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· Envô'lto em dens
mistéri

de onde foi projétado ,depois de r gozes do ca�ítão �edciros parece um dos membros da D!retoria i
"

norte de uma altura de dez me-I que não 5e,lmpreS�!')Mrarr. com a A. N. �'.' para vê�-:e livre, resdc I
trcs. 'Illgubte tá'refa.' v�u auxiliar a ��h:la. fornecenfo. �

Rolando pela ribanceira, o ca- Deveriam di<;pôrde grandes ae- pistas para as diligências que

dáver afiná1 parou em uma sa- xilios. Colocado o �adaver em .um ram coroadas de êxito. Tornou-se

Íiencia do declive, depois de rece- automovel com Vimos passage�ros assim um traidor. sendo os seUS

d t d Vista companheiros ainda [oragidos in-ber inúmeras escoriações na que a. rumaram para a ma a a � b

E f d d id CI' A I I t rr ado célebre formados da nova atívidade do ca-
stá óra e UVI as que qua- unesn, roca o I' ,

.

b' bt-II t II "'t
- " l q.ll,'nc1o pc.)' ocasião do crime de pitão Medeiros.

O ar arftl rue � �41!'1& � ,,.. tfI"!!!., �p. � �� t.o pessoas transpor aram o corpo ,1

M d
.

u I GUliíl fl�n.. 'iiiII �1l&fll . li G'Jl 'Ui' (
.

d f' '1"01.',;,,'\5 \Farchawski e do jornalis- Ha dias a capitão e errosaté onde oi assassmac o namc l" ,IV_

Medeiros•...Morto lIas �11esmas condi� ,k, num local ermo, ás 10 horas, ta Calh_Í<os. saíu da policia bastante barbado.

d
.

.

Toclos os tres assassínios se re- Desde então não foi mais visto.
_. I.U L � !Ii!�, Ia tcn o os criminc sos se VISto na v

ções Ue ""arcI18wski te ullhBl1e�rOS contingência de transportar parél vestiram de idêntica crueldade, E' bem possive] que os anti-

RIO, IS-A policia continúa de balas na mata da Vista Chi- qualquer pessôa e somente com aquele ponlo o cadáver, afastado sendo os autores até hoje ignora" gos amigos do referido oficial,
do centro. dos. sabedores da sua traição, o iwes-. .r.as sua investigações em torno do nêsa.' o auxilio de cordas ponde a po- I d

.

I .

d J A d I d h 1'. T 'f 'I duzi d O capitão Medeiros, quando de- sem arrastado á ci a .a,' pratIca,ne o
'

assassinio o capitão osé ugus- O ponto exato onde estava o Íicia atingir o ec ive on e se ac ia- l .... ão e aCI con UZH' um ca a-

d d d M d ' d
. 1 d I lido pela policia, devido a ler sido num lugar êrrno o bárbaro cnme,to M( eiros, encontra o crivado corpo é de difícil escalada por va o corpo o capitão I: eiros. ver através a CICtü e, mas os a"

O Grupo Escolar Arquidicce
iiALOR sdano "São dJosé" vem por meio

este, agra €:cer aos srs. Cirur-
giões-Dentistas, Farmaceutico:"Mé�

AS NOTAS ROUBADAS dicos, ao Comercio ê a todos
aqueles que, de alguma mS'leira,
cooperaram com o seu auxilio,
prm-:ipalmente ao sr. Secretário
do Interior e Ju&tiça, para a ins.
talação de um modésto gabinete
d '!ntario, anexo a este estabeleci
mento de ensino e de5tinado, ex·
clusivamente ao tratamento de cri
anças pobres.

.

.
, . _m !!'iI

, "'l'! ' �9.' O gabinete será dirigido pora teQmeça �'!a. �ue li3 cle �ro profissional cujo objetivo único é
,

'.

a caridad� c que aceita e agrf\-
RIO, 15--0 mi.nistério da fazenda derl:1ra ;í illl-I dece qualquer colaboração exptm:"

prensa que todos, os informes pedidos peJo sr. Getulio' L1nea dos colegas, visando o mes·
'

Vargas a respeitá do reajllstamcnto dos funcionarias ci- mo fim.
vis; foram prestados, de fónnas que o �rojéto d� le.i serJ Esta clini..:a comecou hoj�, ás

.daprovado amda a tempo de entrar em vigor a pnmclro de 8 horas da manhã, a funclOdar. '_
janeirQ do próximo ano. tendo atendido a 18 criail�as�

Comunlcadoe Paris com importantes reser-

ital ianos vas que importam em con

tra-propostas.

rum na votação de um requeri
mento de urgência firmado pelo
sr. Pedro Aleixo, lider 3a maio
ria, quanto a reforma da Coosti
luição. Comparecendo na ocaEÍão
o sr. João Np.ves remediou a tra
lJesWI a do sr. Luzardo, hzendo
com que seus colega� da minoria
voltassem ao recinto votando favo-

RIO, 15 � A policia prendeu na madrugada de. hoje
vários individuas, no monento em que se preparavam para plxar o

monumento de Pedro Alveres Cabral, no largo da Glória, Eram os

mesmos que ha pOUC03 dias pixaram as paredes da Camara < .0
obelisco da Avenida. Essa prisão deu .oportuuidade para que_a policia
descobrisse grande número de documentos e cartas que estão sendo
examinadas cuidadosamente .

.------------------------------

A VOZ CO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Proprletario e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO rOR
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Pela paz do Mundo

GENEBRA, IS,-Encontra
se aqui, onuncio apostolico em

Berna, monsenhor Bernardini, pa
ra conferenciar com varias per
sonaiidades inportantes e que veil.!,
pela segunda Vf."Z, a esta cidade
em missão especial do Vatícano,
�ue deveria estar em conexão com

o conflito italo-abexim ingnore em

borl\ se quais as fina'lidades exatas,
que o trouxeram para esta cidade.

Aplicando o

art. 22 do De-
RIO, IS-Ontem na Câmara Nf.W YORK, JS-As auto- C reta 23,,545 No meio da maior animação

valendo-se da ausência do lider ridades resolveram que o crimino-
, . realizou-se sabado ultimo o bai-

so Bruno Hf\uptmann seja eletro-I A Facula�de de ..,Farn�ac:a le Caipira organizado pela S,e.
curado no dia 14 de janeiro pró- e Odon�olo�la de _Campll?a�, Ftlhos de IvlineTva A' meia-noi
ximõ , .Hauptmann recebeu estoi-] consegUiu mspeçao prelimi- d a eleição para veI d te proce eu-se
camente a noticia de que Iôra no- nar do Conselho Naciona e

riíicar qual a mais interessante
vamente sentenciado á morte Educação. . '1 mais perfeito.

"
,.' .

A +
"

� caipira e qUd o
Consta que Bruno Hauptmann conlcceu, porem, que, �en- .,

ainda acredita que "algo acontece- tindo-se prejudicada pela or- J�ca. - 'f'
r

"
. 'I '-I II

«,
-v

dem que o Conselho dera de :.'el>�! a apuraçao ven Icou-se o

ra p"ra sa va o.
.

, � segmnte resultado 10' lugar, senho-cancelar as matflccllas aos .

h O '1' M
.

I
inscritos irregularmente, al1- �n ar

ÍlIa drItz'd a qua rece..

p a�' �.'� ��ã® I
tes do inicio da in.speção e �u 12ll0• c10rte e se

h
a. c�mo PZr.el��

.

.

t d
.

t mIO' o ugar, sen onr,na I a
, f>,;,

�. . ' J{., ., .' matS, en O em VIS a que es- '8;' �,. d f
..

eh _pj ";1" ';!'! �crnt!:.� ,h l{Y.'t� 't f'
o

d t rito, um e-toJo e per umes e
, il; :,j [:< t:;- ,:a,,; ...... 1:11��. Si; a o ena um amen e os

ADIS ABA.BA I r:' E' íavel' ao requ�rimento conforme A I h d't d 1 ramy.1 • , J --

na,ema n a .rCI os os a unos ampara- lo' lugar, sr. Helio Blum, queevidente que o marechal Ba- COíTIprormsso sell c.om a mawna.
Osobe Co.., QS dos pclos decretos 20.179 e

recebeu uma lindissima caixa dedoglio tenta avançar mais
, @)_.� 23.546, propoz ação suma-

Charutos Poock;rapidamente que o general BERLIM, IS-Sob a alcera- ria especial na 1 a. Vara Fe-
2 IN' MD B· O d' �ro"""'C'tt::;8"'Iruem�- b d 1- .

d' o' ugar, sr.• en oura,e ono. avanço evera t.P ���b.··
"

�� ção de ,que "vClMes colossais são era, p8ra ql:e seja aos. i-
uma lindíssima gravata.encontrar forte rcs1stcncia

d t::Amare h'. oS' coisa superfina, sem mais fnão de +2,023 alunos al�lldcado o artIgo Entregues os prcl'lJios, continuoude 100.080 homens que se -- ii , ...,;,
c ... 1"'7" 1\.1, " b.,II ,- ,prossegull1 o os mesmos

o bal'le na
.. .

"er [1" r. "" 1-', e,Ylt,O .... , o 01p'i!O I "'1' _ mmor anmução POSSl-errconiram acampados em PARA O GABINETE DE CUN"
" ...1)' "." ,;:.l·;.. rad." 1 J�udenl.,('n·,� _os se!.!::; Ctll'SOS ate serem ll-

Ib 1· _"_,,,'f!:i .. , •.,� H(h II\: "r, J
' ve.Dessié, em ora ma eqtl1pa- CENTft\ÇY\O;;

,

.

s�gere a �reacão de lima taxa cs- p "'�m0a.os.dos. Os etíopes estão equi- pccial, contr� a obesidade, por
O Jt1!Z federal d� 1 a, Va�'a,pados c�nl _ metralhadoras, PORTO, ALEGRE, 1 �- parte do GO'lerno Nacional 50- p�r. sei1!ença, aml!OU O a_!o

mas qUé\Si nao podem usá- 'Durante o dia de ontem realiza- cialisla. mlnlstenal de homologaçao
Ias por não estarem acos�L1- ram�"e, várias demar�hes em tôrno·, Essa taxa poderá ser eSlabele. d.o parecer do C_9nselho Na
mados .com o seu maneJo, da h.1ea de um gabInete d.e con- cida <:onfoane as .cintas das pes-

c!oné11 de .Edt�caçao, d.ecrctélnOs :1aÍlvos esperam �ue com ce?tração, t.endo ,o sr. LI.ndblfo sôa� venhllda�, 'd0vendo ela au- ?� a valldaue das �I�t�s mao te�po elas possam seI Colar se aVistado em palaclO.com mentar proporcionalmente por cen-
li ,cuJas, com? um dlí CitO fu

mJnejadas perfeitamente.. o sr. �lôres da Cunha. e reabz�n� timc:tro de cinta acima dos limites hll:O que a.sSl.3te (lOS éllunos
Em caso de bombardeIO do-se Importante fC'lmão á nOIte totais fixad s p I UI ridad � CUjas maruculas foram man"

d t 't I . h- d d'
.. . .. o e as a ,o e�.

1 d
'

es a capl! '. os �al1 o�s e e proceres OpOSlclOlllstas U;l re" Só será permitida a isenção para
(,a as cancelar.

de!:sa �er�o Inulels, pOIS os r-idência do dr. Mauricio Cardo"l' os ca:;os de obesidade resultantes
P"'). r,e�. � �bo. I i yaVlOes Ital1anos !ançam bom- soo de doenças. (..', Ij;;:'j. � �� n I

bas de 2 e 3 mIl pés de al-
dtura, isto é, colocam-se fó-

. N rl:" � na R � ção OS ves�
ra do alcance dos canhões As conslgnaçoes do �1�nlUnaaGS

t'" �

etíopes e além disso os ar- funcionalismo e o OS extl''iIlell\li I I OUmares
tilheiros etíopes são insufi-

'.
Natai RIO, 15 - Na casa dos Es-

cientes. mista fi tudantes, estiveram reunido. os ba
charelandos de diversos estabe
lecimentos de ensinos daqui, afimRIO, 14 - A Junta gover-

nativa do Sindicato dos Banca'
de tratar da questão da abolição
dos exames vestibulares, filandorios vai eliminar todos os mem-

bros da Comissão Executiva do
decidido que hoje uma comissão

S· d'
,

d d iri.a á Cilmara dos Deputados, paraIn Icato, em vIrta e e serem,
tratar com alguns deputl7,dos dessecomunistas e ficar provado que assúnto.auxiliavam com dinheiro as gre"

ve[ dos outros sindicatos.

r
As 'travessuras Hauptrnann
do sr .. Luzardo será eletrocutado

I) ,eaa�e
Caipira

ltolo-etíope
João Neves, o sr. Bati�ta Luzar
do comandou a oposição, retiran
do-a do recinto e não dando fo-

RO�HA, 1 S - Com�ilicado
N. 69. b Mnrechal Badoglio te-, Bisonhos os etíopes no

leg·rafa que nada tem de nolavel' manejo das armas

modernas
a assignalar em todo o front.

Comunicado N. 70-0 Ma
rechal Badoglio telegrafa que o

s'tuaç5.o é inalterada em todo a

{Tont.

A "Home Flet" vai deixando
o Mediterrâneo

GIBRALTAR, 14-Parti
ram para Lisboa os cruza:
dores Leander e Neplune;
seguidos da deci:1�a sexta
flotilha de contra-torpedei
res.

Pela Pátria distante

Um goipe do Japão
LONDRES, 14 - Duran·

te a sessão de hoje das delega
ções junto á confere.ncia n�al, a

delegação japonesa declarou-se dis
posta a conferir o limite superior
de a,marnepto naval. sugerida pri.
mitivamente para as frotas dos Es
tados Unidos, Inglaterra e Japão,
tambem ás frotas de guerra da
França e da ltalia. Em caso da
aprovação oficial desta proposta,
a paridade naval entre todas as

potencias signatarias do tratado
naval de Washington tornar-se-ia
realidade.

Um Il"ilhão no Rio

RIO, 16- As quantias
oferecidas pelos italianos

aqui pró-Patria alcançaram a

um milhão de liías.

NOVA YORK, 16 - A
chefia de policia de�ignotl
uma força de 600 policiais
para garantir a órdem, esta

noite, 110 Madison Square
Garden, por ocasião do co

micio monstro organizado
pela colonia italiana aqui re
sidente, no sentido de cole
tar fundos para a Cruz Ver
melha do seu país.
Toda a lotação do esta

dio, composta de 18.000 lu

gares, já foi totalmente ven

dida, tendo alguns adquiren
tes pago 50 dolares por uma
entrada.

Corrêa encaminhou um projéto de
lei suspendendo as consignações
em folha dos funcionarios federais
relativas a dezembro' de 1935,

RIO,14.-0 sr. Adalberto

Ora E9 Arqu.
"São José"as quals serão pagos' 'em JaneIro

de 1936, acrescidas dos juros le
gais, adia:-:do sucessivamente nas

mesmas condições o pagamento
das demais con:;ignações. Visa a

medida permitir que o� funcionarios
passem mais folgado as festas de
Nata! e Ano Novo.

; Brinde

A Terra gira
mais rápidamente O

Recebemos do Banco de Cré- RIO, IS O Banco do Brasil
dito Agricola, nesta Capital, exce- mandou publicar a Jelação da,
lente registrador comerciàl. Agra- cedulas roubadas de sua ag�ncia,
decemos a gentileza' de oferta. . considerando-as sem vaLr.

reajustaMento
BERLIM, 16-0 Instituto Físico e Técnico de Ber

!im, por meio de aparelhos de precisão que desde 1932
medem diariamente a extensão asíronomica do dia, cons
tatou que esta�txtensão em junho de 1934 tinha diminui
do urna fração de segundo igual a um quarto de milési·
mo, havendo tendencia para ulterior diminuição.

Isto significa que a terra está girando mais rápida
mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETrA-Flodanopolis, '6 ..-12-.935
Clube-dos Funcioná
rios Públicos Civí�
de Santa Catari na

Colégio "Cora ...

ção de Jesus",'
Florianopolis

,;

Resultados dos
exames:

o rigorosissirno e inexcedí
vel aparelhamento de con

trole dos Laboratorios
RAUL LEITE ..

Analise prévia de toda materia prima, fabricada ELEIÇAO
DI��Tg�NSELHO

ali comprada.
Alias-de toda partida acabada de fazer para ve

rlílcação das preparações rigorosamente exatas dar; subs
tancias.

Prova de atoxidex, pela injeção ou inges1ão por
animais, acompanhando-se a ação farmacodinarnica. de
cada partida.

Prova de constancla do PH por métodos electorné

tricos, de cada partida.
Prova de esterelidade bacteriologica por seneadu

tras e culturas de cada partidão
VARIOS DEf'ARTAMENTnS TÉCNlCOS ESPECf.ALISA

DOS ATENDE.'v\ EXCLUSIVAMENTE AOS TR \BALI-It)S DE

CONTROLF.

Pel;J nossa historia
hM"

-

,
-

7

(Compi'ação de L. Nazareth)

DIA 14 DE DEZEMBRO-S. ANGELO

1864-0 Paraguay nas declara guerra e invade o
n lSSO territorio-O govprno do Paraguay, declara guerra ao 8r&
sil e faz marchar para Assumpção, afim de invadir Matto Grosso,
O primeiro corpo do exercito ccmmandado pelo ce], 0arrios e com

posto de quatro mil e duzentos homens. Outra divisão commandada
pelo' cel, Resquin. e destinada a occupar Minnda, Nioac, Dourado
e Coxim, parte da Conceição. Tendo resolvido fazer a guerra ao

Brasil, começando pela invasão de Matto Grosso, o ditador paraguayo
Francisco Solaao Lopez. despede-se das tropas expedicionárias com

mandadas pelo general ódrrios, por meio da seguinte pro clamação:
«Soldados! Foram baldados todos os meus esforços para

conservar a paz. O imperio do Brasil, pouco conhecedor do vosso

valor e enthusiasmo, nos provoca á guerra; a honra e a dignidade
nacional e a conservação dos mais caros direitos, mandam que a

acceitemos.-Em recompensa de vossa lealdade e longos serviços,
fixei minha attenção em vós escolhendo-voe dentre as numerosas le- .

N A ·T·A LO E'
.

A N O BOMgiões que for.nam os exercites da Republica, para que sejaes os pri-
.

.

..
.

Oleiros a dar uma prova da pujança de nossas armas, recolhendo os

primeiros louros que devemos reunir aos que nossos maiores collo-
caram na corôa da patria, nas memoráveis jornadas de Paraguay .e

Tacuary.-Vossa subordinação e disciplina, e vossa constancia nas

fadigas me respondem pela vossa bravura e pelo brilho das armas

'

que vosso valor cor:fio.-Soidados e marinheiros! Lcvae este teste

munho de minha conhança aos companheiros que em nossas frontei-
ras, do norte se vão reunir a vvós; marchae serenos ao campo 'da
honra e, colhendo gloria para a patria e honra para vós e nós os

companheiros, de armas, deixaremos patente ao mundo inteiro, quan-
<

to vale o soldado paragullyo!»
1889-0 dr. Prudente de Moraes, governador-Pe

rante a Carnara Municipal toma posse do cargo de governador do
I

Estado, de S. Paulo, o dr. Prudente de Moraes, que fazia parte,
com c. dr. Rangel Pestana, e o tenente-coronel Souza Mursa, do
triumvirato aclamado na noite de 15 de Novembro pelo povo. ���=������.-�

..

��������������1894--.v4 revolta do almirante da Gama-Atacada I i':.
- '

�

desde a madrugada do dia anterior, por duas columnas de forças le.I'"��'"S�xa��
gaes, uma do commando do general João Bapti"ta da Silva Telles, I 1183c:. G _

que foi gravemente ferido numa descarga, e outra pelo ce], Moreira: i ft '-'I' I
==::::================::=====---

Cesar, a ilha do Governadcl' é abandonada pelos revoltosos de sàH " �1935 F
: •

danha da Gama.
: ����� armacla
--

RAULIVEIHA

De ordem do sr. Presidente,
convoco os srs. associados em i--1e
no goso de seus direitos para to

marem parte n 1 reunião de A"
sembléia Geral que elegerá o no

vo Conselho Diretor deste Clube
A eleição reaizar-se-á no dia 17

do corrente ás 18,30 horas.na séd

provisória deste Clube,á Travesse
Rateclife.

Caso não haja número sulicier -

te para a As; mhléia funcionar
em primeira con- ocação.hca desd.

já anunciada que, n03 termos de
art. 6' dos Estatutos, será convo

cada uma segunda reunião,verbal,
mente, para meia hora após( 19).

I ano Normal Primário:

HISTORIA

Grau: 10: Julia Cascais; 9:
Candida Ramos da Silva Edite
Moellmann, Elda Damian'i, Ivete
Silveira, Jurema Soares, Leontine
Carvalho, M. Eunice Fontes,
Olindina Cascais, Oneide Carva
lho; 8: Benta Cherem, D aura

Val, Hild:l f;gueiró, M. Ad�
laide Moritz, M. Conceição Bar·
bosa, M, da Gloria Gomes, Mirza
Gheur, Sulamita Pereira, Vanda
Grul1er, Silva; 7: Adir C. 1\!unes,

Secretaría do Clube dos Fun- Antonia Luz, Avani Oliv�ira,
cionários Públicos Civis de Saiita Hcl: Texeira, !ta Borges, M. das
Catarina, em 9 de dezembro de Dores Oriques, Maria Stela Bas·
1935. tos, Marina Guimarães, Olga

, Luz, Vanda Goulart, Z,;nóiJa
(ass.) Eduardo Vitor Cabrcl Büggemann, Z�lia Ramos, Ecri.

/. Secretario I dice Luz, Ema Burmester; 6:
� .

d Eugenia da Silva, Ísla Trolil-

�aLnc�od,:aSa _

powski,Iolanda Galc!a, lol.a�daa e 1 -- e Ramos, M. da Conceição Viena,
gU ra nça M. Julia Medeiros, Olga Quint,

Oswalda Silva, Rute Gualbert�,
Vanda, Knenzer; fi: Alice Fau'
to, Guiomar Garcez, lna POfto�
lolanda Alves, Luiza Caminhái
M. Amelia da Sil va, M. d'é
Lourdes Maciel, Nd(.éa Avils,
Norma Mus::i, Olga Schaefer, ;

Reprovada. uma.

A CIA. TELEFONICA CATARINENSE,
em comemoração ás tradicionais Festas do Natal e

Ano Bom, resolveu dispen�ar, até o dia 31 do mês em

curso, a joia inicial de I UO,;OOO (Cem mil réis] pa
ra todos os aparelhos cujas instalações forem solicita
das até aquela data.

-

Queira- V. ,3. procurar-nos e nós nos servimos,
com o maior prazer, a fornecer-lhe todos os d -talhcs
e informações precisas, absolutamente sem nenhum com

promisso dá 15arte de V. S.
RIO, 14 - O sr. Getulio

Vargas sancionou ás I 5.45 ho
ras de hoje, a reforma da L�j
de Segurança que entrará em

vIgor imediatamente.

c. Telefónica Catarinense

Praça 15 de Novembro, 8

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado

Nas grandes lutas que
bram no campo da actividaàe so

cial ou commerciiJl, o espirito mc;
demo e bem equilibrado utilisa

.

I telephone como a mais inprescin�
divel das necessidades. ,

.

EpílepticosI
--..._......�a--...,.,............,..... ..._..._·,-�......"''''"'".... '''=�-----9
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�����·���-��$.#...�..��������.......6
Cqncur"so de BELEZ� P I

dos CINES 1��"ÕR'óAbdSi'
-

�
VOTO fiO Senh�flli'za·,.', " ;
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--
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As�inátu'ra ""'

,', I
�ui,o� 'd;Ú}Aze:TA I
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I:'Farmaçeutico: -- RAULlNO HORN FERRO

. FlORIANOPOLIS

Compleiando '110 corrente mês 100 anos I
de franco e proveitoso JunclOnamenw, gra
ças a honrosa preferencia da ilustr€ clas
se médica, farmacelltica. 0,dontol6gica e do

povo .'remigeral: vim.os n'íanijestar publi
camenle os nossos sinceros

�

agradecimentos
a todos quantos nos honràram com a sua

distinção, fazendo desta farmacia a sua

casa de confiiinça, de respeito e so'.Jre
tudo de honestidade.

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalivel para
cura da EPILEPSIA ..

Cartas para o' dr. Buchmann
Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro .
Brasil

,

'1

= 5

Não d:isculam

A CJl.SA QUE REALMENTE VENDE BARATO'::.
E' A CASA MISCELANEA

Brinquedos) Louças e/!-,;
Artigos de presente, e

eletricidade, acaba de
receber grande novida
des- ..Rua Trajano n� 8 - Tel 1.428

Empenhados em sempre bem seruir a nos

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

compras á vista, e mais 5 O/o para todas
as receitas médicas confiadas á nossa es-

crupulósa manipulação. I

O MAIOR TENOR DO MUNDO COM
MAGDA SCHNEIDER em:

Não me Esqueças
Breve no F� E X

-
-

,

Co
•

I o sem a
w

DR.' G,OE-SE3ELS
No Congresso do P. N. S. em Nurenberg ern
VII· Continúaçãd

.

Foram judeus que idearam o marxismo, são judeus que com judeus polacos Léo Joggisches e Rosa Luxemburg foram' na Ale- li tribuM como. oradora do pr03rama a _judia Rosa Lu�ember!i� .êle tentam ha dezenas de anos revolucionar o mUl1do, são judeus manha durante a gu�rra mundial as fôrças motoras de todas as ações Na nmte de 6 para 7 de Ahnl de 191 9 apos a, élítm�
que hoje ainda estão á frente dêle em todo� os paises. Só nos cere- secretas tendo por alvo" a derrota militar da Alemanha e a revolu- na;ão do judeu Eimer foi Piocla ll'lda em MJnich a r�pllbhca'''so
bros' de nómadas sem raça, sem povo e sem terra é que podi:. ser ção mundial. O judeu Hugo Haase -mais tarde presidente do Par- viética, sendo os principais dirigenteS dessa ação re,olucionaria os

arquitetada esta diabólica mon5huosidade e só com a falta de; cons- tido Socialista Independe.nte Alemão -já em 4 de A�osto de 1914 judeus Lan1auer. Toller, Lipp, Erich, Mühsam e Wadler. Em 14
ciência ê de e3crúpulos propria dê verdad�iros diabos'é que ela, po- propunha no Reichstag que não se aprovsasem os créd!tos de guerra. d� Abril de 1919 estabelecia-se em Munich um segundo g()��n9
dia proceder revólucíonariamente ao ataque, pois o bolchevismo ·não . Em lO de Novembr" de 1918 CO"'lstituiu·se o Conselho soviético tendo á frente os judeu> Leviné-Níssen, Livien e Tpller.
é sellão o materialismo brutal especulando com os mais b.:\ixos ins- dos Seis Comissários do Povo, entre os quais os jurleus Haase e A imprensa berlinense do p?!rtido comunista era dominada pelol!;;> ju:
tintos, e na sua lula contra a cultura ocidl�llt�1 serve·se das escuras Landsberg. Em 16 d� Vezembro de 1918realizou·se o «Cangres- deus Thalht:imer, Meyer, Scholem, Friedlander, etc. As causas' d
fÔlças impulsores do homem em interesse do judai�mo internacional. so Geral dos Conselhos de Operarios e Soldados da Alemanha», partido comunista eram avdogadas nos tribunais pelos judeus Ulteo.

A teoria desta loucura política e economica foi ideada pe- ond� proferiram 05 rela.tos principais 05 jUdeus Cohen- Rpuss e HiI· Rosenfeld, Joachlm, Apfel, Lands,",erg, etc. ,"t
lo judeu Karl Mordechaí, c\amado Marx, filho dd um rabino de ferd nJ. Como representantes do exército alemão apresentaram· se: o O conhecido bokhevista ljudeu Raffes escreve: «O pd10
Tréveris. Uml ramificação des5a teoria originou-se no cérebro do jU.' judeu Hodenberg pelo 8'). exército, o judeu Levinsohn pelo 40.' do tzarismo cont·a os judeus era justificado, porque em todos osilar-deu Ferdinand Lassalle, filho do judeu Chaim Wolfsoh� netural de �xército, o jud{�u Siegfried Nbrck pela Seção Militar A e o judd'l tidos revoluc:ona:ills, a par.ir do sexto decénio do século dezano�, o

Loslau, que mudou o nome �r� Los51auer, d�poís em L'lsel e fi, Nathan M.:>ses pela Seção Militar B, o judeu Jaco'.> Riesenfeld� pelo ?overno encontrava entre os membros mais ativos, revolucion';.r�ós
nalmente em Lassalle. O m;mstro do trabalho da Comuna de grupo de exércitos de k,iewe o judeu Ono Rosemb�rg pelo J 10. Judeus. _

.

Paris era o judeu Leo FI ankel, e o terrorista judeu Karl Cohen, com:mdo militar de CasseI. Em 3 1 de Dezembro de 1918 realj- No segundo congresso do Paltir!.") Social-democrático ele O,
que em 7 de Maio de 1866 na Unter den Linden disparou d)is z'Ju·se em Berlim o Congresso de Funda:;ão do Partido Comunista,· perarios da Rússia em 1903 d::u-se a cisão em bolch�viqu�

eJ,�� '�!�".l. con�ra Bim'�arck, era um
..

amigo d� �,arl Marx. .

no .::jual !oi c�nfiada á judil\. Rosa Lu��mburg a chdi� do p,artldo. �en�heviques. Tanto nuns come n)utr03 ocupa'/am:03 judeus 05 prill"
.

.
"

"

r-. a redas:ao do' VoTtl)arls b:lV11 Ja a tle� d� G'Jerra 15 JU- Na Comeu-ncla G.eral da L'g'l Spartai{lsta, que se reUniU em 29 de Clpa's po�tos.
dt'U"s. ·(jlJe e:n grande pi:lrte mais tard,= fora:ll c.hJe5 do cc.munisr..o, Dezembro de 1918, pronunciou o di"Séurso de saudd�ão coma repre-

�

éPlre êlc.� KI1,t Eim:;r, R\ld9lf H!lftrJill8 � R9;>1I, Lux:embutig. OJ eiltalltQ d� União Soviética o jud�u Kad l\!ldc:k'Sf)beI50hn� e subiu Continua'no prÓximo numero ",
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A GAZl!TA-Florianopolis '''-'
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AO
·t " ""

�VAVA.V�'q Tl·�FFI �lVIIN & l'jIMAOS�VÂVAV&�

I .... o maior empório de sedas em Santa Catarina

m
��

I
II.�._____ f10 anos

QUER V. EXCIA. SURPREENDER AMAVELMENTE
A SUA ESPOSA, A SUA IRMM OU A SUA FILHI

NHA· COM UM PRESENTE DE FESTAS?

.M

I
I

11
j

CANTO DA PADRPNI�ÇÃO \"ODERNA, ALIADOS
1 r

A' INCOMPARAVEL COMODIDADE DOS PREÇOS

.
.

rencias

e de
---�triunfos I

RenatdsI .'

�O-I-V-0-,-N-A-M-A-IS RóSEA QUADRA DA VIDA, QUAo s-:-l M

de

Adquira na nossa casa um corte de
veludo chiffon francês, ou da belissima

PEAU DE GAZELLE

L7
A

I':
IN
'. I

I�a. filhinha, radiosa e,!, sua ju,ventydJ!�-desabr'?"ha sara I
.

a vida elegante na sociedade. Não Ufa entristeça '\1
Excia., negando-lhe o maior realce de sua formu

'

Em nossa casa V. Excia. encontrarã o que ela deseja,

prefe-

Sedas
estampadas

l
N
A
T
A
L. t· perma

nente

liNHO
IRLANDEZ
PARA HOMENS cantos

de réi.
DII-"

�pep'.s
de fintsalma
estamparia

linho
belga

EM
Cretone

de
côras stock-

.. 1:111

c•••ciD.
de peles LUVAS DE PELI

CA DE CABRITO

CARTEIRAS
FINISSIMAS

TISfEITO NÃO SE SENTIRIA v! EXCli\. EM fAZER CON�

TENTE A ELEITA DE SEU CORAÇÃO I ENTRETANTO;
ELA SONHA COM LINDOS

I COM AS NOSSAS S�DAS

• L__ --------�---------- _

: "

i Ulj
: AI
i �i
• C>

magestoso prédio em que está ins A CASA TRES IRMÃOS, é a única qüe=;:(.:!!d� 'é1S- suas:
talada a casa comercial que é o I 'E._ercadorias 20·/. mais barate que as praças do Rio eJSão

orgu'ho do povo de �ulo, visto serem as suas compras feitas dirétamente. I
F L O R I A N O P O L I 5 li '-.-I

• �:��tw'�c..ãifli!l!ftlaliil.
.,

,

, I
NATAL.I" ANO BOM-! IO\�'
...:: & T'A M P A R �-�-t.. •OA&A�O;-';E PELE�.o i��
Seda Larné de 6$500 Por 4$500 RENAADS

.ZSeda Pelica CI50 cores de
.

1$ For 4$500Z' •
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancla, por 550$000 •
Crepe Chine Gloria de $eda, sortimento de �:O � Capa de pele de 150$ Por 110$000 •

cores de 8$ 1 or 5$000� - Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000 IIICrep Marrocaín, sortimento de 40 cõres de 9$ ao 6$500
O

d em,_ idem idem de
tW Mne

200$ » 100$000
Crep Mongol Superior,

SQ.ftimento
de 50 cores de 12$ • 8$500..... Colchas deSeda

�Toil de Soie Cf todas a� cores de 7$5. 5$500
Seda Pelica estampada ide 10$ • 6$001)W � Colchas de

..
seda com 3 bicos 36$000Toll de Soie estampado de 13$ • 9$000

Seda listada moderna cl diversos desenhos de 10$ • 7$000 •
Colchas de seda com franja 40$000

_
Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ 6$500-

-

Linho Irlan�:�*itpara homens

I-CREPE MONGÓL PRAC� sortimento comp'eto de
.

'

todas as cores de 13$ • 1 O$ocoW Linho Irlandez para ternos de homens, artigo moderníssimo
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$ I) 6$o( II � de 10$, 11 f>, 13$, 14$, 16$, 18$, !O$, 22$, 24$, 26$ e 28$ I!WSeda Estampada para klmonos, mais de 30 dese- .__ ·.Linho"·. �etone I rnhos modernísslrnos de 8$ • 6$000 r- .-- iii _

Taffetá liso para baile �5 ctms. de largura 16$. 1 O�O)O III LINHO BELGA de 2.20 lOS.' de largura 16$00({ O �
Sedas ultra modernas! Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000

.... Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$ fI 17$ .... Cretone 2.30 ms, de largura 5$800

(I)or . 000 __ Cretone de cores 10 114 de largura 6$000 -Peau de.Gazelle, sortimentojde 18�cores de 35$:. 20$000._ _

'

Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$» 17$000 E Luvas e Cãrteiras -,;: .

i
'

Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$. 19$000 I
Crep Amõr, sortimento de 10 cores de 24$. 15$000 O Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade CI) :
Crep P!qué. sortimento pe 8 cores de 15$» 11 $000CI)

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000 . i
Crep Píqué superior. sortimento de 15 cores de IS' • 14$)00 Carteiras Fínissímas ultima palavra de

. 15$, 30$, 35$, 40$,
Crep de Seda Chllein. 14 cores de 24$ » 16�ooo 54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$oQO CVelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$ • 40$)00 G» AI

.

CapasTeITorRlcha1'''III,ar,. d., mal. r..... m". 1II0d....... ,. 1110. 1.0 ,,.ulo CI. ,. I-.noontr......o .6 n. C... TIES IIIMAOS ,... �apa de borracha para senhóras<� 120$ Por 100$· )00

C
.... N .dem. • » .. • , 160$» 120$000

� �rep P�angf 'istamp�o modernlsslmo 13$000= Idem,. ,. � » finissima de 200$ »180$000 C -�
� C�:� iin����s E��:��:d� ��:� : �:��� CD Idem lt » impermeável cje homensde 220$ lt 180$000

� • Crep Estampado de .' 14$, 16$, IS$ e 20$000..... Meia� atüiselin I>� bit Morim d:·cm:'•• opala _
Melas Mousselin ultimo tipo modernissimo 9$, "10$ -e 11$0<10 ;; """"

Jj�� •
1"6 Por 1$200 ::s�v. Chi/fone/e, as melhores meias do Brasil por

.

,

- -

147$$0000�00 .0"�� • MORIM de cores sortimento completo de � Meias de seda natural, reclame
� i

Opala fina de todas as .cores de 2$ lt 1 $500
II:

Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500 •. II: ':
'.'� fI): Opala SUl'erior f· 2$000 e 2$'200 Meias de seda Tango 4$000 lIlI

I I C...vat�s, sortimento sem igual por preçus fanta.tio...,. ".1" 'I�.RV�' ............ H7ÃV�
" _," ''l< :.� '\

... ; :; I.� fi
, ,�.�; -"I r ,

Ld

•

VESTIDOS CONfECCIONADOS

PARA' ESTE VERÃO ARDENTE

"",:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C'· I
.

.

ar ·08

JJIOLESTI A\A�

. D�

BÔUA.

Com

�����������--,��������,�.��,�����������������
I\/latri 2':: FL.ORIA'NOP.OL.I

Filiaes em 'Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna Lages
. .,.,: ,_.o'":-o' ':

Mostruario perrnane'nte em Cruzeiro dó Sul

S.ecção' ê�e' ';.:�",'"" Secção de Secção de
FAZENDÀS:

.

,...,
Fazendas nacionaes e extrangeiras

-

para"lr:rnos FERRAGENS: .

'ÓrÓrr-c-,» :_, MACI-lINAS :

Morins e Algodões
'

.. ••..
.

"

!�...
' Machinas de beneficiar imadelra

Lonas e Impermeaveísâ .Material em.geral para construcções:�"l. Machinas para officínas' mechanicas
Tapetes e trilhos

.

,.:
,.

: G!lnéntorfei:çõ:: embarras, ferragens para portas Machinas para laociros
Roupas feitas . ,

! 'i::. '::', e Ja-riei:r'.iS',)tinta ..

.

.

Machinariosrem geral para a
.

lavoura: 'arados,
Sêdas

,.,
'

." . , ; Canos. g�r\iartizadQs e pertences grades," cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergic, '
"

, Fogões 'ê Camas ;:.. ,'.: , Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores
Lã em novellos e meadas

.,'

Louça esmaltada-apparelhos de" jantar - talhe- electrícos
Sabonetes e Perfumarias '., "res.·

"
. Material em 'geral para transmissões: :'�eixos,

AIcoIchoados e Colchas ' "� Louça sanitaria - banheiras
.

.mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Ti*ª�.:"à oleo e esmaltes, .. .-,' .Oleos e graxas lubrificantes
Toalhas e �uarda-napost,. ; Arame .de ferro - télas para' tolIos "os fins

;

Automóveis e. Caminhões FORD�,Peças, acces-

Sapatos, chínellos, meias: Pr:pd1!�tos'"chtrnicos e pharmadàHiqps' sorios, serviço mechaníco
, Depositarios dos afamados, ' Conservas nacípnal e extrangeiras

',' Pneumaticos e camaras de ar OOODYER

� Charutos «DANNEMÁNN:.:
,
Bebidas riacionaes e extrangeiçéls Material elcctrico em geral

m Empreza N;;;.cional ele l'Jave�ação "Hoep6ke;:'--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max'

I � Fabrica qe,Pontas "Rita IVlaria' .: Fabrica de G'elo''',Rita Maria" .- Estaleir "Arataca"

, ·�"'N'6V.áVáVd4��������1����������������������Wr����ÂVÂ'VÂ��
I

..

�,
� -. _"'". ; :il·�t(;·�,; :', _:�;: .. ( :

_.
;:-�... "

_

_ ".."

;
".

' \� 1
';

:1""••CU'CU2.X.__G��1 .; i=>: :Fabti<:8'{f;'Mo�e�s·c�th�·rin�-;et
-

Adolar, eh arz

! a CHARUTARIA' ChiO·C:. .,P'��b�io���kTrÇ6'Coer, 'Agente:de Vapores
., (Da-se fosforo) .�.< .Rua 'Consêlheiro Mafra,' 126 -';'Esquina Pedro Ivo Encarrega-se de 6lassificação, medição e EMBARQUE de

I CHARUTOS-Suerdl'eck," D'annemann, Costa Pe .. !,.�
.

;,;�.�.' Teteohone n. �f532 todas as especies.de madeiras serradas, beneficiadas, em té-

_ �. ",.,"

.

,,_ ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral,' para qualquer
na e Poock.

.

� , porto do NORTE e SUL

• FUMO EM CORDA:-Hor de Cachoeira e Mas- G· ,
Serviço garantido e rápido

!t! cotes (GAUCHOS) 'Belo, Vftória e, Es- �� ••• ..�o��OGe .OC Preços modicas
_ rneralda (MINEIRO) Flor de,Coritiba-·. O. O SÃO 'FRANCIS80 SANTA CATARINA

I PALHASnO�a����=��:s, V�����as e portuguesas'. = �.Ultimàs ed ições da ' Cj

'e NOVIDA�ES -- Cigarreiras Deceptivas, Carteira �' Livraria da Globo
.. ao Pandego, Charutos e Fosforo que �,

'

O desaparecem, Cigarros Surpreza (espan- �., RECEBIDAS PELA LIVRARIA ',.CEN-
• ta filante) Cigarros do Pandego, Caixa e TF'JA L. DE ALBERTO ENTRES

.

" de Fosforos Surpresa, Piteiras de Alon- • e � SIPPEL E ARI M lOBA DOG .

gar, Como se Ganha no Jogo do Bicho G f� Cléopatra--por Oskar von Wertheimer G
'

. 11' ,fi.
.

• e muitas outras novidades. • ,. A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo G
,� CIGARROS-�rande variedade de marcas, ci- " • Anchieta-por diversos autores •
11 garreiras, �ol�as para ft�mo de b�rracha � .' O Cooperativismo ao alcance. de todos - por Luiz •
"!itii e couro, Piteiras, Isqueiros, Pavio para .e fi Amaral

.

�
" Isqueiros, Pedras para Isqueiros,' Lirnpa-: G • Letras Riograndenses _ por Guilherme Krug e �j
O dores de Piteiras e muitos outros' ártí- • • Nelly R. Carvalho G
O gos para fumantes. • Democracia Liberal e Socialismo _' por Egydio
ti • Hervé ..

fi LOTERIA - CHALET ZOOLOGICO'- BALAS G Yocabulario Sul RiO-L., :mdense-por Luiz Carlos
� COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO. • r de Moraes

I• ENG R A X A T A, R I A • A Invasão de São Borja+ça; Osorio Tuyuty e

• • • Oliveira Freitas •
� �••••••••OO.� • • Rua Felipe Schmidt,38
•

••• ••••�Q... ..e .,IftaiI__....

: ••••••••
" • .Ge••�OeGG ����êN•••O. ·-O-· ·.�GGe��

� Companhia "Aliança da Baía" I � A'· t
.

';t";' .

b
..

"

"i ' FUNDADA EM IS70
. I�

...

en oe· .•.. em.
• Seguros Terrestres e Maritimo II
· �.
• Inconte�'tavelmente a PRIMEIRA do Brasil,. to';CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000.

RESERVAS .MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA eM, 1934 18.170:403$540'

, PROPRIEDADEB IMOVEIS i3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

DR,S.

·R.aios X
Diatermia
Raios Viôleta

,
..

'"

. Agencia Moderna de Pu
b:licações, com séde em Sã'o Paulo,
é ,autorizada e fisGalizada pelo Governo
�ederal e possue' é{ carta paten'te n. 112

. '�-..

.... - ---.,,_,. ..... '7"- �-' - ....

..... ,. ,

..

F'ormidaveis sorteios pll'Oprl08, ires vezee >

por semana, todas as segun
das, terçlBs e sextas-feiras.,

I

todos os Estados

••

I '.}.

'\

Agentes, Sub·Ag", I' Reguladores di Avaria.
�

em

1;0 .r..II. no Uruguai I nas prln9lpaí. praças estrangelrms.·
Agentes em Florianopolis:

Campos Lobo & Cía.

• '
... i.

.J'...

I I

I
:
I
I
fi Sub-Agentes em Blurnenau e Lages
•
..........'-------•.�--�-

Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA

Escrítórios em,. Laguna e Itajaí

W xtraçaO 1:om globos de cr'slal.

A rnaxirna
�, I

lisura e:hf)ne5tl��de, pois, os sorm

teios são presénciados pelo po�

.

'

:-. ..
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A GAZETA

A Gazeta
Médicos

Dr. Casar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente a R. 71 ajano,51

P1cne 1.618

Residencia:-R. Es.feves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consud.>-R. joão Pint:;" 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
_Dus 16 ás 18

� ....
,.

. �

."-Rua T-r�jano,-O 21
FO{le 1384

=

Para Naial
e

Ano Nova

RUA

MAN DE confeccionar seus ternas na acreditada C;;I)�Sl\
valendo�se dos lindos pa.dfôes
RENI"JER

CONSELHEIRO MAF[F�A

Indica:
.:i.lit,;,}' ..... _ ;;.._,_ .......;.;,.;.__.;.,."" -

Advogados

(nome do clube)

I, I ��j5iEC!!A-SE de pessoa ativa e idónea, pa
� , ra representante em conta própria de artigo
� de grande aceitação) dando-se exclusividade

� para esta praça e para todo o Estado de

� ,

Santa Catarina.

I
Para

eSc1a�C��::��'ã:rij:� ;:��ajr:a
a

� Rua Marechal Floriano n. 722

�
-

CUrUTIBÂ PARANA'
" Ir Ivenda nas boas nIL)", _ _r:::.-:-" -�"""""- �==._����� Ic�sa.s 111�1:;;)_

_ _=-=--:__ _ __

•����---,_..-=:...-����iZ.�-

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

(nome do votante)

<' Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'R�E B
ti .rtn:nO"Psmn ===�

(nome do clube)

-----------------------------------------------------------------------------------------------�----

'�G rande COncurso .despo rt i- I' nl'"=��=lAi!:m�'�§!�;;'=...:==�':::::...'="'""�""""""==-��������
� VIf:) de "A Gaze'ta" I
f-- -- P.- :>tecclO contra os r'aios

"I Qual o melhor Jogador II Qual o melhor jogador II terrestres r),aieficos
de hlltC!LI? de futebol? Un1 interessante folheto GRATIS !

�j �"...,V"""_""c.",....,.""'
•••:";;"'''',-''-".-'==� -

."""''!7""""""",,��

SEO·����DJ��OS: II Combinações I' ISorteios men-!

I ele Limitada S'[. aja. � Íl inteiramente saes de amor-

o,e. Aviso PreviOU'!. ala. I. Ii.�.'. novas e muito tização, com
!l 't1 • �f1 t�� "".. ''1 f,i" � VI

___

T
__E_L_E_P_H_O_H-_E_,_5_8 • Prazo Fixo 9'[. ala. � � mteressautcs I mH;J����i"8f��B 'iJ�D �5������ reembolso

�--
•

� � de titulas de 1
11' e ti" hnensal, ao I'

Dr dAadser;,.bIVaal R� � �!.�q"""""'.AA�.• �,!�
..

!
..eo

1.1 ��g�u::ra!id:lelp�ar�s i:�o?J:,:::�,�,�::;�p�;:�,��"�� o des- IID�:Ud�p�o LSd�O-,,� . ::; - -, � envolvimento do ECi.}nomio

� Cz>plt�1 RUbacJ>,pto;· �.OOO;O()O�OOo - Ce.plt&l rOSlllca.d",; 800;OOOSOOO IAdvogado "

_

. O�, _A .z 30QS ,gamento írac- -

� - 0::<16 S(X;;lr:ú; nq,.lIJa �
do capital

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) I Chapéus I ciõnado. "
", " ,

� nominal.

Fones 1631 e 1290
.

Procurem '///C} // //J ""7.;- J! ff /II /1)jl
� Dr.ArminioTavares ��==:==�-=-.:==�....�,- -=:=... NO SEU (/dr-.f/tIW?�"/LilU(.,'�4lrdi1J40c:::/7.?I1zaP'/�w

t

Especlalistaemmolestiasde .Jes Salviode Sá Fornecedor &/ jljJ r , /: I -��él!��<��_))GARGANTA- NARIZ
- ou- Gonzaga rk c;;T7i!UIWi;V�(JU�V;Cta?.r.k ê.u' vUWd!fllU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO E Modista ! ,

(formo[lo pele fon.ilaaàe õe Dr. Osvaldo Silva Imealr1na [lo Universiaoae ao
Saback RUd 28 de

Rio [le 'Innetr-o. Ex-interno, I
S b 43

por concurso, ao Hospitql ae
_

�tem
_-

ro,
IPronto 5cc:Jrro e õc Assisten- ADVOGADOS

cio Publica ao Rio àe 1aneiro.
Dr. R i' ,-....... �a rdo ) I['om alguns nnoe ae pratica nos

_ Iserviços especializaaos no Pro, RUA TRAJANO, 33 Gott,=rnannfessor 5anson, no Rio ae 10- --

nelra.-na Poli clinico ae Botafo- Telefone, 1287
ga -- no Hospital a� 5ão 10ão
Batista ao La�Oa e no Hospital
Baffré--Buinle).
Chefe de clínica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone part:cular 1426

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

(nome do volante)

Qual o clube de fuiebGI
mais simpatico?

SE'RDE A
__!li1C' AS It �

RECEBE DEPOSITOS

(nome do votante)

iVIARCAS:

ALICE, AMELlA. AURORA,
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

Ban�o de
Crédito Po
pular e Agriu
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

Rua Trai�no n, 16
(Edifício propri'J)

Capital
Reserva

136:700$OUO
56:424$498

: A'
i b�

Est� util folheto, ao Prof. I3UCHL, lnõlco a V 5, ae co

rno poõ erú proteqer-se eflcuzrnente uontr-c 05 retos malignos
!� que emanam ao sólo e que são a origem àe muitas õóençce,

'fomo::� Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile
psia, dores de cabeça, tonturas, asma, insonia,
nevralgia, angina pectoris, paralisia infantil, zum

bidos de ouvido, arterio sclerose, doenças da bilis,
do estomago, coração c bexiga, cancro, diabetes,
nervo-sidade, prisão de ventre.

� 5i V. 5. está àesanimaào, cem falta DIZ energia e õzae]c recu-
s, p eror a acúôc, _força e vigor, Deverá ler o íclheto ao Prof.

iF.i....
Buc:h! PROTEÇAO rDHTR"j 05 RAI05 TERRE5TRE5

. mALEE'H'05. E' enviaào BRATl5, llvr e ae porte. Toãos 05

peàiãos õcuem ser airigiaos á Casa Eaitora R. Herrricnn.
Dep. A.: faixa Postal n. 875, PORTO ALEBRE.

")"". ,

���J!!'iIRZII"'.Yp8';;52;..iFJi'5=��J-=aranrrzzsmrm

I'�···'·I��---.--.----------� �I� I �
....���...�.-.."'P"'""'f-- ...._,..,.

I

Represent ntE I

=

f
Dr. Pedro de Moura Ferra

RESIDENCIA- Rua Este
ves Juriior N'. 26

TELEF. 1.131

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

ITelephone n' 1548

·-�;caCiO ';:1
•

re I ra tem seu escrlp-

CONSTJUrfE participação 1e 50 °10 nos lucros da Sociedade, .•

do fina! do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE A\tlORTIZAÇÃO REALIZADO A 29 DE
NOVEMBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS
3.745 10.153 ..�"a.a71 .'" O.aS5-�- 6.274

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

ESQUINt\ DA RUA T � PJ.... J A N O

Ex -chcle da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor

I lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Eepsr;iallsta em cirur�ia
Rua TrajaRo, 2 (sob.) !

geral'
Fone 1325-Atende cha- alta cirurgia, ginaecologia, (do-

mados para o interior.
enças das senhoras) e partos,

=p;;;AB:s;:;:ê=H;:;;Õ:À==L=::"SE.I=:M�3Õ::;N;E=S:;.=:;A;;;:.= cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
ILIVRARIA MODERNA

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

Idas 15 ás 16 112' llOras. ,

..
TELEF. 1.285

tório de advocacia á' rua

Vlsconoe de Ouro Preto

n. 70. _' PhoJ1P' 1277.-

Caixa Postal, 110.

r.)entistas

Luiz Freysleben Tvpographia, Estereotypla
Cirurgiã<l Dentista emaaerna"õo, Pautação, Tra-

balhos em Alto Relevo etc.
RUA DEODORO, 30 - . J...____

----.---

����������������������������=�-�-�..�.;ywerm���..������
...�P�,,\��>������'�'-..�,�'�' �

•.�������h�:-k���:i����m'<g);

Escríptorlo :-Rua 1 5 d�
Novembro n. 50

(Eaificio Caixa Agrirola)

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

-:=---UOr. �Ren-ato=
==Barbosa==

ADVOGADO

funClaOn em 18B6

Rua Felippe Schmidt r.' 8

['aixo postal 1Z9' Tel. auto 1a04

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

"Sra. Olga Wana, Bahia-BAHIA-contempiada com CAPITAL DU-
� PLO Rs.

�
..

Sr. Manoel [oaqcim Faustino, Rio-RIa-contemplado com Rs,
;, Sr. José Teixeira Araujo, Rio-Rio-contemplado com Rs.
�

.

Sr. Ame! ico da Silva Castro, Rio --RIo-con"te ,nplado com Rs.
Sr. João Seco, Cabo Frio-RIo '-contemplado com Rs.
-Sr. José Soares Lemos, Parahiba do SU!"-RlO""contcmnJado com Rs.
Dr. Joaquim Barreto de Araujo, Bahia-BAHIA-coníen;plado com Rs.
Sra. Maria AmeUa Dantas Lima, Bahia--BAHIA- contemplado com

um titulo liberado de Rs.
Sr. Nicolau Dajello, livramento-RIO Gí<ANDE DO SUL.-contempla-

do com um titulo liberado de Rs.
Sr. Antonio V, Soares, Piratininga-':>Ão PAULO-contemplado com

um tltulo liberado de
'

Rs. 6:000$000
I nformações com os correspondentes para o Estado de

Santa. Catharina

Campos Lobo & ela.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será
A estação alemã DJA, onda tf;!1 O fllatador do tenente

) I ,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Amer« RIO, 15 ---Conf\)rme noti- ,. 1:1 IIJ � Vla.limi. uma valise, diun
ca do Sul. ciamos, o suposto bauarino a ru Ian � r do conter tres bombas de di
A's 23,15 corresponde às Ramon Martinez de La Sier narnite que êle.Ramon, teri

3,15 hs, no Rio de Janeiro e ra, matador do tenente avia Praticado o crime lavou-se. de ati: ar breve num palací,
7,15 às 11,15 hs. dor HL!go Barb.ani, secreta tiro] a sua roupa suja de Apreensivo com êsse epi
23.00 Anuncio OJA (,demão, rio do adido militar Ü. em sangue, envergando o terno só.l.o e cheio de pavor pe:

português). Canção popular alemã; baixada italiana aqui, depois do assassinado, reunindo-se' meio em que se achava.Ram ,

23.05 Radío Ieminino: Conselhos de fortes cênas, presumive: aVladimir que o levou a uma veiu entregar-se á policia, não
oreticos. A criança faz presentes, u-nte simuladas, de nervos, praia de Niterói, onde havia deseja ido retomar á liberda
Fala: Hildegard Flscher-Kress- chôro convulsivo, exclama- ape.ias raras e toscas habi- de, pela certeza de que seus
mann; 23.20 Canções populares; ções patéticas, c narrar tatos rações c alguns pescadores. ex-companheiros o matariam,
23.35 Noticias sobre a economia ind,�corosos,-rêsolveu fazer. Numa dessas cabanas Ra- Isso foi o alie Ramm nar. :

�Ip.(nã; 23,40 Entremeio; 23.45 mais cabo, sensacionais de mon teria mudado a roupa. rou á policia, "a qual está in.
Ultimas noticías (em alemão): clarações á policia, dizendo \1osfrou-lhe nessa ocasiã() v�s!igal1do a verdade.
24.00 Breve introdução, em s - �e azeute da 3:1. lntern icio-

S
.--------..

guir: Siegfried, II. ato; 1.15 Ui- nal I�a" anos, viajando para Porque o elecionado de
timas noticias (em portu'gu�5);1.30 a Itália, Am sricas do Norte Flcrianrlpolis foi derrotaTrabalhando para o progrew; e do Sul, incumbindo-coe de
1,45 Dasesc.rituras de cornposi- remessa e entrega de corres- do em Bi�uHsque

,.

tores holandezes do 18. secul--'I pendência secreta. O combinado da Capital.] f .ziam mais tarde a toiiete,Dvlores. Maas, viola; Wali::r Ber- Sl�as d ;cla�a�õ-::s, ��r fd!ta desfalcado de cinco jogado- d.ante do t spelho, pelos seusfiel. plano; 2.00 Fe�tCJavamo' I de cia.eza e lógica, fUI arn LO-
res-Cruz, Calico, Ivo, Saul e próprios refléxos.

con�ozc'). Alemãis no e�tranjeiro Ill1adaS p;l.a po�icia, s.ob :eser- BÔJs, jogou ôntern, no campo Aos vinte minutos do se.'
ouviram as 0035a5 tran-rmssôes dJ va, a qual esta d lig2nclando do Brusquense, com o clube gJ!lGI) tempo, o Brusquensei�atal no ano 1934; 2.15 E' co I a respeito.

I
local. conquistou galhardamente o

1,-1 Alemanha: 2.30 Sonat� p<lra Disse êle que, burlando a Referiu o primeiro tempo o seu primeiro tento, empatan-violão e piano .de Hans P?tzne,�' policia aduaneira, aqui de -r. Ma-io Schaefcr que, POi do assim a partida.Toca o CO'l1pOsl,t)r e Lu ���,g Ho-! sembarcou, ::l ma lUO de Ltlí� édguns senões, não pôde con Depois o júiz confere um

Lche�: �.OO y�tl�as oO;luas �em 'arl iS Píesks, o �gcnte no, tinuar como árbitro, durante �oal ao Brusquense, visivel.
ale!'lla)), 3. b .� ltura (/_0 pro,,;,,a- 15 da 38. Interna::lOnal, a 4 ttxto o rnatch; apezm de to- nente offs ide , mantido, ape�;TIl (a�em., porlJ�e5pedldi1 DJA, do corrente, vindo de Bucno� dos os esforços e métodos zar dos protestos,,alemao, portugues). Aires :10 vapor italiano Ocea- Jbstrusos empregados pelo Mais alguns lances de am

!7Ía, para cujo b:::ndú fOl trans- !uiz, esse half-till1e terminoL 1as as partes, e o inescru'

� portado dentro de u'a mala, com o score de 1 xO fa \Tora- puloso j lliz d;i pJr válido um

� fj g, f$ � f(td �� � �1� � II�' 5' f' d·e engenhosamente preparadai ve1 ao combinado da Cap;· outro ponto do Brusquense
"+iI "�I PS \j U Ijij �M rs u C:Ol1l ventiladores, - cousa� tal. ., feitl) nas mesmas condições.

6Jà. muito pouco ver :.sime1. ! Em sua gestão ine:1crupulosa- Ha repulsa dos jogadores
Beleza dos Q;orôados A bordo vic.;ou no cama-;mente, procurou prejudicar r docombinado e de grand.:!

rote de luxo de !!lH agente co- í -:;elecio:13 do chQgando ao cu ,Jarte àa assistência. r.
munista, () qual lhe abriu a dlUio de apitar Uill penalty, Dada a deilberação do °ár.
Inal'a e lhe fez vêr q�l?, che.1 invisível, visto tão sómente bitro, o comb:nado retira-se
gado ao Rio, Ramon e!1::on- por s. S., entre o grande nu- do campo. E não fôra a in-Faz anos hoJ:ea senhorinha Gll- dRellniu-se, sábado, ás 16 horas, no Cine Teatro trhrÍa um homem e cravu mero de espectadores. Bôa tenção do Juiz em preJ'udicarb Filon eno da Costa Arante�.

Royal, o júri instituido para () julgamento do c')I1curso vefineiho na lélpcla,que, o sentinela perdida, despre::a- sistemáticamente o selecio-
prO'T1ovido pelos Cines Coroados e organizado pela fi segundo o baiiarino, realmcn- da nos rincões da cidade de: nado, por certo, este não se

Gazeta para a eleição da r�aiilha daqueles cinenl1S para te aconteceu. O homem do Brusque. Outras foram tam retiraíia do grarr ado, a tda
o �no de 1936. cravo vermelho, Vladimir Ni- be,;} suas falhas que mais em se tratéln ,:0 de uma

Damos a seguir, o res.ultado d�ssa segunda �P�I-I col?v�ch, depoi� de. algull1,as só um .il1sti�to apaixol1�- equipe que tantas vezes tem
!'ação, que b�1J1 demonstra o In.vulgar lllterêsse que �sFe' perJpe�ias, dOl� dl�S ap03'j

do poJena deixar de p�mlr. comprovad", em lides �
concurso esta despertando entre )5 fans daqueles cmc- dava-ll1e deterilllnaçoes pre- A segunda fase do Jogo suma importancia, a sua dis-
más e no público em geral: cisas para o furto de um do- obedeceu ao apito do sr. Ar- ciplina esportiva e o seu al-
Ua Tolentino 19121Votos cumcnto imporíantissimo, em naldo Schaefer, pdm,) do sr. to conceito social.
Lilian Wanderle:,; 980» poder do tenente Hugo Bar- Mario. Lanço daqui, em nome da
Anita WendhJu�eil 964» bmni, que o guardava atraz O sr. Orlando foi convida- seleção e!:;portiva da F.C.O.,
Luzia Araujo 719» de um quadro em seu ap1r-' do apenas por méra cortezi:!. as minhas desculpas a sele-
Diná Reis 463 » tamento na Gloria. VL::.dill1ir Aceitou de pronto, com ta assistencia de Brusque,
Mária Aparecida Salgado 290» mostrou-lhe um croq/lis da unhas e dentes; mesmu por- pelo lamentavel ocorrido pro-

Prof. Henrique Bruggemaflll M",ria Matilde Fonseca 210» ladeira da Gloria, com a 10- que precisava prosegLlir in vocado pelos árbitros srs.
Alàide Ceci Oibernardi 171 » calização do edifício e apar- tlJtum a adm,nistração .

do seu :Vlario e Arnoldo Schaefer,.
Tramcorreu ontem a data do Maria Berka 92» tamento do tener:te, minis"'- antecessor.

-

E a estes senhores os meus

a�iv( rsario natalício do 110[;5(\ dl,- Vilma Vaz 82» trando-lhe outras informações Logo ao reinicio da parti- protestos esportivos por Cull-

tinto conterraneo sr. professor IolánJa Selva 72» sobre o percurso e entregan- da de'xou de apitar proposi- s'dera-Ios barreiras> ao bom
Henrique BrL'�g ...mann, Jenl€ do I Erncstina Ribeiro de Lemos 71 » do-lhe U!llà cha,:e do quarto. taimente um pena;ty com;:ti- desenvolvimento do esporte.
Instituto de Educação. Elsa Silva 66» Conduzido ra'a o lucal de do pelo seu quadro, o Brus' de Santa Catarina e que de
fi Gazela felicita o. Hena de Castro 62» auto, Ramon q lási se d�so'- quense, e em seguida outra o:hos vedados procuram ma-

Alba Te ixeira 53» brigára ela incumbência, quan- infração máxima. liciosamente combater o soer-

Maria f'u'nalita Dutra 53» do, indo járetlrar-se do quar- Cl)mo este mundo é
-

m ti guimento do e�;porte bretão.
8 exma. sra. viuva FIlomeno t'-'ão aprrJdos 354» to, O tenente Barbiani� que feitol Uns vendo de mais,oll- ALDO

Bllkncourt Sdveira. Entre os votos nã() élpurados, contnm-se 318 em dormia atravessado no leito, tros enxergalldo de menos!
a exm1. sra. d. IlOJina Pene- favor da �enhorinha Anit� Wendhausen, que foram can- despido, apenas Ci)m meias e Só influenciados pela mal- Reunião das Damas

do, esposa d.) sr. Arlindo Pene· celados pelo Juri por terem sid!) assinados á maquina. sapato�, despertou, vendo-se dita paixão. de Caridade
d(1; N. R.-Na relação acima, deixamos de mencionar !çamon na contingência dê Estes senhores, creio eu.. Realiza-se, hoje, ás 17 horas,

o :sr. l'ticoJau Spirídes, nfgo- ° nome de diversas senhorinhas que t veram menos de matá-lo, para não vêr fracas- provavelmente sentiram o uma sessão das Damas de Calida-
50 votos. sacia a sua missão. protesto na ocasião em que de, na Catedral Metropolitina.

Fi P FI 77E '_Ir? =n ri 'i!lln••g&"Wi._�6'; ZEMWEJ!!I_••5M'mmn r !IfH'..... !"ít'ff=zZ7Z,. e Pt?? UM J

Para o norte seguem amanhã

I
-elo o ubus da mesma Empreza,
os seguintes passageiros: NIloMaia,

,
c:.,ja Maia, Doralice Bom da

Festeja hoje a sua data ani- Silva, Hermínio Moreira, Astro
versaria natalicia a graciosa senho- �ildo Cordeiro, Írrnã Solanis e An
rinha Lice Bittencourl. element. tonio Pedro de Oliveira.
de projeção da nossa fina soc'e
dade e.hlha do sr. cap. Antonu A6RAuErlm�mTO

Bittencourt, do 1 4 B. C,
A gentil aniversariante come

morará fe;;tivamente á noite, em

Dom Neça

Pelo onibus da -\uto Viação
':::::atar .uense, Vindo do norte do
S�tadu, chegaram ontem, os se

"uintes passageiros: H. Zimmer·
nann, Elmo Enid l'viund, Léo
'robst. Cmrlld) Hazerr-ann, Luis
Pamardi, Jacób Racolt, T. Cou
mho, Altarniro Ferreira da Cos
a, Zilcla Goulart, Antonio Soa-
res, Nair Voozita, Antonio Fur
tado, Ver I Bom, [osé Ferreira,
João Stamm, C. Silva e Mat
\ngellllo.

(
I

Diná dos Reis

Qaando você fez a última dígres
��" nplas terras dos oínhéírats. oer

maneceu alguns dias na sublime
CI I A DE SOl<RlS0.

Lá a encontrei numa tarde de ri
goroso inverno. subversa em grosso
capote americano, numa daquelas
t�rJes em que Curitíba nos dá o as

péto de uma cidade. síbzrtana.
Curta foi a permanencía, dando,

entretanto. tempo bastante para prec
cupar alguem,

Você deve ainda estar lembrad
das histerias que leu a respeito d(
grande general. o celebre Iunot,

Si já ,1S esqueceu. lembrar-se-á
agora, podendo conta-Ias á l\'hrí
Jose Cunha, 1UTR05 PARTEm

RHIUER5�RI05

LI e Bittencourt

A/da Luz

o sr. d,�,;('mbargador Erico
i:;:n�s Torrf", l!ust,ado prestd.::nte
da Côrte de Apelação. enviou
nos atencioso cartão de ag<adeci
meJ)to pela noticia de s"'u aniver
sario natalic:o.

Ani' ersaria-se. hoje 11 W nti
senhorinha A'cl<} :__'JZ, intelig�nl
illlI"� elo -Instituto d� Educa,:ii'
e filha do n03�O saudoso conter

Janeo, e hdista dr. Hercilio Luz.

sua res'rl"ncia , juntamente COI'

suas amiguinhas a data d� hDj:"

faz anos hoje a exma. sra. d.
Ida Moura Codho, esposa do $r.

Antonio Jo&quim Coelho.
'

Resultadc da segunda apuração

Faz anos hoje o sr. Agripino
S Ula, funcion:uio d)s Correios e

Telegrafos.

D G rI fI'J
.

ep. aliO,.! .,miOr

Regista-se, hojl", o aniver�ari(,
natalicio do nosso tJrezado conter

laneo, ceI. Benjamin Gallotti Ju
nior, deputado á Asse nbleia Le

gislativa do Estado.
A Gazeta angura, ao distinto

aniversariantf!, votos de felici-:lade.

fIZERAm Alia5 OHTEm

rianle.
1:=577 71ft

...

Exijam o Sabão

"Virgem E5pecialiàaàe"
de Welzel " Cia. lIIIuJoinville

:?JZ"' w........... m__

(MAHCA REGISTRADA

pois consel�va e desiuféla a sua" Itloupa.
_fiS'����"ffliRii'í���Ni9WWW'm�-"i

L& I.

... �
.�;- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




