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A GAZETA- -Florianopolis, 23-12-Q35
-

com Dlck Powel

Morde
doras

de

1935

,

71 2 h
A WARNER BROS - FIRST NATIONAL PICTURES

H O J E • aS I S· ..Tem a honra de apresel:tar. na prev�legia.da téla do
i LlDER DOS CINEM.\S a pnrr eira produçao cínernatogra-
fica de MAX REINHARDT, extraída da comédia classica de SHAKESPEARE

Sonho de urna noite de verão
com a musica imortal de FELIX MENDELSSOHN-Diretc.r auxiliar: Willian D!2krle-Bailados: Madame D. Ní

jinska-Arranjo musical: Maestro Eric Wo!fegang Korngold
JAMES CAGNEY - DICK POWELL-JOE E. BROWN-JEAN MUIR

interpretação mag istral de: --OLIVIA DE HARVILLAND - VERREE TEASDALE - ANITA
LOUISI-VIC10R JORY-ElC. ETC.

N ta i t n te Ficam rígoronarnente suspensas, todas e quaisquer entradas de favor
O a Im po r a -

para esta super-cinta.

OOEON o lidar dos cinemas Domingo
Dia 29

Morde
doras �'

de

1935
com Dick Powef

!RI���p;!� lil�l��r-
--

-�llifR-;iigiã;l
REDATORES DIVERSOS i1935 � I I � HU �ji I

,III � -��_:�� ��.:�r� DIA 20 DE DEZEl\ lERO-S. DOMINGOSColabora�ao � � Farmaclay �����'1;�. I M 'ssas 1\1i 1778--lVascimenfo do senador Verl;ueiro--Na fregNão será devolvido o original,
-

RAU LIUEIRA
..

lia ce S. Vicente Ferrer, termo díi cidade de Bragança, em ParIpublicado ou não. Na Matriz do Puríssimo gal, nasce o gra'lce estadista brasileiro Nicolau Pereira de CamrO conceito expresso em arii- Farmaceutlcot -- RAULlNO HORN FERRO Coração de Maria, realiza-se Verguei r -. Representou Silo Pau!o nas côrtes de Lisboa, de 0:1
go de collaboração, mesmo soli- F L O R I A N O P O L I S I no dia 25 do corrente, (Natal) teve de fugir pela intransigente defesa que fez do interesse do Brcilada, não implica em respon- ! a fe�tividau,e em honra ao si]. Fez r-arte da constituinte brasileira e dissolvida esta, foi pre ..sabtlidade ou endõsso cor parle Co tnleta do no corrente meAS 100 anos I Menmo Jesus I líb G d

..

I b dn J' n
A" 8 h

. ..

á I b
com outros vu tos I eraes, ran e junsconsu to, mem ro a reg Ílda Redação. ae franco c proveitoso funcionamento, gra- I d

� oratsd ser ce e r�- cia provisorja, senador por Minas. ministro varias vezes, director
.

Assinaturas ças à honrosa pteferencia da ilustre elas- a missa can a a com serrnao então Curso Jurídico de S. Paulo, um dos chefes da revolução
ANO 44$000 se médica, farmaceutica, odontológica e do

I

ao Eva j -lho, 1842.
S $ povo em geral. vimos manifestar pi bíi- IEMESTRE 24 000

r ccmente os nossos sinceros agradecimentos I Nas igrejas de N. S. UOfRIMESTRE 12$000
I' a fados auantos nos honraram com a sua Kosario e N. S. do Monte-MFS 4$000 .,

-

J' d d t f.' Serrat será rezada missas ásNUM. AVULSO $200 distinção, jazen o es a jartnacta a sua
9 horas.

ATRAZADO $300 casa de confiança, de respeito e sobre
tudo de honentidade.

Vergueiro faleceu em 1 7 de Sc:tembro de 1859, com

a lOS de edade, tendo sido ainda um dos introductores do trabalb
li vre, em São Paulo.

1901 . - Questão de limites=Ys« Roma, no palacio
Quirinal, são assign idos pelo rei Victor Manuel III, da ltalia, pe]
di. l�egis de Oliveira, enviado extraordinário plenipotenciário do Bra
sil e pelo embaixador inglez Corve, trez duplicatas do protocollo n

Prat i Ca IIdo
.neando o citado soberano, arbitro na questão de limites do Brali

Empenhados em sempre bem servir a nos- .om a Guyana ingleza.
sa pasta clientela, e em comemoração do desordens 1908-Estatua de Pedo fI-Em Pdropolis1.0 Centenàtio desta sua casa, estipula- 1 pedra fundamental do monumento a d. Pedro II.
mos o de�cnn!o especial. de 5010 para as Foi ontem preso e recolhido Dr. Pedro de Moura Ferro I Anunciar? .

compras a vista, e mais 5 °10 para todas ! ao xadrês da Chefatura de Poli- Ias rec�itas mé�;cas �onfladas á nossa es-, Ic:a a pedido de sua familia, por Advogado na A Gaze'tacrupulosa manipulação. II s � achar embriagado, praticando I é prosperar nos seus

'';;;;iiiiiiiiiii''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilniiiiOiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,;iiiiiiõ._iiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiãii__iiiiiiiiiiiii�· desordens Alberto Bcnn, Rua Trdjano n. 1 (sobrado 1 negocias-

�.O.GG------.� �O••f��.�
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• e
· �
• e

II C O l. O S SAL S O R T E I O I

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá-jóime Wendhausen
Anitapolis-Allibal Paes
l\ngelina--Armando Schmidt
Piguassú- - Heitor Campos
Blumenau-> Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim �i nões

Canoinhas-Pedro Terres

Cruzeiro= Or-eldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rm:a
Cresciuma - Dinorah Alves ����������������������

Caminha
Itajaí-Evilásio Heusi
Imoituba-Vicente Lar a.d
loinvilé-c-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves

" Laguna-Franci�co Chagas Ma-
chado

Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento-João José Archer
Orleans-Edg"'r Matos ;:���oo ������������r.�����

P?rto União--�:rniDio Miles � Concur·s:o'i�,-de, .8.,ELEZA �RIO do Sul- Aristides Melo �1 I..'· - �São José-José Costa Val �� dos C� N ES í'C,Ç>ROAbos" �
S. Francisco Guaracy Goerresen � I �
São Joaquím-João Palma �

. it .. � �
Tijuca�-Os"ald? Ramos � VOTO rUI SenhC),rinh� i

- �Tubárao-Joaqmm Faraco � I h
Urussanga- Homero Calvosf-o � �

I!
Assinatura --- �Ccrnprae para vos conven- Coupon d' A GAZcTA �ecr o formidavel e economi-

.

. �CQ SABÃO INDIO. 1:.�:��t4�%!á1�...e.._�".rc����Yd.."t����J
)

� Exige apenas a contribuiçar:> de '8
&) 1$000 para cada sorte�o •
• •

i Habilitaivos! Inscrevei-vos! !
----------�- � �

.•"�D ��-----�,§aeG••�--------�---------------------------------------------------------��--------------------�---

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admnlstração
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Agantes··c.cr"respondentes
Porto Alegre - Dr. Antonio

Bottini
Curitiba-Petrarca Ca!lado

Pela nossa historia .

(Compilação de L. Nazareth)

-

Não discutam

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Premies em mercadorlas

5:575$000
Por 1$000

A CASA QU E REALMEN fE VEf\.lDE BARATO
E' Pt. CASA MISCELANEA

Brinq\.Jedos; Louç�s e

Artigos de pr'esente, e

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

Incomodas de Senhoras?

Raul Leite -- Rio

C im esta inslgnlfi.ante quant a podes habilita -vos á felicidade na

OREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-

D I AL- destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a [ola de entrada é accessivel á todoS-2 $000

Ovariuteran
Horrr-onio Feminino

Laboratorto

.A.

I:) O R? R E S F R I A I:) OS?

G-U A R A-I' N-A
,..

NAO
,
r

. "'./fi'
r I·

CEPR M.E O
",.

CORAÇAO
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Ca
Filiaes

Secção (�e
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e (;xtrange''fas](i'ara��tr:rnos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeáveis'[
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinel!os, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANNx

(Da-se fostoro)
CHARUTOS-Suerdieck, Dannernann,

na e Poock.
FUMO E�v1 CORDA-Hor de Cachoeira e Mas

cotes (CAUCHOS) Belo, Vitória e Es
meralda (MINEIRO) Flor de Coritiba
nos (BARRIGA VERDE)

PALHAS -Catarinenses, Mineiras e Portuguesas,
NOVIDADES -- Cigarreiras Deceptivas, Carteira

do Pandego, Charutos e Fosforo que
desaparecem, Cigarros Surpreza (espan
ta filante) CIgarros do Pandego, Caixa
de Fosforas Surpresa, Piteiras de Alon
gar, Como se Ganha no Jogo do Bicho
e mU!�3S outras novidades.

CIGARROS-- Grande variedade de marcas, Ci
garreiras, Bolsas para fumo de borracha
e couro, Piteiras, Isqueiros, Pavio para
Isqueiros, Pedras para Isqueiros, limpa
dores de Piteiras e muitos outros arti

gos para fumantes.

CAPITAL REALIZADO
RESEf{VAS .\tlAIS DE
RECEITA EM 1934

.

PROPRIEDADES IMOVFIS
RESPONSABILIDADES ASSUM IDAS EivI
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

!��. [1•...'.-... (i.'
.

l1D B\J

Material em gerai para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizadose pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparehos de" jantar - talhe-

res

Louça sanitarla - banheiras
Tintas a 01120 e esmal: 'S

Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos c h,' nacrt.t.cos
Conservas nacional e x�. angeiras
Bebidas nacionaes e L·\Í; "lgeiras

MACHINAS:
Machinas uc neneríclar .madelra
Machinas para officinas mechanicas
Machinas para laoeiros
Machinarios .ern geral para a lavoura: 'arados,

grades, cultivadores, moinho etc.

Locomoveis, Motores de esplosão, lviotores
electricos

Material em rgeral para transmissões:' ;eixos,
mancaes, ccrreias de couro e lona
Jlcos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral

1\;/latri2:: ' F��·�
e� ..

BlurrlenaU· .Joinvil:::;; SLo Francisco Laguna
I i I Mostruar-io perrílarien-te e �." Cruzeiro do Sul

Secçao�'de Secç.:ao de

r'

. O���G.G.�E$SO$�O������
m

CHARUTARIA Chie I
@
�

Custa Pe- �, �-=-=====_"""_'_=e-=--=="== .....""""""""""_=.==="""""".....

$
�
�. �.�.�.W :.:s����
�!.�� .<lffi � SÃO

= � Ultimas . � ,�. 35 da f;_j

! Uw !l:í c:tIlI @J®lto_ I
r"L�omm"",,- me

r

:;, RECEBIDAS PELA LlVR" qIA . � �� r DR.S.' • �� TRA.L D� AL.BEI{TO LI'-lTI 2",) • "-,
.� r ��� i:� Cléopctra+ptr: Oskar v r, \Vuthc:n er I·.�,'.I, S11?�L E ARI MACHADO

N'X."� (� A vida de Joana l/me-por t,deo Ve-íssirno ��,

�
.. \1-

G � Anchir;ta--por diversos ai tores �

�
N�().LlE��1 A..�

II O COOPê"�i��,:!� ao alcance de Iodos -

por Luiz I lD1l. �� .

�. é Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e �:� V
G m- . NeJIy R. Carvalho '@ 1 BÓUA
G

\lI!)T �$

e I Democrac�e��eraf e Socialismo - por Egydio .

,LOTERIA - CHALET ZOOLOGICO'- BALAS � Yocabulario Sul Rio-l., ::ndense-por Luiz Carlos 'I .�...�(;..
�

COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO � r de Moraes

I' .��
ENG R A X A T A R I A � A Invasão de São Boria-> por Osorio Tuyuty e c

...",
..

A
�

.. ·.l,!.. '�.·.r..<;;:�.·..",· ')."
.

,

� � Oliveira Freitas �

1 �t"·�.;'�
.....tJ�$e.G���.���$�G�� � ; V

-

Rua Felipe Schmidt, 38
G�. iI.@����i*�� ��� ���� trtf'ét!iÇ�-,�-..4r·���••;e

-----=--=--$"�$�$�G: �����G$G�----,.-*--�--ee.o.��

Companhia "Aliança da Baia" '�A' F: -tl 17... rnl �
FUNDAD,A EM 1870 �� .1I·eníOe � I

5 T
. �e C+eguros errestres e Mariti mo II G

Incontestavelmente a PRIMEIRA cí o Brasil G.
�

Fabrica de Movei... C xths.rinense
� E

Paulo S �� ler"r'1per
DEPOSI1 o E EJ:R!PTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teleoho.ie n. 1632'

Ado�ar Schwarz
Agente"�de Vapores

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

1'05, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços n-,odicos

FRANCISCO SANTA C!.TARINA

Com
preQOs

especiais e

horas marcadas

l5.\�encia Moderna dê Pu
[uJi] �c.mções, COITl séde em São Paulo-
é autorizada e fiscalizada pelo Governó e

Federal e possue-a carta patente n. 112 "

9,000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.-496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Ap,entes, Sub-Agentes e Reguladore. de Avarias -em
':D Brasil, no Uruguai e nas prln alpaís praças e5:rangeir�s.

�

Agentes em Ftotanonojts :

Campos Lobo & Cla,

Iodos os Estados

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

Escrítórios em Laguna e ltajal

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

Médicos

Dr. Cesar Avila

,,_ ----

Advogadcs
-----��------

--------�--=-------�-�------

-A--G-a-z-e-.t--a----�--------G-·I-... a-n--d-e--.. CO nc 1..1 '-so -c.:: €<3 pC) rti-
-

--s-ta-�-d-o-e-n-te? Irrad iação
Indicai' vn de "A G8ze·tF/' Mandenome,edad�eal da AleHha-I -

-------------1
guns symptornas, corri enve-

I Qua� meltmr Jogador I I QUF\I o melhor jogador oppe sellado para �espoT'3tas nha
.

de iut®b • ? I , de futebol'? ao sr. Ql':"':,rães, a CAlXA
d

POSTAL N.-23-Nictheroy A estação alemã DJA, on a I

31 38ms., irradiará amanhã o

E. DO F�IO. '

A
.

programa abaixo, para a men-

ca do Sul.
A's 23,15 corresponde às

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 1 1, 1 5 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemã(l,

português). Canção popular alemã;
23.05 Ja Emissora do Reich de
Colonia: O Gloria de Soest. Cao
to e musica de im.trumentos de

sopro da Torre de S. Palrodo em

Soest na noite de Natal; 23.35
Noticias sobre a economia �Jemã;
23.40 Entremeio; 23.45 Ultimas
noticias (em alemão); 24.00 Nas
ceu hoje o Menino Jesus. A Len
da de Natal. Canções do Natal
da Catedral de Aachen; 00.1 5

Grande concerto de Natal, satisfa
zendo os desejos dos nossos ou

vintes; 1.1 5 Ultimas noticias (em
português); 1.30 Orquestra de
carnara Stamitz: Concerto de Na
tal de Manfredini; cnreikõnigsmu
sik de Walter Rein; A noite de

Natal das creancas de N.W.Ga
de; 2.15 E'co d� Alemanha;2.30

•

Da Emissora do Reich de Koeni-
I

gsberg: Vom Himmel hoch, da

leomm ich her, Musica popular
do Natal da Prussia Oriental;
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão); 3.15 Leitura do programa
(alem., port.], Despedida DJA.
(alemão, português).

�I RECEBE DEPO_:TOS

I I?R6F.HDO os ..

II SEGU!NTES JUROS:
fil C r' 5� -l·- Limitada ". aja. f' ,h u n fclhzto. 00 Prof. r UrHL,-inaica a V S. õz co-

I':' etc. Aviso Prcvioôt. ala.: mo po ôc, '1 r utegte:r-r,p eficezm:.:ih c�ntrCl 05 rcloe malignos
TELEPHOt-�E, 58 . que :?"11( nem ao sólo e que sc.o·a origem ae rnuttoa õcençus,

--------

� I Prazo Fixo g'J. ala. corno:

Rcum':.'��rr'o, \_;flta,. i�cl_;'ls, astralgias, ciatica, epile-===""=== ='==-.1 �;;;;.;;;;;;:;.. ;:;.. ;;;;;.;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;,�;;;;.;;;;;;':a=;;;.;;;=;:;:�,
� � � ... p,i?;· c1ore� dt; cabc� 1', tonturas, a�ma, insonia,

Dr Aderba'; R. 1'1 �fH{�e�rffim:.JlIlP._i-mj·' 2-' 1'" 1"
-

-

-II r' N'-Jr rl1, anplnt\ P<>ÇtnIl",
-

�ara_lSla mtant!, zum-

da Silva II
"""""���

- L rt- ÚI� oU' do, mb fIO scltros�, dOEl1ça� da bilis,II
� � � ("'T��� I'd b

-

d' b

RUF;;���;\::��2��b.) 1- épt;;p��� 5i u. 5.::,��:�:d::,�:�:;::::Of::��,::,�:�.::n:r:",:: ::::' IIO A
..

T e I rccurern pe:rar.c 5C1úae,_força e vigor, o�verá ler,o;fo!hetoao Prof.
i. rmlnlO avar S J-"" -_;:=.':=�-..;:.";;:>- NO SEU 6mhl PROTf:ÇA:.J roHn'{! L j RAlO�3 TERRESTRE5

'I"I r d
�

I
mf'lLEflfC":J. E' enuiaao GRt.JTI5. livre ce porte. TOD0505 I';

Es;:ieclallsta em mo n Ias e
es GsOan!�aiOg�,e Sá II i1_r�F-� 0"f1jr.n. 6'UC_

:('���J C r peai<"l,js' oeve'TI szr oirigiàos á fasa t.aitora K. Hermano. 119GARGANTA- NARIZ - OU-
&. ç

D'i2P� ff. faixa Po'üal n. 875, �OKTO ALEÔRE.

11'>'VI(��r�:�A:e��A;:�����çD� Dr OsvaEI'do Silva II 'l.ifli@ �S r �
��:'O","'6' """",,,,�-===::. ==- . """"� I

meàicina t\a Univer5iDaae ao • "Y R "'::.t <=:
..

O n1
.

E' t SaB.)ac" H ."Ucl C=-�'":l C.e- � .'
Rio 'fC��t:Ur���lrg� Ho�';�t,!e{ng� l.:'\

II S "'?:te rn b iO, 43
�. _;; �j"",,,

Into Se [')rro e ao A!i515Ien- I
_

,,='='''''''''''''''' IIIcia- Publira ao Rio ae 1aneiro. ADVOGADO,

I..
O MAIOR:TENOR DO IVU� :DO LOM

�����su�::e���i��tor5a;��a;r�5 I
Dr, Rica rdo "I �AAGDA SCH NEI DER em:.,

�l':��g7,:����i�7'�� �:����� ���fo:c�AI2��O, 3�

I Gottsma nn II ��.·l. �.t1.." � ltf�..
� .r;� ��dt� � � �.-I...:..•

tf; � �
Batista ao Lugôa e no t-!05pital Ex -chde da

-

-:lilliol do Hospi- \ol � � � IJI'!l � f_L \tl.;Y � M � V �! �

:i:�i:�������ic:a�g����: li ':::;'�;b��:;;;;·;;;:;a;=:�:-;��o"'=='--=-II ;:�i� ����:r��:u�,�::;::::: I �'fl .� 1 [ � r�
Ve n

�r, ::=:� lltl
��n�os��t:?�e

e Ót�f��â� ADVOGADO

r E$peCi�lit�A�,��ml c'rurgia I �� b- f,· i �L .- - L'l .'-l �\j y-
--- � U IWI

de Florianopolis. Rua Trajano, 2 (sob.) u" ."

Gabinete adaptado para Fone 1325-Aten.1e cha-
, alta cirurgia, Qinaecología. (do-li

'l"""""St ...

�:; --

exames da sua especialidade e mados para o inkrior. I

enças das se�horas) e partos, \ A elA. TELEFONICA CATARINEN,SE,
com sala de cilUrgia propria. PA�scHõAL�SiMõNÊ:-�S.A:- cirurgia do sistema nervoso e em C�mtUlOja'1-o áS,ttadicionais Festas do Natal e

Consultas diariamente no operações d�, plastica Ano 80111, resolve.u r:lispensar, até o dia 31 do mês em

Hospital de Floríanopolis. LIVRARIA MODERNA curso, a i_ia inicI.tl de 100$000 (Cem, mil réis) pa-
RESIDENClA Hotel La C.ONSULT.ORIO---Pua Tra-ll f; ..

ra todos os àparelhos cujas instalações forem solicita-
P F �. 1 1426 ,funaaào rzm 1886 .

d l dorta- one part:cu ar jano N. I e das 10 ás 12 e

II
as até alu��a a�a. -,

= Rua Felippe Schmidt n 8 Q
-

V co ,.

das 15 á� 16 112 horas. uella . .). procurar-nos e nos nos servlmos,
Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

.

II'
com ri maiur prazer, a fornecer-lhe todos os detalh<:s

Codigo Riheiro End. Telg. TELEF. 1.285
"

e informações precisas, absolutamente St<D1 nenhum com- Nas farmacias e droga-
SIMONE RESIDENCIA- Rua Este- promisso da parte de V. S.'

I
rias, em vidros grandes e pe-

ves Junior N. 26 C. Telefonl.éa Catàrinense quenos.-- Cuidado com si-
Tvpographia, E5tereotypia I '1 'd
IZnraalZrna�ão, Pautação, Tra- Praça 15 de Novembro, 8 ml ar e nome parecl Ú.

balh6sem AI�RlZievo�� ��_�_T_���_�.���-.�.�'�=�h�����������ªh�-��������.�i_��.�.��.�-����-�-����-���--��_�_���_����

- ,

C'-
� -

t
v

'11')'1 (nome do Clube) No ônibus circular perdeu-
Rua Trajano, rr 1 sobrado. nomç.A o' ç II e

_ ,fi>
_>_

sé urn.Isqueiro e. pede-se a
,

__��lep�onc rr 15:_J I -_(.nom� do ,�Ol�.nte).-.I.
"

II. 1._..•.•• (uome 40 vofante) I �;��'�� �1�CÕ!���ci;aJg ��:
.
L_ - . _,.-- I tel

<

La Porta á Carlos Boa-

I ; �_:'·�---�jej� ,.
.' :','.

. ,

I ba}d"qú.e. s._.e.,rá gratificado.
Accacio M©_l Bar-co dé i1'

_ �. ....__,_ _

Crédito- PO� ti--J �\.;�
Pular e A

.... g-ri;- ··�I" ;�,:", c·

; Praça 10 de. Novembro, 26:.--sobrado - Fone. 1.360

CO I a d e San-

'!"II PRL'vIElRO t: UN!CO V :<NAL FALADO NESTE ESTADO

ta Catharina
'1'

Du.as tr�l1SmiSSÕI�S diar:a�:pE:la manhã � á noite

(Soe. Coop. Rcsp. LfdaJ An��cié'.r no JAVA JORNAL, ��riifica: Crandec vendas e

maion s heros

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, Ir 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 .ãs
17 horasClinica cirúrgica -operaçõe s

Das 3 horas em
<

iante dia
riamemente aR. 7wjano,51

p1Lne 1.6.18

Resideucia .-R. Esleres ]u�

nior, 82-Pbone, 1.285 l

f
Oro Pedro de Moura FerrO

Advogado

•

rerra tem seu escrip-

,

�
-.

Dr. Miguel
BI::>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrlwidas: - TratamF.nlo
cem cp-ração e sem dôr

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

Com ud .--R. joão Pint::;" 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

tório de advocacia lá rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ·p· 1277.-

Caixa Postal, 110.

(nome dó Jogador) � " :
• • p'

•

I
�.

-=-=="lii>wa, .m __ .1 ====c =

(nome do jogador�
t

Na� grandes lutas que desdo

-(c�lu-'b-e-a-qú-'e-p�f.�1t�et.�ée-).-; I' bra-n no campo da actividade so-

'I Ir .

cial ou comm .rcia], O espirito mo

-�,,--�-_,._.' I demo e bem equilibrado utilisa o

--(no�e do :'y:ota:._nt�)' ,j telephone como a mais inprescin-'.

," -. l' ,"!;' I divel das. necessidades.
_

'Qual o clube dé'Wt.ehdl. I
.

.:�nJa;:��pa�07� 19- U E !VI
� ..._- _'"9

.. �

I." ACHOU?

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Escriptorio:- !<ua 15 d�
Novembro n. 50

(Eaificio faixa Agricola).

clube a que pertence o jogkdor
,i
l .

(nome do votante>)\
.'

i.i

Cliníca de Crianças- -r'\l�o
lestias de senhoras -- Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violet�1

C001SULTAS:

Das 9 ás II
Das 16 ás 18

Rua Tré'l jano, 21
Fone 1384

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

.��1' ;

qual o clube de "tm��1
lo.'"I ..

mais simpams�' i

S F.:I F-� D ·E·t�,,>
ri·...,.,,_,'Hri ;g�

['.)entistas

Luiz Freysleben
Cir urgião Dentista

RUA DEODORO, 30 -.

RI.53 TraJano n, 15
.

(Edifició próprio] Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLlS

1 ')J "·7 PO$Of 'OI-'JU':' t-J', '�

56:424$498
Capital
Reserva �-,

Guia da
saude

Querendo receber este

precioso livrinho, sem qual
quer despesa, mande ende

reço certo ao sr. Oliveira,
para á CAIXA POSTAL n'

23, NICTI-IEROY - E. DO
I R.IO.

.

Um interessante folheto GRATIS !

Peddos:

CAMILLO MALICE com

24 annos, cásado, residente
á rua Machado Coelho, 44,
RIO DE JANEIRO, soffren
do ha. mais de quinze an

nos de fortissimos ataques
epilepticos, declara achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curadu de todas as mani

festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros
grandes do

Antiepi leptico
Barasch

EL.E �OM
---------------------------------------------

GO�TO

I
Natal

L .,QUI:! \ o
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B R IN Q
Grande variedade de brinquedos por preços
BARATISSIMOS na Casa Francisco Mello(antiga A Mascote)

_______

Rua Conselheira Mafra N. 15
•

750 mEl sêlos fa�sas d&

II)
------------------------

u E o os

o Te!iol1ro do Estad" efetou Reuniu-se, sábado, ás 16 horas, no Cine Teatro

hoje o ')(lgamento dos v�ncim",n� I Royal, o júri instituído para o julgamento do concurso

tos 'de
I

dezettblo c' rrente dos promovido peios Cines Corôados e organizado pela fi
funcionarios do Imtituto de Edu- Gazeta para a eleição da Rainha daqueles cinemas para
cação, Escola Profissional F"mi- O ano de 1936.

. .

nina, Grupo. Escolare;, Escolas
_

Damos a segUIr, o rcs.ultado d�ssa A

terceira

!soladas e Bibliotéca Pública. raçao, que bem demonstra o Invulgar Interesse que
Do dia 24 em diante, serãr. concurso está despertando entre )s fans daqueles

I· pagos os apo5entado!> e procu-I' m.as e no _PLlblico em geral:
r dores. LIa Tolentmo 2.8�5 Votos

.
- Lilian Wanderley- 1.283 �

Está entre nós, o sr. Oliverio OUTROS PARTEm Anita Wendhausen 1.224 ..

�iei a Côrt.t��, tesoureiw. da Pre· S�guiu hoje para Tubarão o Luzia Araujo � 1.135 »

Lltura Mumclp.�1 de Canomhas.
sr. João Gualberto Bittencollrt, Diná Reis 712 »

&putado á Assembleia Lo.gislati- Maria Aparecida Salgado 580 »

Maria Matilde Fonseca 317 »va.

Alaide Ceci Dibernardi 228 »

Vilma Vaz 133 »

Faleceu em Tijucas, a e.'{ma. Iolanda Selva 120 »

sra. d. Waldemira Laus Ternes, Ernestina Ribeiro de Lemos 108 -»

esposa do SI. José Laus Temes, Maria Berka 100 »

membro do Conselho Consultivo Iná Cardoso 81 »

Pa�sa hoje a data do aniver- 'Dcp. Alvaro Cotão de Tijucas. A extinta dama era Alba Teixeira 75 ,.

�H;O natalicio do SI. dr. Donalo grandem.::ntt: estimada naquela 10- Zilda Medeiros 74 »

Mélo, bcultativo conter�an!:o e Via aerea chegou c..ntem da l:alicl,ade, 'oilde o seu falecimento N. R. - Os votos verdes, atualmente em circíllar

Diretor da Higie:-:e do Estado. Capital da Republica, o sr. AI- calou profundamente, ção, só serão validos até sábado prvximo, quando come-

O digLlo aniversariant�, medi-I varo Catão, deputado á Assem- fi Gazela envia pe-zames á çar a vigorar, distribuidos por aquela Em!lreza, novos

co hurnanitario e competente. pos-' bll:ia Estadual. familia enlutada. I «coupons» .

............................� �

sumo.

Desde o inicio as 'diligencie
se converteram em torno de Jorge
Abdon, um scroc de nacionalida
de siria cujos antecedentes como

falsario são os peiores possiveis.
Habilmente disfarçado em um

O Presidente da Comissão usineiro da cidade de Canpos e

Executiva de Santa Catarina da com o nome supo to de Dr. Va
Cruzada Nacional de Educação ladão, um dos investigadores con

expediu ontem o seguinte telegrama seguiu lima aproximoção com o

ao� r�presentantes calar:� .nses no ,i rio, a quem, após conquistar a

pnmenc Congresso Nacional con- ,_onfiança, prôpós comprar 12.000
tra o Anxlbetismo:

I
dos tais sêlos do valor de 300

Laercio Caldeira rés cada um pela quantia de
1,200$000. O loc 11 marcado pa

Assctação Brasileira ra transação foi um cãlé sito
OImprensa á Avenida Rio Branco, esquina I

da rua S. Pedro.

R
.

O Jorge Ab don a'i compareceuI •

fC missão Executiva CNE en-
nas p0r um motivo ortuito;

via-vos bem como Drs. Carlo t-ansação n' o se efetuou, Iic md Com es nerado gosto e arte o

Para ser ef tua 'a Iinalme te ôn senhor Francklin Cascias vem or-Gomes e D'niz Junior, ill'lstr .

. I

"em. no Bar Alemão, sito ao lad {anisando e ornamentando o Pre
representantes barriga-verdes, eh!

lo Hotel Suisso á rua do Catete épio de nos-a Catedral. Desdesivas congratulações brilhant
U�a vez no interior quand \n03 que o lindo p.esépe vem se

atuação Congresso contra An-
f b ti ti' d -ndia os sêlos falsos ao suposn obresaindo dos d�mais, por SUÇl
a e ismo. e egrrnm. S envia

V I d ,. r .

d f' Iduzi , .. r. a a ão, o «scroc» SITIO 10 iern organiza a enura e pe o a-
pro uzrra r. ot:ma Impressão, e >

A fi 135' d
.

d.

I
. em em agante, com mi p'lra o gosto artrstico e seus or-

pecia mente proposta catannens
"'I d 300 " f I

.

d E bso. os e reis a sos em sei gantza ores. te anos tam em se-
por vós apresentada e levantada �

�. .' , '

t t S P I I t" I poder, por lDveshgadores que s�r rà alvo da a imiração de todos,
rer r;!sen an e . iU o re alva.

J pois conhecido é o valor de or-fal!lbetização nacional nesta gera- glCaNm
e: �ur�re7t..

d'
.

essa acaslão, era etldo o clamenLr do sr. Francklin Cas-
ção.

mal'or Carlos da Gama Chevaliel, caIs.Cordeaes saudações.
Sanctos Saraiva, Presidente. celuloide.

-

10 grande Concurso dei Hoje,.às7,3u �oras,�onhode
P ti.

'I, uma node de verao, sera nova-
.

agamen O !
f r d

ao,? funciona-! eleza dos Corõados o; °t;:�CO'5 fe-
narias esta- charão

duais Resultado da tercejra apuração

Cruzada Na
cional

de Educação

que pretendeu frustrar a ação C_;a
policia. avisando ao sírio.

Conduzido o "scrocn e o ma

jor para a Poliria foram reali- Cine Royal, ás 7,30 horas,
zadas outras diligências" apreeen-

O conta prosa e Bkho carpintei
d .ndo no esci itorio�de Raul Ba.: roo

10�0 á rua Sachet 9-30. andar
mais de 600 mil sêlos falsos de
300 réis, inclusi ve 10 mil já
colaca Jos em garrafas.

T .. ata-se de uma quadrilha mui
til llem organizada, que já deve
ter dado ao fisco prejuízo calcu
lado em 500 contos.

Foram prêsos outros cúmplices'

Cartazes
do dia

0--0
Cine Imperial, ás 5, 7 e

8,3\.) horas, Tudo contra ela.

consulna

.A ""0 Z DO
RIO, 22 - A Policia ôntem

p O V O apreendeu em varias batidas cêr-
------.------------- ca de 750 mil sêlos falsos de con

Sua íinagem é tãu esculturad 1

que a imaginação humana não pode
conceber cousa mais perfeita. Pare

ce que a natureza empregou o seu

nltírm e m iior esforço com o amôr
e .arinho maxím 1S. par a. a -resenta
entre as suas colegas de beleza um

desíembrarnento d� formosura.
O; seus complexos predicados d·

que é riquíssima. destronam as pro
prias ídéas daquélas qu: se quizes
sem rivalisar consigo.

De estatura alta. com traç is d,
r bustês física. bem assinalados. se

1 rancelhas e olh is n 'gros, os cabelo
são esros. relia os. e ondulados.
Perece-me vê-la com um andar vigo
roso e elegante. olhar decisivo de ex

traordínaría inteligencia e de quen
vê tudo ) \.lue passa no ambiente.

.

Outra peq renz de igual belez
é Iolanda Carneiro.

Ániversariou-se, ontem, o con

terraneo sr. capitão Renato Ta

vares, ex-comandante da Força
Pu' llica, atualmente no Rio Grllli
de do Sul,

CLiLe Rex, às 6,30 e 8,30
horas, O fílhf) de Ki'lg-Kong.

Dom Neça

1 sue um largo circulo de ami
gos e admiradores qllf; I!.e presta
rão. mequivocas manifestações, ás
quais A Gazeta se associa.

Faz anos hoje o menino Luis
Carlos, filhinho do sr, Clito de
SOUía dias.

O Cine Odeon exibiu, ôntern,
em prirniêre, Sonho de uma noite
de verão, produção da Warner

Bros e adatação da peça do imor
tal Shake3peare ao cinema.

A genial fantasia do maior
poeta dramàtico inglês, filmada,
110S studios norte-america.nos, veiu
constatar um verdadeiro milagre
no campo da arte-cinernatogràfi-

�OURA5 E. rnOREHA9

Olga Daura

F..1z ano, hoje a senhorita Hc
ena Simone, filha do sr. Edmun
lo Simone, do) alto comercio des
a capital.

Presépio da
Catedral

ca.

1'-.1esma para os magos de Hol
Iywood, que haviam plasmado
com bastante sucesso c7rCacbeth,
Hamlet e Mulher Domada, So
nho de uma noite de verão, por
muito tempo, fi6urou-lhes com')

irrealizavcl,impossivel de ser trans
formada em P' l'cula,

Porem, si Shakespeare foi m;..

gnifico 'e grandioso MS fi .ções I
tera i I�, Max Reinhlrdi:, o direti
do filme, de a sou os seg e los '-_

técnica cine : a ogràficêl e deu cor

po e movimento as arrebatadas
imagens do poeta-dram "lturWI,ante.
os olhos estupefàtos do mundo.
transforma0 �o-as uma em cinta de

Aniversariou-se, ontem, o sr.

vp. Romeu Delaite, brioso oh
ai d 1 nossa Força P :lbl ca e de
g ,da auxiliar da Policia Civil.

Prefe O Juão Mac/ledo

fAZEm AHas AmAHHÃ

o sr. Juho Tupi de Cnmpo;,;
a exma. sra. Maria L. HoH
mann, e�posa do sr. Pedro E.
Hoffm n .

AI .IUEt\nn�lo5

!l ,;enhelri"ha Honorata f" !-li!
rla Siiva;

a exma. m,. Flora de Souza
Ztme;

a :,ra. Diva Pires Goular';
a seniil senhorinha Marina Rda,

f.lha do H. Manoel Rd/efto Rila;
a sra. Conc.:ição Dias de Oli·

Todos os bancos, por mo
tivo das festividades de Na
ta!, funcionarão apenas fé
:ás 11,30 h.)ras de amanhã.,.,.ira;

o sr. Anaftacio Natividade.
uncionaTÍo f<':deral aposentado;

a s,nherinha Cora Bürn, da
Jllva, professora nOlmalista;

lo Sr. Artur de Souza e Silva.

r'fiEA!'1m ut-:� ...

�\pu- Corr,prae para vos conven

esse ceI: o formidavel e ec.onon:· ...

cine- co SABÃO INDIO.

As mulheres comunis::as irão
p�ra o "Pedro I"

Dr. Donato Mélt}

Pelo onibus da A!Jto Viação
Catarineme chegaram, ontem, os

seguintes passageiros: Fernando Fi
dt'ncio, Wilson Nunes, Jorge de
Paula, ..àdolfo Maier, João Karps,
Gcrth Wetzel e Edmundo Mo-

fALErlmEHTO:

RIO, 21--Segundo cuvimo'l
ôntem, nos corredores da Po
licia CentrrJ, é pensamento do
v,ovêrno transferir todas as

mulheres prêsas como coma
nistas para o pr�sidio flutu
ante a bordo do Pedro /.

Essa medida é tomada de
vido á falta de acomodaçõ_s
nos presidios onde estão a:o
jadas.

Provavelmerlte essa tran�;
ferencia será reaiizada ainda
hoje, tendo sido tomadas já
providências a bordo do Pe
úro /, para o alojamento das
comunistas.

Alliversaria'sc hoje o nosso

distinto contt"'Tlaneo H. João Ma
chado Pacheco, pre>tigioso poli
tico josefens � f' oprroso prefeito
municipal de S�o Jo�é.

,11 (jazela jubilcsamente en

via-lhe seus afetuosos cumprimen
los.

rena.

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel Bt Oi•• ··Jalnville

(MARCA REGISTRADA

pois conserva e desiuféta a sua roupa.
·

..am.............................. .. � ..

I

�.
c
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