crepe Ch'ne Gloria de Seda, sortim mto de :.0

cores de

Crep Marreca: 1, sortimento d , 40 côres de
C ep Mongol Sup .rior, sortirn .into de 50 cores de
Toil ele Soie cl todas as cores de
Seda Pelica cstarn.iada de
Toil de Soie e-tampado de
Seda listada 1118 Icrna c] diversos desenhos de
Su'taneta, SOl' im nto de 40 cores de
CREPE iv\ONiJÓL r-fU\CÊS sortimento completo de

todas as cores ele
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos moderníssimos de
Taffetá liso para baile 95 cuns. de largura

13$ 10$000
8$ I· 6$000

8� ) 6$000
16$ :. 10$oJO

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 401>000

--------�����rZ1::1------_

Linho Irlandez para homens

Liil.o Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16�, 18$, 2()$, 22$, 24$ 26$ e 28$
--------����r�

,

Li nho e Cretone

LINHO BELGA de 2.20 IllS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$8JO
Cretone de cores ] O 114 de largura 6$000

--------�'S''"t'�

Luvas e�Cart-e�i-ra-s----------

fll

PARII�
6$500 P)r t$500

7$ Por 4$500
10$ For 7$500

8$ � or

9$
12�
7.t5 ,)

10$ »

13$ »

1 0$ �

9$

'5$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

Sedas ultra modernas!

Drap jde sed.i sortimento de�20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento d, 10 cores de 28$
Crep Arnõr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
lt 19$000
» 15$000
:t 11$,)00
» 145000
» 16$000
» 40$000

Estamparia das m:lis ricas e mais m.Jdernas dll RIO a São Paulo
e;1QJnlrar-ao·ào só na Call TRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de

--------------���Ás��--------------

M or: m de côres

13$000
12$000
12�ooo

14$, I 6$, 18$ e 20,pooo

1000 mt!. de retalhos para liquidar CI redução nos preços 50·1·
--------�-----------.. o------�------� ••'========�------------

O.IGB .....

e opala
MJRIM de cores sortimento completo de.
Opala fina de todas as cores de

Opala Superior
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(jAZETA

�7í$�����ih�� ����������������������������������Nl�1

i C . c k e
-,

1•• 1
� I\lIatri;:: FL.ORaANOPOL.IS �

F1111·'aes e� ..
Blurnenau - .Joinville Sao Francisco - Laguna Lages

I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção (:le Secção de Secçªo de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
"

t'>ara�:tr:rnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar lmadeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para oítícínas' mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para la oeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a Iavouraf 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de esplosão, lv1otores
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em fgeral p�ra transmissões: �eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes . �
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- [�
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� ,lCharutos «DANNEMANNx Eeb�das n,cionaes e extn. ngeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional de l"\Iavegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rita fVJaria" - Fabrica de G'elo "Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" �=�V�.A�������������������������J����������i8��AV"')tVA� I

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN -

TRAL DE ALBERTO ENTRES
G �
� Cléopatra-por Oskar von Werthcimer •
e A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo O
• Anchieta-por diversos autores •
� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz e
• Ama�l •
e Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e •
&> Nelly R. Carvalho •

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio
Hervé

Vocabulario Sul Rio-i», :mdense-por Luiz Carlos
de Moraes

A Invasão de São Borja--por Osorio Tuyuty e

! Oliveira Freitas •
� "

------�------------ .oe ••o.�as.� -e."o

I ••OHO.. eH"co.sI�HS" 0 _

:� Companhia "Aliança da Baía" � �
At t bere fJ� "n Q" nmi·

FUNDADA EM 1870 I� � � � .•
••

• Seguros Terrestres e Maritimos II
• Incontest.avelmente a PRIMEIRA d("_) Brasil ••

O

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limit'ada

Villa Balnea:ria

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes, Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente flpprovada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Ba'nearia é

(:) melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõc Vista Panoramic:a.

Eeplenõlôu praia õe banhos.
Optima nnacentz õz agua potcuet,

TlZrrlZnos cornpletnrnentz planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

'lODO rnetroe õc Ponte Hcrvll io Luz,
800 õo B�aràlZ QuartlZl Feô ercl , IZm construcçõo,

"':>;]("'1' R upa Esc:olar José BoitlZux.
a séàe ào Distric:to João Pessoa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João.
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rilZàaàlZ SIZ cncor-r eqo õc construcção ClIZ Préàios

05 lótza aClquir,àos.mlZàiantlZ o pnquraento àlZ uma entrcõu Ó
unsta IZ o rzatn tlZ IZm pcqcmentos maneaes,

.

Informações completas, á Rua Conselheiro A1afra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 O E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teleohone n. 1632

�----�.Ie��.a®----�.�
O

� Ultimas edições da •

Livraria do· Globo

Adolar Schwarz
Agente de Va'pores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.: cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e .rapido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

SIPp�:;iI MACHADO
....�,�

MOLEST..IAS ��
D& �'?J p=

BÔUA � �� especiais e

• �()��
horas marcadas

...� Raios X
�"\." Díateemfa

�-40.�""" Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 88

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

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agencia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a. carta patente n. ;:112 Ct••

, I
II Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estados

do Brasil, no Uruguai e nas prinaipais praças estrangalras. I
1'1

di. Agente5 em Ftortanopolts : • Forrnida'veis 80rteloi proprlos, tres vazai. I,
.

':�I I�',',.
II' por sema.a, toda. a. legun- I,Cam pos Lobo & Cla, v w das, terças a sextas-'alral,

..

: O Rua Conselheiro Maf a, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 :: Extração, com globos de ·crlstal. "
; G TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA • �1 �
�: II • � A max i ma lisura erhonestldade, pois, us ser- ��I, • Escritórios em Laguna e Itajaí o ��� telos são presenciados palo povo.

I", ,I Sub-Agentes em Blumenau e Lages : �
.

� .�
i'".�.��----. �.,��.���.�� ��••��

''t',
� -�" ': Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

A azeta
Médicos

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em iante dia
riamemente á R. Tt ajano.Sl

P\Lne 1.618

Residencia:-R. Esteves ju
nior, 82- Phone, 1.285

Dr, Migue!
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urínarras

Hemorrhoidas: - Tratarnento

sem operaçáo e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1 353

Consutt .. �-R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 30 DE NOVEMBRO-S. ANDRE'
,

1625-A fortaleza «Santo Antonio» no Rio-.Foi ��i"
Diariam(!'nt(!, pub llcor-ernoe qua- 5erão ronferiàos aos pr-lrnelroe ficada a fortaleza de Santo Antonio, que hoje serve de pnsão civil,'

ro coupons, oiviaiàos em àuas e segunàos lugares. Para a série denominada-c-Correcção. Tendo o governador D. Francisco d.e M�u':1
ser+cs, ccb enõo aos 5 clubes ào A, ao qual farão parte At'ético, I 3 d

. h leito'
rapital, ou sejom os filiaàos á Avai, figueirense, Iris e Trirncri- ra Rolim informando a el-rei Phi ippe

.

o serviço que avia
•

Rua João Pinto rI' 18 f, r. O., o série A; e aos clubes àaré, "A Bazelo" ronferirá uma á corôa um preto escravo do vigario da Ireguezia a Santo Anto,mo,!
(, , àa Estreito, roqueiros, 5aco àos rica taça, com grnvação em ouro; 1 r

(sobrado) Limões, 5ão José, Palhoça, Si- 2. lugar 1 bolo tipo inglesa. Ao o qual durante a guerra dos hollandezes prestara re evantes se,rvlços'lj
guassú e TIj ucaa, toàos não filia- melhor 'ogaaor àe futeból---l. lu tomou este nome a fortaleza. Em 1703 foi a mesma reconstrUlda.
àos, a série S. gar, urna meàalha àe ouro; 2. lu-

.

d P
. .

N t data
Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A BA2ETA quer res- gar uma meàalha ae prato. Pcr-n 1849-Passou O governo a rOVlf1CW- es � :

17 horas poriõcr aos seus leitores essas os clubes e iogaàores õc série S
e por que tivesse de ir á Corte, Rio de Janeiro, o dr. Anto�lo Pe-:

interessantes perguntas: pub l íccr-emos oportunamente os
d d P

. ,

d S C th a ao
.. Qual o melhor [oqoõor àe tu. prerntos que estão s en ào cuiõc reii a Pinto passa a presi encia a rovmcia e anta a ann .

teból? àosamente esluàaàos. 3' Vice�Pre5idente nomeado, dr. Severo Amorim do Valle.
·-Qual o clube ôz futeból mais MOTA·-Os 'ogaàores õos clubes

1876-Creaça-o das [untas Commerciaes-Por decre-
j simpático? f.Iiaàas não serão consiàeraàos

Dr. Pedro de Moura Ferro Pl'eenchiàos e remetiàos a esta àentra àa serie S. to numero 6384, desta data são supprimidos os Tribunaes de Com-
R.,àação os couoons que publica- b

.

id I J t C mmer
mos aiariamente,--aos aomingos'l UM FESTIVAL mercio das Provincias, que ficam su stitui os pe as un as o -,

ás 9 horas, fur-ae-ó a apuração, ciaes nas de primeira ordem e por infracções commerciaes, nas de'
com a presença aos inter-eaacõoe.

NOTA: Os coupons ae uma sé- Poro a entrega àesses premias, segunda.
.

rie, que fôrem er+cõornentc pt-czn- que se amá no àia 29 àe De' -------- ;

. Rua Trajano, rr 1 sobrado chlõos com a inàicoção àe clube ou zembro De 1935, "A 6azeta" or-qc- nn", R1IBcardo Guitsmann i

li i?�aoor ae outra s�rie, serão inu- niza,rá uf1), Excelente festival ões- U illI ...

Telephone rr 1548 tIllzaaos no apuraçao, portIvo tom atraent(!' programa. de regresso de sua viagem de aperfeiçoamenh�s áAlema;.,

I
.: I II' I nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes que

--===.=;,__-==- -Qual!) melhor jogador Qual. o melhor jogador reabriu seu consultorio á RUA TRAJANO N. 18, onde
, i de futell I ? de futebol? d

M � poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e as

Accaclo I

(Q)m� SE'�� .§..��B.!,fi: .."JS! l3 ás 14 :,2 horas.
_

.reira temseuescrip-i (Clube Recreativo "5 de
(nome do jogador) 1 NOVeftlbrD'�J

JOÃO PESSOA '(ESTREITO)
Em virtude de ter cessado a falta de energia elé

trica, comunicamos as Exmas. Familias e distintos con

sorcios que será levado a efeito em á noite. de 3.0 do

corrente, o Baile em homenagem ao seu arnversano, o

qual estava marcado para g deste rriesmo m�s.
Servirá de ingresso os convites anteriormente dis-

tribuidos.

Idinca:
1- -� ,. .._""" ----

Ad:vog'�d�DS
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Advogado

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto
,

n. 70. - Phon»: 1277.-

�aixa Postal, 1=1=0=,===-

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Mandp. nome, edadê e al�
guns symptomas, corri enve

oppe seIlado para respostas ALUGA-SE o sobrado e

ao sr. Guimarães, á CAIXA parte térrea á rua Canse•

POS I AI N.-23-Nictheroy Iheiro Mafra n. 38, par
E. DO RIO. tratar na mesma rua n. 41

��__�__���.�mm�m!E�__� -·-------------------------1

2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da Ca-
D E B E L E Z A sa Três [rmãos. ,

3. Premio-Um Estôjo de Perfumes Royal 8riar ofer·
ta da Fabrica.

��������������������tommrso de Belên instituído pela Emprêsa dos Co-
tiiI CO n C u rs <::) d � B ELEZA_ ���roados para julgar qual a senhorita mais Bela de FlorianopoIis. .� �

O pleito inicia-se em 23 de Novembro corrente e encer· � dos CI N ES "COROADOS"

I�rór-se-á em 23 de ]aneir� de 1 936 efetuando· se a apuraçãó hnal �. 1
no dia 24 de ]Iwe. o do ano vindouro. li ,

FORAM INS!ITUIDOS 15 FINISSI\10S PRE. � VOTO na Senhorinha fi
MIOS, que serão ofereCIdos aos concurrentes, por ordem de elas· =� �
sificação no CONCJRSO. � 111O julga'1lent:J será. feito por meio de uma comissão de Ju. � Assinatura. ..

Tvpographlo, E5tereotypia rí-oS TRÊS PRIMEIROS PREMIaS SÃO: ,� , "'

encaaerna�ão, Pautação, Tra' l' Premio-Uma maquina de costura Singer no valOl de � Coupon d A GAZtTA ..
bolhas em Alto Relevo etc. 1 :950$000. �'" _

-

.

.

rrm-m:;--'+--=w';;�" EBFI'!P2'5d'''' iiii'J'lflCt't"'""'i'?' _LLL2ZLLCltíSM5#W� 'i�r*jr*)rS2.E��::����������r:áiJ�Á����

Clinica de Crianças--Mo
[estias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21 i
Fone 1384

=:;;;::;;;;;;��;;;;:;:;;;;;;;;��

II Dr.Arminio Tô,vares
EspeciaHsta em mo!esUas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaào pelo faculàaàe àe

meàicina àa Universiàoàe ao

Rio ae Janeiro. Ex·interno,

por concurso, ào Hospital àe

Pranto 50corTO e Da flssisten
cia publica ao Rio àe 1aneiro.

rom alguns anos àe pl'otica nos

sHviças especializaàos no Pro

fessor 5anson,. no Rio ae Ja·

neiro .. na Policlinica àe Sotafo

ga .. no Hospital ae 5ão João
, P>ati�ta ao Lagôa e no Hospital

6arfré .. Buinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoçc)
'::0 Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de Cllurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de FlorianopoJis. IRESIDENClA Hotel La
Porta-Fone particular 14201
=

[)entistas

Luiz Freysleben
rir Ilrgiãa Dentista

-RUA DEODORO, 30

RESIDENCIA- Rua Este··

. -"�-[fr:- Refi1�to
-

ves Junior N. 26

==Barbo§a== I TELEF. 1.131

ADVOGADO

CONCURSO

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de

INovembro n. 50
(Eoificio Cclxo Agricola)

ITELEPHONE, 58

�"'-"

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fooes 1631 e 1290

Dr

Pela nossa historiaGrande' cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE,R[E A:-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São [o'sé Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

es, Saivio de Sá
Gonzaga

Dr. Osvaldo Silva II
Saback II

r,I
i

-

ADVOGADOS

RUA TR.AJANO, 33
Tele(ont., 1287

A DIRETORIA

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha�

mados para o interior.

(nome do jogador)

PASCHOAl SJMONE S. A.
*

LIVRARIA MODERNA

E'unClaào em 1885

Rua Felippe Schmidt r,,' 8
Caixa postallZ9 TI1:I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador

(nome do votante)
(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

Qual o clube d� futebGI
mais simpatico?

SE���E A
,............. @ r �

o rigorosíssimo e inexcedí
vel aparelhamento de. con

trole dos Laboratorlos
RAUL LEITE

Analise prévia de toda materia prima, fabricada

�"'''''���'_'''��,=.�:::��WZL2W�����.
OH comprada. ,

I Aliase de toda partida acabada de fazer para ve-

Ba r: �o d e � rificação das prepara ções rigorosamente exátas das subs-

Créd ito pp- � tanciaS'prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão por

pU I a r e Ag' r i.. animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica, de
cada partida.

CO I a de San- Prova de constancia do PH, por métodos electorné-

t C th
a tricos, dI: cada partida.

a a ari n a Prova de esterelidade bacteriologica por semeadu-
tras e culturas de cada partida.

VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALlSA

DOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS DE

CONTROLE.
•

Usar o SABAO lNDIO quer Nas grandes lutas que desdo-

dizer, economia sobre todos bram no campo da actividade so-

os pontos de vista. cial ou commetcial, o espirito mo·

Esta doente?
derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin-
divel das necessidades.

(nome do clube)(nome do cluhe)

(nome do volante) (nome do votante)

ClC Limitada 5·!. ala.
CIC. Avi?o Previ06·[. ala.
Prazo Fixo g,[. ala.

Dr. Ricardo
Gottsrnann

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Profeswr

�rvvin �reuter)
E!'Jpeciaiista �m cirurgia

geral (SOC. Coop. Resp. Lfda.)
Rua Trajano n. 16

(�dificio propriQ)

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

operações de plastica

CONSULTORIO-�-Rua Tra� I
jano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 às 16 1 [2 horas.
PABAMDO 05

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS:I'

dos Cines "Corôados"

E
MAN DE confecc1onar seus ternas na acreditada CASA

valendo'Mse dos Ii-ndos pad "ôes

��ENr�ER
CONSELtm�EfjRO MAF�A

I�> i -ai
RA..JANO

Para Natal

I,

,

, �OSTO

ESQUINi\ DA RUA T

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a Homem miraculoso
����������������������������I

Dizendo-se curandeiro, conseguiu concentrar. ás margens do Rio Ariranha neste Es
tado. trinta familias -A Policia em ação--Ninguem é proféta em sua 'terra

Alcino Ateico rt ENLArE

Dr. Vlllmor Ribeiro

A VOZ 00 POVO

Ha individuos que, tendo-I grades de uma enxovia, na

se protegido por um espirito turalmente pensando que a

cualquer, imaginando, tal- policia não deixa ninguém
Acompanhado dé sua exma. vez, possuir poder sobrena- ser proféta em sua terra.

sra. viajou hoje, pela manhã, para tural, passam a vida toda a

B!umenal!, o sr. di. Valmor Ri- ludibriar as pessoas paca- Dez. b"irc" competente clinico e roliti tas, que não são menos su-

co de influencia residente em, La- persticiosas ainda ...

ges. No Brasil, particularmente
rem poucas morenas iguais a você, Consorcia-�e, hoje, o sr. Pro- no Rio e S. Paulo, têm apa-

existem no Brasil,
V copio Dario Ouriques, funcionario Viill'OU, hoje, par i B!um'nau recido, neste século de ma-

ocê t. a exata representação de
Iracema de José de Alencar. que tem dos escritorios da Cia, N. de o sr. Willy Ker�ten, alio luncio- ravilhas, individuos que se

como Perí, não aquele aborígene, e Navegação Costeira, em lmbituba, nano dos Correio� e Tdc:grafos, têm dito prolétas, com po
sim, a simpatia de todos os jovens com a senhorita Ondina Fernan- .Íesta capital. deres de fazer andar para-
do nosso "set". df-Ih d D Fes, I a o sr. uarte ernan- liticos, devolver a luz aos

Não ha mais poderoso exercito de d
PELOS rLUr3E5

distrações e índíferença que se não
es. olhos dos cégos, conseguir

renda diante da iluminada vanguar-
No áto c-vil, servirão como i Clube 12 de Agosto a audição perfeita aos surdos

ela de S(U olhar. padrinhos por parte da noiva, o I e restituir a fala aos mudos, Amanl�ã a alreguezadissima Casa Três Irmãos. luxuos e

Você. será uma candidata difícil sr. Dario ]c.remias Ouriques, ne-
i Realiza-se. hoje, nos amplos

-

Tais «santos» têm sabido elegantemente in-talada á rua Felipe Schrnidt, ne 22, completa
de encontrar concorrente ao prélio gociante, e exrna esposa, e. po-

e :Iegantes salões cio veteran� por melo de «façanhas su d�z anos. de labori?sa exis.tencia, toda ela devotada ao de bem ser-

da Beleza. parte do noivo, o sr. José CavaI Clube J.2, de Agosto, uma amo persticiosas», atrair a ateu- I VIr a soc:eda, de [lorienopolitana, tornando-a, por isso, merecedora
E, a mcreninha de ôntem, sómente d d

� d f d
lhe poderá ensinar uma cousa-deixar- lazzi, [uncionario do Tesou.o elmil

a soiree ansante, ção rão só do povo que
a pretr,:�cla o povo: . . .

se anaíxcnar. sua progenit0!a, exma., sra.' d
,L

O eutu:iasmo, rei��ntf', para chega a saber de suas CLl- Dl5pond) de inegualav- I. variado e belissimo stock de

Vae me prometer ensinar esta Dava Oemana Cavallazzi ,

esta reun ao social, e mtenso, o ras milagrosas, como, até s.edas, a �asa \r,e� Irmãos as v�nde por preços sem cornpe-

arte á Luzia Araujo. No ato religioro, que s rá rea- gue v,em ass�gurar p.xcele�te SU-· mesmo, da imprensa em ge-
tidores

•. cUJa dura ):hdade. esta sobejamente comprovada. Na nossa

Dom Neça lizado ás 18 horas na Cater'ral cesso aessa noitada, que sela a nota ral. [BroadllJ)JY esse c tabelecimento se destaca, realçando, sobremaneira,

At'ilVER5ARIOS Metropolitana, terá como padri- elegánte d,-\ serrana. Ainda perdura na merno- as, s�as montra" oT?lnizad.a:; a ca�ricllo e com apurado gôsto

. . .,

nhos, por parte da noiva o sr. Club R. Primavera ria do nosso povo, a histo- artisuco, o. ��e v:m_ ,�pr::�sl<jna.ndo v�vamente. . , .

F�steJa hoje o an versano nata- Euchdes Fernandes. [uncionaric ria do célebre proféta da . DIfl,glda_ COIL mtehg?n�la o tl�O comercial peI� .

distinto e

l:c1O o nosso conterrar.eo H. dr. do tesouro do .t->tado e senhorita ,0 simpatico .Clube R creativo I qá vea, que tantos.comenta _
bernquisto cldada.o sr: E,p�1 1�lao Amim, e,�sa acr.edltad!sslma Ca a,

05�ar de Olive:ra Ram.os, �o!ega I Ar;t Di .ta P'a .hesqui, P pOl parte Primavera do dIStrito do Saco dos nos mereceu da imprensa.
possue stoc� d� milhares de contos de �els. Ali se encontra se.n-

d� Imp�ensa e "l!to [uncionario da do noivo o sr Orlando Brasil, sub Limc.õ es, oferece hoje a03 associa- A h'storia do proféta da pre o que e bom, b elo e por preço inhrno.

I?iretOJ la de Obras Publicas do diretor da Contadoria d-:> Estad, dos, uma noitada dansante, I_�á vea foi amplamente divul_,

Deve-se t'lm�elO em �cande parte o vuItU?SO desenvol-

Estado. e sua exma. esposa. gada, fartamente noticiada,
v.mento da lu�la casa a operosid .de dos outro; SOCIOS ses. Tufi

R Clu,=. 5 de NOl'emb, ",0, ,

I As revistas estamparam, em
e Deh.l Arnim.

,
. . "

eg sta-se hoje o aniversa- H A L 9 30
t io I atalicio da gentil senhorinha

rHE6Am UH5... oJI:, aSd 21f horas, dte�a CJI1IICb'o :mas principais páginas, em T I
maD<1ã, as

'-I horafs, os dlstJn.t�s propnetanos da Casa

Es e Melo, filhl do sr. O,;valdo .E:ncontrn-se en:re nós OH. Ovi.
nos sa o,os o re'lUentil. o, U e destaque, fotllgrafias do pro- ,ces �,n�os, por gi>ntl eza, o erecelã.o a Imprensa uma mêsa de

I d M d
5 de Norembro, do, dlstnto de féta e de diversas «vítimas»

hnos hqUJ,dos. .

M '. fUIIclOn::;rlo da Assembleia io acha o, politiC0 no muni· J P d
" N d f A GAZETA • I

do E:;tado. cípio de São JO,lqU:I:11.
oão eSS03, uma aOlma a sOIret:: suas que foram ás pl!i1Cas.

a proxll�a segun a- �Jra" '-\. pUIJ ic�rá una pági a.

lansante. Algum tempo depois, de- farta�ente Ilu5trad�. hlstonand'J a Vida daquele Importante esta·

sapareu O proféta da Gávea
bel. C 'n�nto comerciaI.

e ... a sua historia.
Mas, ainda hoje, reapa

recem, aqui e dli, dispersos,
individuas que tentam pôr
em prátiC::l, talvez com,) meio
de vida, suas .supersticiosas
ati vidades.

OUTR05 PARTEm Ou-quem sabe? - João
Vidal consiga operar o mes

mo milagre de S. Pedro?...

LOURA5 E mOREHA5 sés dd Silva Furtado. tenaci-
--------------�--------------

dade e labôr

anos de

Um estabelecimento
honra a nossa

que
Capital

;\!,iv,�rsaria-!'e huj!", o nosso

f' im dI) cont nantO ffi.!jor Jo é
(fO neiL

Regressou d� Tubarão a exma_

'ra. Télrc,la Gottardi, espClsa elo
fALErtmENTO:

sr. Emilio Gorardi, prefeito do Faleceu ho;e em CoqU( iros o sr.

municipio de Nova Tren!o. Nelson G raldo Ferreira. que

D T b - h J • 1 será sepultado no cemitfrio da-

,e u ar a�. c :."60U o H_ oao
OU ,Ia localidade.

GUf.lbprtn B:ttencourt, déIJu!ado '.-----------

á AósemLl ia L-g:slatlva. Exposição
T nsc r e hoje a data an'ver- Encontra-se nesta capital o sr. Esco f a r Em nosso Est2.do, quási

saria do ,l�r. Paulo Sch!f'mper, Fr:tz Freitag, do comercio desta nenhum cas d t
Em nossa redação estiveram .

O csses �m sur-

indu,trialda nesta capital. I ra�a, I gldo Talv z p r
-

hoje, as t�xmas ,sras. das. Laura da . t: f). n.ao ser ú

Faz anos hoje a fXOl,'. &ra. d" Chrgnu do Estado ontrm o Luz Monler'egro, Maria Madale-I nosso, POV?, pnn�lpalI11e:lte
Mari \ R;:a Mjrque�i. I dr. Cesar Veiga, Juiz de Difeito 'la l'vlOura reno, e a sta. Maria I � do I11ten�r,_ mUito amIgo

Goulart, distintas educadoras do as superstlçoes. Em com-

Insti!uto de Educação, que nos pensa�ao, a �evolta do mon

vieram convidar para assí�lirmos ge )oao Mana enc�eu J,argo
'lmanhã, ás 10 horas, li abertura peflodo de nossa hIstOrIa,

Mas
A

d'
olene da Exposição de Trabalhos ' agora, nesses Ias Farmacia de plantão

Escolares, executados pelos alunos' negrl)s gue atravessamo�, de

daquele acreditado t'5tabelecimen- apre�nsoes e espectaÍlvas,
Surgiu um c sá' 'dA

to de ensino �e�undario. .'
a o qu 51 I en-

Agradecemos a distinção do tlCO ao que apareceu na Gá
vea.

A's margens do Rio Ari- Exte rn ato F. C.

NATA I !
ranha. no municipio de Con-

... córdia, apareceu, em dia�

I desta semana, um individuo,

I! já de adiantada idade, di
zendo-se... miraculoso pro-

l! féta e enviado de Deus.
As suas palestras doutri

i nárias COI." aq.uele povo pa
: cato do 1I1tenor do nosso

I Estado, consegu;rarn lograr
uma verdadeira multidão de
incaútos prosélitos.

João Vidal, o «homem mi
raculoso», já atraiu peja fa
ma de suas «curas», trinta
familias, cujos membros es

tão, tambem, no afan de

propagarem os «milagres»
ea <doutrina» dêssepreten- O CURSO MILTON
so proféta. AVISA AOS ALUNOS MATRICULAOOS E OS DE-

A policia, po,rém, que têm MAIS INTERESSADOS, QUE ES I E NOVO CURS0 INJ.
sabido «estudar» e «apreci- ClARA' AS AULAS NO DIA 2 DE DEZEMBRO A'S 9
ar» êsses casos raros que HORAS,
vão surgindo para justificar C----I-u-b--.---=-2--d-e--A-g-o-s-t-a-----,--a sua fi'1alidade social, vem

empregando esfurços no sen- De órdem do sr. Presidente tenho o p. azer de
tido de prender o proféta (onvidar os srs. Socros e Exmas. Fam:Iias para a so:rée

João Vidal que se diz senhor dansante que este Clube levará a efeito em a noite de
de um poder sobrenatural 30 do corrente, sábado, com inicio ás 2 J horas.

capaz de operar curas mila- Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Floriano-

::;rosas. polis, 28 de novembro de 1935.

João Vidal, a esta hora, NarbalViegas
deverá estar espiando das !. Secretario

Amanhã, no estadio do Inde-
pendencia F. C .• no di5trito de Cli\E LV\PERIAL. ás 7,10
João. Pessôa, realizar�se-á uma I horas, Eskimó, uma nv ..danche de
renhlda pugna despcortJva entre a - emoções.
forle equipe local e o Tijucas
F. C.

A! i lersHia-sc hoje sr. Ni v�ci
nio S.Iva, I:abil gra'ico. residindo
a ua'mente na Cap:ta! da Repu
b Íca.

I ndependencia X

Tijucas
Cartazes

dodia

CINE ROYAL, ás 7.30 ho·
ras, um filme do n05SO "brold
castingn - ./11ô, Alô, Brasil.

'

Afim de augmentar a COf,corren

cia de espectadores ao prého es-

porlivo, haverá durante o dia
de maanh� ,um serviço especi
al de ônibus desta Capital para
o Estreito.

CINE ODEON, ás 6,30 e

8,30 horas. 1?umosda v:das, �en·

sacionalissima produção da War�I� 1
' .

N
D ' 1-

2. a ,� ,OJ� a menma oe- ''-fgrcSsoll, ontem, apos a guns
m; Cunha, [;lha do sr. Migu("1 dias de pe[manef)ci� no sul d(

Cunha funcionario do Banco du E t&d" o nos.so estimado conter

Rasd. I\n�o NIlo Noceti, elo comercio

ner.

I local.
CINE REX, ás 5. 7 e 8,30

F 1 horas, O lf)rneio da morte, ltID
ará p.antão, amanhã, a Far- filme atrecnte.

macia Sanitas á rua João Pinto.

n'-,alor sortimento da praça

R
A
Z
O
A

�V
/mE

I
S

roi Ievarlo cntfffi á pia batis- Dr. Pedro de Moura Ferro

mal,. lia Ca�i'd ;-.1 MetropolItana, o I Advogado
n1FllInO EnJo. filho do sr. Moi-I Rua Traj'lno n. (snhra,10 convite.

�������������

A rapaziada do valoroso azul
e branco está se empenhando em

exercícios de certa monta, neces

sarios a volver á forma. para as

futuras competições desportivas.
Hoje, no campo da Federação,

proceder-se-á um treino rigoroso
entre a equipe do Externato F.C,
e do Avaí F.C,'ao qual afluirão
grande número de desportistas dos
c1ubs que vão contender.

Cartazes de
amanha

CINE IMPERIAL, ás 6,30
e 8,30 horas, A Ilha do Tesouro.NAT L..!

CINE ODEON. ás 6.30 e

8,30 horas, Um grande amôr.

GRA�DE E EXTRAORDINARlh EXPOSiÇÃO DE
BRINQUEDOS ENFEITES PARA ARVORES-ALBUNS E

LIVROS INfAf·.rfIS, NA LiVRAqlA CENTRAL de Alberto Entres
CINE ROYAL. ás 5. 6,30

e 8.30 hora�. :Beijos por dinheiro.

E

ErüquetiJS R BüneC15 - Enfeite�
e outros presentes para CINE REX. is 5, 6,30 e

8,30 horas, Assim acaba um

gra'lde amôr.

Exames de admissão
ao Ginásio Catarinense e á Escola
Normal Secundaria

ç
O

s
o \llAlOR E MAIS VAk.IA')O SORTl;vl�NTO DA PRAÇA I

GRANDES f\OVIDADES!

F \ÇAM SUAS COM?RAS SEM VISITAR ANTES A EXPOSIÇ,\o O_ \

LIVRARi.A CENTRAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




