
: ....

� - '.=-{ , , 'I

..... t) l
'I

. í·?r�"� '"\
••

I •
� t . • ;. I!

� I

Exéquias em hamenau;em
aos mortGs,pe�"J :;'-�i

, I!

Realizaram-se, hoje ás 9 ho- quim Dpminguêl>. de Pliveira.
ras, na Catedral Met.opolitana, ilustte Atdehispo: Me��politano,
as solenes exéquias em homena- compat�ce_ndo altas autoridades
gem aos di(:iais e soldados mor- civis e militares, desta Capiatl,
tos em defesa da Lei, nos ultimos e inumeras pessoas.
movimentos revolucionarios mar- Durante as solenidades excuta..

cadamente comunistas, que, agita- ram marchas fúnebres as bandas
ram á Nação, musicais do 14 B.C. e Força

S t C
e 11 C

Oficiou esse elevado áto reli- Pública.
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A VOZ: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Proprietário e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO RedatC'r;chefe MARTINHO CALLADO JOR.

Ar�O II I Florianopolis, Quinta-feira 5 de Dezembro de 1935 I NUMEr�O 384

guerra na

OrientalAfrica

o que nos disse o representente
se dr. Cesar Avi�a

Assassinado
a tiros

RIO, 5 - Ontem á noite, o

conhecido médico italiano Peterle
assassinou com três tiros de revól
ver, em plena rua, o conhecido
advogado Francisco Moura.

Parece tratar-se de uma ques
tão de honra.

DESSIE', 4 - Falando á
imprensa o Négus disse que
visitará a frente norte, se

guindo provavelmente pela
rodovia afim de conferenciar
com os chefes militares que
se encontram naquela região.

Apreendidas armas e muni
ções dos comunistas
RIO, 4 - A polida, em vis..

ta das denuncias recebidas, têm
apreendido nestes ültimos dias vá·
rios documentos importantes com

relação ao plano extremista no

Brasil. A policia tem feito tam..

bem a apreensão de armas e mu

nições escondidas em vários locais
e que estavam sendo distribui
das a elementos extremistas.

S, PAULO, 4-Desapareceu
um dos tipos mais populares des
ta cidade. Trata-se de um antigo
carregador da e. �açao norte da
Central do Dl .su, oe nome Vi
cente Midi. c. l' era considerado

!
o homem mais gôrdo de São
Paulo, pois pesava 150 quilos.

Severas punições
RIO, 4 - O "O Globo'' co

mentando a reunião de ontem no

ministerio da Guerra, diz que fi.
cou deliberado, com o apoio dos
23 generais presentes, que os mi..
litares envolvidos nos levantes do
Norte e do Rio sejam julgados
por um Tribunal Militar, não ha
vendo necessidade de novas: leis
para que a justiça militár

.

possa
aplicar as severas punições esta...

belecidades pela Constituição.

França, Rússia e Inglaterra

ROMA, 4 - Os
.

jornais
italianos voltaram a afirmar
que existe uma triplice ali
ança entre a França, Rússia
e Inglaterra contra a Italia.
O fim desse entendimento
seria provocar, por meio do
mais rigoroso bloqueio eco

nomico, incidentes capazes
de alargar o conflito e che
gar até os incidentes de ór
dem militar. Por esse moti
vo, o governo de Roma de
terminou que se ativasse
a guerra contra a Abissinia
afim de colocar a Inglaterra,
inspiradora da referida ali
ança, deante de um fáto
consumado.

o MAIS
GORDO

Sómente hoje
RIO, 4 - Só-nente amanhl

, r:». , da '- amara sera apresenta a a re-

forma da Lei de Segurança. O
sr. Pedro Aleixo apresentará o

projéto, estendendo a punição aos

implicados nos últimos levaIltc;$t

[
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A GAZETA-Florianopolis, 5-12-935
t�nd�)-os e, por conseguinte deso- \rientando-os para novas chaves"
em virtude da falta de confiança
naquele companheiro descuidado.

res devem ser de facil concepção.
O instrutor irá melhorando as

chaves proporcionalmente ao de
.envolvimento dos seus comanda
cl is. A, primeiras chaves terão a

incumbencia de ir proporcionando
a aquisição de habitos de COOPt
ração entre jogadores.

4 '-Es..:olher sempre para ter

minar uma chave o melhor ences-

tador do team, afim de que O� hecebemos o seguinte oficio.
outros elementos não tenham o O inicio di) Campeonato Bn.- Sc'cr;>taria, 30-11 ,-935,-lImo.
seu trabalho perdido. sileiro deste ano vae ser anteci-

snr. diretor da A G:uela.--Vc-
5' -Nunca perder uma opor- pado. Nlda mais justo. '

nho, mui respeitosamedte, trazer
tunidade de iniciar uma chave A Federação Brasileira de Bas-

a V. S., em nome deste Club os Anu Iada
sempre qu � houver bola fóra, quete-bal, que é a organizadora do mais vivOs sentimentos dos nossos
bola presa e, com especialidade importante certarnen, pretende en- agrad�ciment()s pela belissimo oíer um "\

'

co nco rre n C i a
na sai da do centro do campo. cerrar o mesmo antes de Natal. ta de vossa taça fi Gazela. p Ú b I i ca6'- ProcurE!r os jogadores Assim, tanto quando seja possi- Entre as varias disputadas, foi Pela resolução n. 30, de on-mais inteligentes para os passes vel, será reduzido Q tempo de adia-

a A Gazela a que maior atenção tem datada, considerando ser a'"de m iiores ,re�ponsabiLdades. !
mento que a abertura _do Campe?- rrendeu, não só entre os especta- melhor proposta apresentada na7'-Tremar as guardas n s n ito sofreu em atenção aos pedi- dores, como �ambem entre os di- concorrencia publica para a venda

arremessos á cesta afim de poder dos de capi .habas e baian )s. versos Chbs que tomaram parte I do terreno sito a rua Padre Romaincluil-os tambem nas chaves quan- O PRIMEIRO MATCH no nosso festival. 45 e 46 foi apenas de 7: 1 75$000,do chamados a este terreno. \ Prevaleço-me do ensejo para ainda inferior ao preço por que têm8'-Procurar de preíerencia Inagurando o Campeonato d�- apresentar a V. S. ao lado do sido vendi-lo ultimamente, na rnes-
um certo jogador para uma deter- verão lutar seleções da BdÍa e do nosso agradecimenlo, os mais vi- ma via pública, outros terrenosminada função, função esta que ESfJirito Santo. vos sentimentos de alta estima e em peior situação, o sr. Prefeitodeverá estar sempre ao alcance de Esse encontro terà como local distinta consideração. de Florianopolis declarou anula-
suas qualidades. o melhor quadro:da terra capicha- j (as.) Alca�lada8 D,ls. da aquela concorrencia pública,9'-Zelar pela disciplina dos ba. Pelo secrerar;o. determinando lôsse, pela Secçãojogado.es nos treinos para que os -

... de Obras Públicas daquela Prefei-
mesmos executam com atenção os O treinador do Espi- Socorro Dn"lt�ra, aberta, com o p�azo de dez
seus deveres, rito Santo verna. con- dIa" nova concorrenoa.

_
Ia-Um erro ou descu'do de

Togo Renan Soares, o Karela, C Academlqualquer um dos homens incumbi-
vae ser incumbido d : preparar a tra a fome' entro ca e�lcodos de realizar uma cI ave, é o

h b XI de Fevereiroturma capic a a. f
·

Obastante para estr sgal-a, O ma- e o ri
ximo cuid sdo deve ser recomen- O Segundo Match BERLIM, 3-Duranle o diadado aos jogadores· para que A equipe vencedora do embate de ôntern mais de 10J.OJO Iuncada um cumpra o seu dever, afim E. Santo x Baia jogará em Carn- cionarios puLlicos e artifices dade não inutilizar Q eslorco dos

t t' capita] puzel am-se a serviço da:r

pos, com o team represen a IVO �

companheiros que andaram certos.
do Estado dJ Rio. Obra de Socorro Invernal contraExercitar bastante as chaves para

a Fome e o Frio, percorrendofazei-as conscienciosamente. Ter Os concorrentes as ruas da cidade em bandos pre-muito cuidado nos passes e arre-
, catorios de d lOat:vos para os pa-mes ;os á cesta para não prrder Inscreveram-se ate agora ,p�ra tricios necessitados.

0portunidade d� Immentar o score, disputar o Campeonato Blaslbro, I
Jando \)ouca atenç.ão a su" execu- deste ano: ------------

ç o. Isso causa má impressão nos Cariocas, c/\pichabas, paranaen
c mpanheiros qUe cumpriram fiel- 5es, mineiro', baianos, fluminenses
mente o que lhe estôva aféto, irri- e Liga de S2NtS da Marinha.

Um d05 po t03 bem importan
tes -na aplicaçao da chave, é a

Não é sem motivo inteira-nen- distribuição entre os jogad')fes de
te j:!stificada que um responsa- yue dispõe o instrutor.
vel pelo preparo técnico d� um Baseado nos me us estud » e

quadro, estu Íe chaozs adequa I na minha experiencia, orgmis ei
das para os jogadores sob seu os conselhos abaixo:

_controle, mónn .nte na epoca que 1 '-Si um instrutor não dis
atravessamos, em que o n05,0 bas-

_ põe de jogadores capazes de [in
quet-bal està substituindo a ma- tar, dr blar, girar, passar e ences

neira de o jog ir com o fí,ico tar não deve iniciar o treinamen
pela de o fazer com t: técnica to de chaves e sim ministrar-lhes
ou com o cérebro, como se COi- o; ensinam -ntos necevsarios, a] m
tuma dizer, graça� á melhor ori- de que os mesmos adquirem aque-
entação de gue está possuida a ,Ias qual.dades.

.maioria dos clubs filiados á LIGA \ 2'-Antes de começar o Jogo
CARIOCA DE BASQUET-- � de chaves, en.inar aos jogadores
BALL. o m ido, correto dos atacantes se

Já é do dorninio de todos que dirigem para a cesta, procurando
o ojetivo do jogo é o de conse- os angulos indicados e que facili
guii o maior numero de pontos tam a execução feliz do arremesso

po�sivel, por isso é muito natura! final. A maneira' de c')rrer direta
que um imtc'llor estude com La- I m�ote á cesta deve sér corrigi/a
rinho um m�io eficaz d�, ao me-; de inicio.

_

nos, colocar um jogador num d,,-, 3'-As chaves escolbldas para
terminado por to ond! este tenha os jogador � noves ou pnncl )Iar.�

A.z I:)OS�O���� '�I --.:-_�.Il�f'��.� �s Baianos� ...

"��� Chapéus Foi eleito presidc:nte da Côrte
'rffl1

_, Deverão integrar a s�llçio bai-O

18 d D b�' P de Apelação o sr. des. Enco;,:,: e ezem ro I,:,� n"Joil, Meowco, llu,iti, M,,,cozo ��c��:m 1��:�d:'nt:enodosr.s1e�. ���:�esVI���� w CarlinI1os, \1 ienas e Heitor.
FO rnecedo r brinho.

I COLOSSAL SORTEIO II�·������������!����������I_����_���!!�

GRA�'DE E EXTRAORDINARlh EXPOSICAO DE
BRINQUEDOS ENFEITES PARA A'RVORES-ALBUNS E
LIVROS INFANTIS, NA LIVRARIA CENTRAL de Alberto Entres'

� Exig� apenas a co.ntribuiçã--, de �TIF

1$000 para cada sorteio �: 61 o MAIOR E MAIS VARiADO SORTliV\ENTO DA PRAÇA I
e H'abltlllll'tai.yos! Inscrevei-vos! oi GRANDES NOVIDADES I
." II NÃO FAÇAM SUAS COMPRAS SEM VISITAR ANTES A EXPOSIÇÃO DA

ie��o�.------G�----=====����{.������,��;:����!!-,:r.�.��!l�������L�i�V�R�A�R�I�A��C�E�N�T�R�A�L�����
DÔR? RESFRIADOS?

Q-U--A R A I N--A
AO O E I M E O C O 9

� Ci"a7JE:�la"
DeSf:)()rti\/a

REDATORE". ( De"portos Terrestres - CYPRIANO JOSE'
, o:

( n Nauticps _ EDU' CABRAL

TE'CNICA DE BASQUETBAL
Que
tor

Deve Fazer Um lnstru
Antes Da Temporada

mais probabilidade de exilo.
O emprego da chave é o meio

indicado para este fim, mas para
se conseguir uma combinação
perfeita, torna-se necessario um

grande numero de requ-isitos que
só C(1m a Pi atica adquirida por
um treinamento constante e bem
orientado os jogadores ficarão
aptos a executa-los.

Ao se aproximar a data do
inicio do preparo de um quadro
para a temporada que dentro em

Lrev� terá começo, a maior preo
cupação d� U:J__ instructor é, sem

duvida, adotar sistemas de defesa
e ataque capazes de vencer á
eliciencia dos seus antagonistas,

Neste artigo é meu desejo
abordar somente o que se diz
respeito ao ataque, cu seja o JO
go de chaves.

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Premias em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Cõm esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-

D IÀL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entr(.lda é accessiv I á todos-2 $000

N

A turma local r����������'
o, cariocas estão ensaiando SO? � Re I i g iã o ��o controle de Brown,Arno e LUIS �� �S. Filho. ����� OO����

Campeonato
brasileiro de
basquete Joio Pessôa

I ndependen ela Sport
Club

Missa
Realizar .. se-á amanhã, missa ás

7 horas, no Altar do Sagrado
Coração de Jesus, com Comunhão
Geral do Apostolado. A' s 18.30
horas, haverá benção com S.S.
Sacramento.

.

Côrte de
Apelação

Hoje, às 17 horas, realizou-se,
no salão nobre da Faculdade de
Direito de Santa Catarina, uma

reunião do Centro Academico Xl
de Feveiro ,

A reunião estudantina rren
deu 'se a elaboração de um pro
grama para ai comemorações da
oficialização daquele estabeleci
mento dt; ensino,

R
A
Z
O
A
V
E
I
S

Brinquedos - Bonecas - Enfeites
e outros presentes para

INATAL
maior sortimento da praça

E
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! 1000 mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·.,·
� I�
�. ". °0 � e �� -l
fi O�ttG� ••••• ".:

@ "
.-----------� e (j �-----------••� "

_',
fi é o.orgulho do povo �,_" o

'

oo o-ode FLORIANOPOLIS.-B I

correspond-endo prazenteíramente a grande confi3t"\ça � indíscutlvel
preferer)ci3 que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia e da modd nesta linda Florianopolis, está vendendo

os rna;s variados, vistosos e belissimos padroes de sedas.

Cientificamos ai nossa numerosa freguezia que os' preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
t;asa Tres Iranãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblídade

dos tecidos e por serem os de preços, mais vantajosos.
MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos

.0 . ==-- Oe
.,

G U E R R A G�

-

1--
I
O�
flJl

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$: )00
Idem» » » »» 160$» 120.,)$'000
Idem» » ,) » finissima de 200$ » 180$000

� I
Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000

� -----------M--e-i-a����s-s-e-I-in-----------� �dL�,�'� Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 9""
�

10 ,Cf e 11 $000

� Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por
'

14$000
1 $6 Por 1 $200 � Me.as de seda natural, reclame 7$000

« I
".

2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 'e 1 $500
2$000 e 2$'200 .!t Meias de seda Tango 4$000

Ru;-Fe1i�pe Scmidt =l-,:���Aq��;�d����-�;; T E L E F O N E

(fJ 2 2 I mercadorias 20·/. mais barate que

I 40 II as praças do Rio e São Paulo,
, I visto serem as suas compras fei- I

-, •
tas dirétamente.

Artigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três
Irmãos, que se responsabiliza pelo que expôe a venda

-----

f"I

&IRMAOSTU FFI AMIN

• o
o �
oe E S T A M
Seja Larné de
Seda Pelica C[50 cores de
Crep Mongol todas as cores de
Crepe Ch.ne Gloria de Seda, sortimento de �\O

cores de
Crep Marrocaín, sortimento de 4J côres de
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ele Soie C! todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, serrim .nto de 40 cores de
CREPE MONU6L fRACÊS sortimento completo de

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

nhos modernissirnos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

=----,-o 0--------------� •
O=D G •

� C.ASACOS DE PELE E ••
� RENARDS
"

�
�
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P A R I A
6$500 P)r �$500

7$ Por 4$500
10$ F(Jr 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000

Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem .idem de 200$ » 1 00$000
--- ��-----------

Colchas de Seda

8$
9$
12t
7$5 1)

10$
13$
10$
9$

'5$000
6$500
8$500
5$500
6$00()
9$000
7$000
6$500

»

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 401�0(l0
-------------�--:����---------

Linho IrI� sz para homens

J,
tr

,)

I
Liiho lrlandcz para u-rr os de l.omcns, drtign rnoder.iissuno Ide lO�t, 11 $, 11$ 141" 16� 18S 2()$, 22�, 24$, 26$ e 28$
- - __ ���;��� - ! I

Linho e Cretone

13$
8$

8$
10$

10$000
i- 6$000

» 6$000
:, 10$0)0 LINHO BELGA de 2.20 rns. 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$800
Cretone de 'Cores 10 1 [4 de largura 6$00<5
----------����--------------

Luvas e Carteiras

Sedas ultra modernas!

Drap Ide seda sortimento de�20 cores de 24$
Peau de Gazel.e, sortimento .de 18�cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$

. Crep Amôr, sortimento de lOcares de 24$
Crep Píqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20�000
» 17$000
)I 19$000
» 15$000
» 11$000
» 145000
» 16$000
» 40$000

Estamparia das mais ricas e mais mildernas dJ RIO e São Paula
encontrar-se-a» só na Casa TRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingenes Estampado Idem
Crep Estampado de

-------------·z'rt'�:&..,�------------

Mortrn dê�éôre�s

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

e opala
MORIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de
Opala Superior
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F'il'l"aeS el\�'lt�!��e���'2nville Sao Franci��g�una Lage� '�,�� I I I Mostruario permanente erli"1 Cruzeiro do Sul �
Secção <:te Seq9ão de Secç�Q�de IIFAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras��para��tr;rnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira ' �Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinasj mechanicas �.
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para la oeiros -

Roupas feitas e janellas, tinta Macninarios em geral para a lavoura: arados, �l
Sêdas " Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��
Linha para coser e sergir Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de esplosão, lv1otores i'
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

Sabonetes e Perfumarias res Material em 1"geral para transmissões; reixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, 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, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechaníco ,��

I
Depositarios dos afamados . Conservas nacional e extn.ngeiras Pneunaticos e camaras de ar GOODYER ��

� ICharutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Ma_erial electrico em geral �
� . Empreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"-�vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �

o� Fabrica de Pontas "Rita fV'laria" - Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" -- Estaleir "Arataca!' �
.�v��P'a�iN������i��t�������l����������H���l�!��&��ÂV'ÂVâ�

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN-
T�AL DE. ALBERTO ENTRES

� �,��� .tR

�� Cléopatra-por Oskar von Wertheimer ��
� A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo f#

'I � Anchieta-por diversos autores ��
� .

O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz ��
� Amaral �'t;;
e Letras Riograndenses - por Guilherme Krug- e �
� Nelly R. Carvalho �

I Democracia Liberal e Socialtsmo - por Egydio
',�

Hervé
Yocabulario Sul Rio-is, 2Jldense-por Luiz Carlos

f de Moraes .

A Invasão �e �ão BOf)a-- por Osorio Tuyuty e
' I �� Oliveira Freitas

.

� �� �1------------------- ��a ��l!1f.l,�r..;,�;gYa,gI�� ��j.�!
�
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,.J FUNDADA EM 1870 I�· ren oe
'

em� l$l

t �i �

., .Seguros Terrestres e Marítimos � @ I
• •• I1 IncocnAtpelTsAtaLvReElmALeYZnAteooa PRIM.EIRA clo Brasil .:

.

Ag'encia Moderna de Pu •
9.000:000$000 �

RR�Sc�RITVAASEMMA119S3'4DE 38.000:GOO$000 bnlicaç���, "ÇOITl séde em São Paulo,
L' L 18.178:403$540" t

E

d fPROPRIEDADES IMOVEIS 13.496:912$949 e au onza a e lscalizada peloGoverno
�1����g�·���g���MAfi3�MIDAS EM 1934 2.43â:�������f�g� e o Federal e possue a carta patente n. 11;2 •

IAgentes, Sub-Agentes e Reguladores, de �vai'las em

_.::� Brasil,. no Uruguai e nas principais praças e5J�rangeiras. ,_.
----------------------.:..'---"'--,.---

! I
Agentes em Florianopoli-s:

I" .1 Formidaveis ::�t:�o�a:����::� t�:ss���':.· �< •

) Campos Lobo & Cía. :: I das, terças e sexlas-felraa, . I
I Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 =.� ���j Extraçao com globos

de)rlst8l'l
_.

_.

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA �..
- ,

� .
.A.. max i fi)a Usura e-honestidade, pois, os ser- .

I
-»
Escrítórios em Laguna e ltajaí � �� teios são presencitadol pelo povo.

i" Sl:tb-Ag_E==lntes erry Bll,-lrnenau e Lages : �� ------�----___.j,�.:
�
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Sociedade Immobiliaria_ Catharinense Limitada

Villa Balneslria

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.

UI
ci

Planta de urbanismo moderno devi.lamente rpprovada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-Sé

-archivada na mesma Prefeitu a.

N

I Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária 'é

r I (f) melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
LI I Llnôa Vista Poncrcrnlco.

�
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua po+cuel,
l

,_�.__

Terrenos complztnmente planos.

• _";A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

r 1000 metros àTI Ponte Herc lllo LtIZ,

J: 800 õo 6"aràe Quartel federal, em conetrucçõo.
60"" '. r- upa Escolar ')osé Boiteux.

a sl2àe 130 Districto ')oão pp.ssôa.

,c;p.rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianop"lis á João
Pessôa � Florianopolis -Biguassú.

\7. Prestações mensaes desde 30$000
�, A 50rillôaàe se enccrreqn 130 r.onstrurção àe Préàios

'ii Da lótes oôqulrrô ca.rncõlunte o pcqcraento õe uma entraàa á

I �. unsta e o r-esto te em pagamentos menecee,

!Hf Informações completas, á Rua Conselheiro Maf)«, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Agente de Vapores
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

Adolar' SchwarzFabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

SlPP�:;�IMAGHÁDO ,,�\'�
NlI@LESTIA§ ��
DL ,,�

. V preços
BÓUA' ��, especiais e

C>.�'J
horas marcadas

�:� Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Com

Rua Felipe Behmidt, 38

todQS os Estados
, .'
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A-GAZETA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------

PeD� nossa historia
A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente á R. 1/ ajanoIil

P\Lne 1.618

Residencia:-R. Bsteves Ju
dor, 82-Phone. 1.285

'Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemonhoidas: - Tratamf':nto
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Çonsuü .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás 1 8 horas

Indica:
1_ �-,-2!>..."...!>_',c:.a.':l..l<.J.J.t.. ...-----

AdvogadíDs
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Pedro de Moura Ferro;
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

Accacio Mo=' I
.

\
re I ra tem seu escrip-
tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERR�RO

Clinica de Crianças-Mo
[estias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CO:NSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21 IFone 1384
���

II Dr.ArminioTavaresEspecialista emmolestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU-

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaao palo faclilaaae õe

mzôicina õc Univer5iô.aàe àa

Kio àe ')aneiro. EX'lnterno,

por concurso, ào H05pit,?1 àe

Pronto 5( I: rro e àa A5515t,en
cio publica ào Rio àe ')�nelro.
Com algun5 an05 àe pratica n05

scrvíçoe e5pecializaào� no Pro

fe550r 5an50n, no RIO àe ')0-

neira.-na policlínica àe_Bota!_o-
90 __ no H05pit?1 ôz 500 ')�ao
Bati5ta ào Lagoa e no Hoepltcl
6affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz cabeça e pescoço
�o Hospital de Caridade
le Florianopolis.

Gabinete adaptado para

xames da sua especialidade e

om sala de cir urgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

?orta�Fone particular 1426

[)entistas

Luiz Freysleben
Cir wgiãc Dentista

-RUA DEODORO, 30 -

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

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra-I
jano N. I e das 1 O ás 1 2 e

(Eàificio raixa Agricola)

I
das 15 ás 16 112 horas.

TELEPHOt-lE. 58 I TELEF. 1.285

,��
I RESIDENCIA- Rua Este-

Dr Aderbal R' I ves Junior N. 26

da Silva
. I

TELEF. 1.131

Advogado IRuaCons.Mafra, lO (sob.) CONCURSO DE BELEZA
Fones 1631 e 1290 1- .

����:.::::::==� dos Clnes "Corôados"

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

Gra'nde conburso desporti"
vo de "A Gazeta"

SE,RIE 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

-Q-ua-l-o-m-e--I-hO-r--j-O�gadOr II Qual o melhor jogador Ide futeb.l? de futebol?

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 5 DE DEZEMBRO-S. GERALDO

1891-Morte de 'D. Pedro II, ex-Imperado, do Bra
sil-O. Pedro de Alcantara, segundo monarcha brasileiro, filho de
D. Pedro I, o fundador do Imperio do Brasil, governou até 15. dt>.
Novembro de 1889, tendo subido ao .throno em sete de Abril de!
1831 por força de abdicação de seu pae, e entrou em exercício

I

pleno de suas funções magestaticas em 23 de julho de 1840 pela
declaração de sua maioridade pela Assembléa Geral. O reinado de
D. Pedro II, comprehende a maior parte da vida nacional e o ,seu
nome está ligado aos factos mais importantes de nossa nacionalidade.
Qualquer que seja o juizo critico da historia a seu respeito.r+o que ,

ella não poderá negar, é o seu patriotismo, do Que deu prova elo- i

luente no exilio. Em 15 de Novembro de 1889 foi exilado com

sua família, recusando a quantia de cinco mil contos de réis que lhe
mandára dar o Governo Provisorio e bem assim, apezar de seus es- :

cassas recursos pecuniarios, recusou tambero� a pensão que a Cons- !
tituição de 24 de Fevereiro de 1891 lhe consignou em um dos
seus artigos.

O seu amor pela patria era tão grande que, sentindo pro·
.

xima a sua morte, mr-ndou buscar no Brasil, um caixotinho de terra,
e apenas a alguns intimos revelou o fim a que o destinava. Fallecen

do, foram as suas ordens cumpridas, enchendo-se com terra do Bra

sil, a almofada em que repousa a cabeça do sr. D. Pedro II, no cai- .

xão em que foi coilocado o seu corpo. A respeito desse desejo, de .

repousar em terra da patria, o mesmo monarcha, ao receber a en-.\����������� commenda supra referida, fez o seguinte sonêto;

S. Paulo, 3-No bairro do CIDADE DO VATICANO. 3
Paratí, no rnunicipio de Jacareí -Por ocasião do próximo con

registrou-se violenta scena de san- sistorio o para Pio XI pronun

gue, entre dois irmãos. Segundo ciará um discurso excepcional in
a policia apurou, reuniram-se, na teresse, segundo se espera. De fá
casa do sitiante Bened,to Macha- to, li alocução, trataria, em ge
do, varias pessôas da família, pa- ral, da atual situação 'mundial e

ra decidir sobre a situação de seu dos perigos apresentados por Orna

filho, José, de 13 anos, que de- guerra eventual. Desde 28 de
I sejava casar-se com sua prima, Agosto do corrente ano, quando
Adelaide, de 19 anos, filha de falou perante o Congres�o Inter
Antonio Machado. Benedito

entre-I
nacional de enfermeiras, s. s., não

tanto, não aprovou o enlace, e es- abordou o assúnto.
se gesto provocou forte discussão A aplicação das sanções cres

er.tre ele e Antonio. Ambos não cente inquietude daí decorrente
atenderam aos rogos dos presentes trouxeram novos elementos á si

para que puzessem termo á dispu- tuação cujo caráter moral interessa
ta, e, em dado momento, lançan- dirétamente o chefe da Igreja.
do mão de um cacete, Benedito
abateu o irmão com violento gol- ������������

pe. A vitima caiu para morrer ins
tantes depois, tendo o corpo sido

� ..� removido para ',) necroterio da ci-
Cada secao dos LaR dade. O criminoso, na delegacia
bOI·ata rios Rau I Leite 1

de policia, narrou o fato com abso

é urn laboratório em: luta calma.

SE'�IE
-.-

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

(nome do volante)

Qual o clube de futebGI
mais simpatlco?

SE'RIE A

(nome do clube)

LIVRARIA MODERNA

Furiõnôn em 1886

Rua Felippe Schmidt r. 8

raixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo . Ribeiro End. Telg.
SIMONE

(nome do clube)

(nome do votante)

Ban�o de
Crédito po·
pular e Agri ..
cola de San
ta Catharina
(Soe. COOpr Resp. Ltda.)

Rua n'ajano n, 16

(Edificio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Tvpographia, E5tereotypia
encaàernarõo, Pautação. Tra"
bolhas em Alto Relevo etc.

(nome do volante)

Dr. Ricardo
Gottsrnann

RECEBE DEPOSlTOS

Pfl6F1HOO 05

SEGUINTES JUROS:

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

Erwin Kreuter)
ESlleciaiista em cirurgia

geral

CIC Limitada 5·r. ala.
I I elc.

AVISO Previofi]. ala.
Prazo Fixo g.[. ala.

I�.�-;;;;;;;;:E�S��"��..,."
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Gonzaga � Concur�so de BELEZA �
Dr. Osvaldo Silva � � dos CINES ':-CdR� U

Saback II � 1,1 -

' ��
I � VOTO na Senhorinha 'i". ij

ADVOGADOS I·�
\ " . �.

���fo!�Alts�O, 32

i I Assinatura --
" ]\, i�';�:I�;"; ,;:' I

�
,

,
_;_ � Coupon:'(Í;:Á GAZêTA ;

� Dr. Renato= I � �
B b I

k,.,o(��r_..... r.e..--<i ........D"ÃIIIo..'"J.:r:;oo:o;��s":O;:;"'il����r-..��r.or;,r---,,.....,���,....,-.,�Sl

== AD��G���== ·&L����Õ-.r;�R]c�ar-do._-Go{fsmaiã;rn
de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos á Alerna

Rua Trajano, 2 (sob.) I nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes que
Fone 1325-Atende cha- reabriu seu consuítorio á RUA Tf�AJANO N. 18, onde
·mados para o interior. poderá ser encontrado diaria.nentc, das 10 ás 12 e das

PASCHOAL SIMONE S. A.
/3 ás 14 :12 horas.

I Guia da

Querendo receber este pessoal técnico-autonorno, InS-

precioso livrinho, sem qual- ralações proprias; Nas grandes lutas que dêsdo

quer despesa, mande
. en?e-I aparelhamento completo dc� bram no campo da actividade fiO

reço certo ao sr. Olnrelra, tado de controle cientifICo não cial ou commercial, o espirito mo·

para á CAIXA POSTAL n·icomparavel _

nenhum outro, pe.
- demo e bem equilibr�d? utiljs� °

23, NICTHEROY - E. DO a culaboraçao dos Departamen- telephone como a maIS mprescm-
RIO. tos Especia!isados. divel das necessidades.

saude

EL-e:GA
Nalal1 Para

Wii%

gUAi@ 'iiAtZ ·c WWi1S

TERRA DO BRASIL
Espavorida agita-se a criança,
De nocturnos phantasmas com receio,
Mas se abrigo lhe dá materno seio
Fecha os doridos ol�,os e descança,

Perdida é. para mim toda a esperança
De volver ao Brasil: de lá me veio
Um pugillo de terra: e nesta, creio,
Brando será meu somno e sem tardança ...

Qual o infante a dormir em peito amigo
Tristes sombras varrendo da memoria,
O' doce P.1tria, sonharei comtigo!

E entre visões de paz, de luz, de gloria.
Sereno aguardarei no meu jazigo,
A Justiça de Deus na voz da Historia.

-O seu fallecimento deu-se em Paris, onde lhe foram
prestadas todas as honras a que tinha direito.

Um discurso
da Papa

luta entre
irmãos

Prefiram sempre o ine
gualavel SABAO INDIO de
Curitiba.

Brasil-Est.
Unidos

WASHINGTON, 3 - o
presidente Roosevelt publicou uma

proclamação pondo em \'igôr, o

partir de I de Janeiro ele 1936,
o tratado de comercio entre os

Estados Unidos e o Brasi]'
_'!iLZ --

E-

� GOSTO

e

Ano Novo

RU

MAN DE confeccionar seus ternos na acreditcdnCt\SA

valendo'..se dos lindos pad r-ões

RENNER
CONSELME�RO �1!1J._ Q7 j- ,

L . ..) vil I . DA RUA A o..J A N

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:E
,.,
••

A voz: DO POVO

a I'h eqc u p r
é

s o
.

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

floria.nopolis_
a

a esposa

Do noite do Estado chegaram:
B. Izabel, Bento E' ouz>, Ami Mo
lar, Licio dos Sant( s, Antonio
Bastos, Erica Verdun e Vitor
Herlich.

do professor Muzar
o seu lnterrogatorto -- Mulher nas lágrimas e nas lamenta

ções--U m telegrama da policia mineira
Acorr panhada do sargento, de! I de inveja vel c�modidade e luxo em Izar,

nossa F rça Publica, Gentil Lean- que sempre viveu com Muzar.
dro de Souza, chegou ôntem prê- O dr. Claribalte GaIvão e�pe· O sr. dr. Chefe de PoI"c'a re

sa a esta capital d. Any 1\1uzar, ra sómente as informações de Rio cebeu o f C,"Juinte telegrama da
tsposa do «re: d is simulações» e São Paulo para deliberar a res- pa'icia de Belo H,Hizonte:
p olessor Eduardo Mautl< t Muzar, peito da prisão de MLlzar, José� «Em resposta seu telegrama de
acusado da prátca de med.cma C. M�ndonça e de d..\ní Nb hoje dirigido ao Chefe Policia,
.lega] na capital mineira.

d
deste E<tado, informo que o indi

Conduzido p ..ra o gabinete do CD Iação e viduo de nome Eduardo Mautre a

sr , dr. Claribalte GaIvão, digne '
qUê V. Excia. se refere deve ser

Chefe de Policia, foi imediata- grau Jorge Cartella de Charbonier, dr,
mente interrogada. DAS NOVAS PRO- Ben Alli ou Pierr� Dinis ou

D. Aní Muzar, que se traja FESSORAS Mahomed Ben Alli ou Paulo
elegantemente, sendo muito formo- Realiza-se amanhã, ás 20 ho- Charbonier ou Eduardo Montret
sa e de insinuante palestr i, usa ras, no salão nobre do Instituto ou prof. O'Artagnam ou Eduar
muitas )01a5 caras, realçando-se de Educação de Fbrian:}polis a so- do Motre Muzar ou finalmente
lima linda e custosa CIUZ de bri- llene colação de gr.4u das normalista

I prof. MUlar, cuja vida criminosa
lhante-, de 1935, cujo' pro trama está as- foi noticiada pela A Noíte llus

A senhr ra do professor M,llar sim organizado: Hino do Estado; trada em recentes números.
Íeclarou que, como esposa. de- oração do prof. Luiz Trindade, O referid,o individuo �stá sen

vota grande estima ao rmrido e pa-aninlo do; rmgistrandos; jura- d� processado ?e.sta. Capital por
receiosa de escandalos na sua vin- mente pelos diplomados: entrega crime de exercício Ilegal da me

da de Belo Horizonte para a lU: solene dos di,>lo·na,; discurso da dicina, não nos ir.teressa, porem,
havia dispen lido grande so na d, oradora da turma, aluna Joná ainda, a sua captura nem tão

dinheiro pa:a que os jornalistas Caldeira de Andrade; nu neros pouco a detenção de Aly Muzar

não mencionas-em a uga do seu de canto pelas aluios Braullo d� que con ta ser sua esposa
marido. Souza Lima, Maria Aparecida Trata-se d;! u n refi a lo Seroc ,

D<!claJou ainJa que dJri\1)�e S. Oliveira t! M H'a ds L'mrdc.:s com .mtecedelltes em varios ga
todo o tempo que vive com Mu I Amaral; hin) nac:on d. bindes policíais do Pais, inJu;i�
z&r nunca o viu p-aticar deson�s- São as seóuintes o; diplo.mdJs ve no de São Pdulo, onde em

tidade�, e si alguma culpa recái de 1935: 1 ?22 foi conde�ado a pena de
sôbre êle só poderia ser de atos Flàvio Ferrari, O.HÍ Silva, sel� aMS de prISão c.::\ular p)r
cometido!! antes do seu consorcio. Fernandino Caldeira, A 1ge1a Zili, I crime de defloramento. ig:oraa-Nervosa e chorando coplOsa- Córa Colo;ú, Cór3 Biidon, Edil do�3t'" entreta 1tO, aquI SI che-

Si gu:u hoje pMa Tubarão ( n�nte d. Ani afirmou ao dr. Che- '>a-::h"co, Ion:í Caldeira de An- gou a cumprir a refelida rena.
vmo padre F r ardo Emmen- : de Pólici� que se suicid�ri_ll cas( lrada, Judite G. Carneiro, Jami- C�n(orme pedi�o V, Exia. se--

!( erfer. 05se recolhida a uma pnsao. \ T. Saddi, Lia Tol�ntino d,� wnrão amanh:! ficha fotografia.
Si MUlar cometêra algum cri- Souza, Ligia Mendonça, Maria

.

Saudações ..
Pelo Chefe do ser

Seguiu hoje para o sul do Est'!-I me ela desconhecia. Vindo a s< Madtlena Vilela, Maria Apare. �IÇ') de InvestIgações M gJel Gen"
lo o dr. P. M. Castro VelJzo. pos;t:v.lr algum fáto criminoso de cida S. OI veira, Maria Julia de tIl. Delegado de Costumes jogos.
engenheiro agrunomo. autoria dele seria para ela uma de- Carvalho Ramos, Maria de Luro.

cepção e teria, então, ide. iludi- des Amaral, Maria de Lour
d�. Restava-:he ter coragem para des Schief'er, Maria C. Andra-

Está em festas o lar �o sr.

1
suportar tão cruel transe :1a vida. da, Orlandina Mafra, Odessa ROMA, 4 - O marechalGentil Coelho, com o nascimento c.u� até agora lhe .fôra ri�onha (! I Bastos, Odete Bilk, Vanda G. B. Badoglio enviou ao governode um roSusfo menino que tom<'\1J cheia de encantos e prazeres alpm Sch'leider e Zilda Welington. O seguinte comunicado, queo nome de Vitor. ---------

tem o numero 62: "Não ha-

'd d
. Concurso da Rainha dos nada de notavel a, asslna-jAtrocl a ·:eilnomlna- Cines Corôados lar na frente da Eritréa e da

Somalia",
BUENOS AIRES 4- Os Sáb�do 7 do corrente, rsa-

jornais da tarde dedi{;�m as SUdS I iz � - se a p r i ri)e i ra a ou raçao
primeiras paginas ao horri\'el cri- de votos do concurso
me de qL'e foi vitima a menor de -Está sendo objéto de maiores comentarias durante a se-

I 2 anos, lolanda Aguirre. ma�a, o entusiásmo com que se está realizando o pleito d�sse for-
Os pais dessa infeliz cnança midavel CONCURSO, lançado por esta folha, cujo certamen tem

haviam deixado a menma aos sido caba1adissimo pela mocidade de nossa Capital.
cuid dos do casal Mauric:o Bailiu - Convem advertir aos interessados que os coupons bran
e Hortencia Tamaio, re8idente erro cos, com a estampa da Shirley Temple-deverão ser recolhidos ás
Claipel, provincia de Buenos Ai- urnas dos Corôados, até sábado proximo, afim de circular a 2a.
res.. A I Série,. de cô; verde. A fillta do cum?nmento dessa determina

DepoIs de submete�la a maus ção, Importara na anulação ds m �n)) l.

Ir.1tos, Bailin matou-a esquartejan-I D.!ntro de j:'oucos dias a Empreza recolherá os premias
do-a, afim de ocultar os seus res- expostos na Casa fi Ca::lilal, para o salã:> de espera do Cine
tos. Royal, expondo 111i os restantes dos mesmos, que estão sendo ofer

Após longo ioterrogatorio, o tados.

II
criminoso confessou o cnme, di- A'llanhã pu�licaremos a hora e logar em qu� se vai reu
zendo que cortara a vit'ima em nir o grande Juri, Plden·lo o julgl.11ento ser presenciado pelos

_ "'-'-'- I pedaços pequeninos. I demais interessados.
T. M .

LOURA5 E: mORENAS

;;va ir Wmdlzausen

Para o norte seguiram hoje: EmaAniversaria se hoje o sr. Ue
L

.

Scheid(mantel . .Jl à

i 5'abiá, u'sCraciliano Guedes Pompeu, ma-
Centatc ri e Adeli Bauer.

estro rdomado da Banda de Mu-
ica da Fo!'ça Publica,loura.

Rost i expressivo.
lindo. onde aparecem duas esme-

raldas sa bíamente lapidadas e colo
cadas nos globos o.ulares.

Guardam essas esmeraldas, duas
cancelos.sentinelas semelhantes. como que

feitas a piacel, também de louro mais
acentuado. que são as tuas sobran- Faz anc s hoje o conterraneo

celhas. sr. Eciio J. sé Fedr 60, guarda-li-
Que labíos, de um escarlate matiz, vros, nesta cidade.

ele um feitio ímpccavel, labios que
. .

são fontes eternas de graça. resteja hoje a data arnversana

Quã� felizes sã� esses teus �abios, o dr. Hemigio de Oliveira, Iacul- OUTROS PARTEm
pois, tem como adornos duas f ilas de

tativo nesta capital.perfeitíssimos dentes.

INair, és formosa como prínceza Lon. in ios Valente
dos COOt03 de fadas e pequentna e -'>

meiga como Nice Selra. I Festejou ontem o seu aniv nsa-

Dom Neça
1 rio! atalicio o no f o distinto con- Fncontra-se nesta capital, sr. Jl ãoI
teir \l ec sr. Comingos Valente, Corrêa de Amor'm, funcio � rio
propl ietario ta E'llpreza de For-II do Tesouro do Esta.d�, ser vindo

ça e Luz da cidade de Lages. como coletor em [tajaí,
A's inequivocas d.rnonstrações

Festtja, hoj-, a data aniver- de aoreco e estim 1 que lhe foram
sarja natalicia o nosso estimado li butad� A Uazela junta, em-

a

C
s
l�

ANIVERSARIOS

Ocorre h('je o aniversario da
sr+a. Maria Valtrudes Vasconce
los, hlha do sr. major Luiz Vas-

Em onibus da Àu'o Viação
Catarinense seguiram hoje para
o sul do Es�ado os seguintes pas
sageiros: Pe. Bernardo Peters,
Ambrosio Manífirellfttto, Maria
Duarte, Francisco Sett e sra.,

HUGO PiO de Almeida, Raimun-o

�odrigues, Hei'or Antunes Ma!-
-ins, Estal.islau Milake e Maria
Bink.

Viaou para ltajaí hoe o sr. cap.
Mi'1l0S0 Ruiz, nOS50 I r.l'iante co

leL a de imprensa.

José do Vale Pereira

Cap, Mimoso Ruiz

Viajo� para ltajaí hoje o sr,

�ap. Mimoso Ruiz, nosso brillan
té colega de imprensa.

conterranco sr. José do Vale P ( -

eira, al,o fllnclo�,vio da '\6eL
lia do L10yd Bra.ile·.o nesta Cl"

l,jtal.
O dil;iinto aniv r ari nte É pe:

soa muito bcrnqui ta, contand,.
com sinceras am zadt.s em toda· E,tá em r lorian:,. oli, o pro
as camadas wciais, e disfluan�o vecto advogado sr. dr. Ivo d'A
rle g; ande C('I'( e lo e admiração en,·

ql ino, prestigIOso politico e 2
01'5: a focied"d·. "lce-presid"ntf' do tiirdorio o'ntral

A Gazeta felicita-o, efusiVO-I h Parti o Liberal.
,
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RAULIVEIHA

. ' INCONTESTAVELMENTE O MELHOR é:INEMA DE

N°�-I_REX -I APARELHAMENTO SONORO REPRODUZINDO TODOS OS
SA CAPITAL E E· O PONTO DE REUNIÃO DIARIA DO = =1 SONS-COMPLETAMENTE SUBSTlTUIDO-AUME"TO.

«GRANO-MONDE»
-

-

DE TE'LA � NITIDA E O' lIMA PROJEÇÃO
,

n ã. O m 17 Esq u f7 ç a 5 �OMANCE MUSICAL INESQUECIVEL, NUMA NOITE DE
I "- L 1 ARTE. NO CINEMA-ORGULHO DE FLORIANOPOLlS

-

GIGll

E de amanhã por diante,
Sem ser mesmo procurado,
Hão de achar o "Tres por dia",
Na «�lZeta» do Callado.I

b{ Ta t( rd am ,·fe, o; seu� efusivos

,urilpr ment ."

CHE6Am UH5 ...

Dr ... o r..:AquÍ'lJ
Dep. João Ocalberlo

Viajou hoje p'lra o mI do Es'a
lo, o sr. João Gualberto Bitlen"
c )urt, deputado á Assembleia
do Estado.

-

6ENTE !-lOVA
Nada de novo

Farmaccutico: -- RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos

de franco e proveitoso f�l1cio'1O?lento, gra�
ças a honrosa prefer�nclG da ll!:st:e clas�
se médica, farmaceutlca, odo�tologlca e d�
po,'o em geral, vi�nos manifestar. publi
camente os nossos slllceros agradecimentos
a toáos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmada a sua

casa de confiünça, de respeito e sobre
tudo de honestidade.

Três por dia
D.!vido fortes motivos,
E um deles de arrelia,
Fui forçado a pôr em ferias,
03 versos do "Ires por dia",

Que sem maldade nenhuma,
Sem nada d� deprimente,
Desde muito e com carinho,
Brinca a nr de todo a gente,

Empenhados em sempre bem servir � nos�

sa vasta clientela, e em comemoraçao do
1.0 Centenário desta sua casa, estIpula
mos o desconto especial de .5 010 para as

compras á vista, e mais 5 010 para todas
as receitas médicas confiadas á nossa es

(rupulósa manipulação.

Beniamino

TROVADOR -RIGOLETTO-CARMEN-FAUSTO-AIDA-ELlXIR DO AMOR-TANNHAUSERLOHENGRIN-A AFRICANÁ--CONTOS DE HOFFMANN

E as lindas canções-Não rne Esqueças e Canção do Berço

I Chamamos a atenção para o trabalho do astro de 4 anos II Nesta SEM A NPETER BOSSE'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




