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Hoje á mei'�-no:· e �ava-..Jornar re
transmitirá @, Ge� ,JS ouvintes, corn a

assistencia do e: r, clr. Nerêu Ramos,
governador do Estado, E: éJI'(_as autoridades, o
discurso corn que o ";,', G��tullo Vargas, presi
dente da República, saud�:-,"C�,;' �"'O povo brasilei
ro, Inal: passagern �do anc) rrcrvo.
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BELO HORIZONTE, 30-
Foi encontrado em uma mina de
Abaeté um enorme diamante car
de rosa, pesa'ldo 80 quilates e

que foi vendido ao sr. José AI- Em áto de ontem foi nomeado
/./' Ves Barreto por 90 contos, f1' Promotor Publico da Capital, o Segundo colhemes nUMa fula all�o·i7",-1'1 o" i[")":O� �eCT.eta-
1 )llal pretende revendê-lo n6� Es- distinto patricio dr. Raulino rios do Governe' do Est'l�o scr20 ('� sr', ,-J •• �JI �"d F\ h eh

.:���dos Unidos. Os :;.enfendidos !avaro, que vinha exercendo as Silveiri', do Interior e Jt:..,t; .... ; (' 10'1 r." t" (I :'" ", (l FE'zcnda;
�,valiam O preço exàto da pedra tunções de oficial de gabinete do lho de AquirlO, da Viação e Obras Públi(,[.s � Cc,nbalti GaIvão,

__........__....'"
�cêr ca. de 500 contos Govemo du Estado. da SegurQnça Pública.

o sr. governador d I Estado opoz véto ao artigo 10' e'

seus §§ <hs Disposições 'Ira .itorias do decreto legislativo n. 55,
sobre a Orqanização MUllicii ,d.

Refere-se o dispositivo vetado á escolha, pelas primeiras Câ�
I aras Municipais, de uma comissão para examinar os casos dos Iun-
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"ionarios exonerados em virtude do movimento de 1930.
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,ff Julgando tal medida inconstitucional, o chefe do Executivo
diz que a Constituição de Agôsto assegurou

. aos municipios plena
automonia no relerente ao seu peculiar interêsse.

Depois, o sr. governador do Estado, esclarecendo Que é i1-
tcrêsse privativo das municipios a escolha de seus Iuncionarios e in
vocando os ensinamentos de Black sobre as relações dos funcionários

Bom" r"düad1. com 9 município, atem-se novamente á certeza da inconstitucionalida-

ADIS -'\Bt\PA 3 O _ A de do preceito, bastando, para tanto, lêr-se o artigo 19 elo próprio
ocalida I 'd O"�:1 b'bu f : b -l i.ccreto legislativo n. 55 que atribue á competencia do município a

� ne e aba ur OI om
f ld d 1 d
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t ; iJ cu a c ce nomear, ermtir, promover, pumr, icenciar e aposentar
" ... ,a, e rnIG1I0S, I idROMA, 31 - O Marecha por quatro aviões italianos.

lOS
seus servi ores.

8adoglio telegrafou que, ontem E conclue:
uma coluna eritréa alcançou' a

.

«Só o poder legislativo municipal, por deliberação própria,

Af
..

p. d
'zona de UARIEU,no TEM �pi(:"Oc�·�.'�-:O pódeestudar ocaso dos funcionários exonerados pelo govêrno dis-

� O Ice e o n1 a r.. a Ixào e BIEM, juntando'se a ou'ra cc-
... ;,:, J �'llJJ cricionário, para lhes dar a solução que melhor consulte aos interês-

te' lo flcarão na sexagenario luna vitoriosa no dia 27 de de r� acional ses da organização dos serviços locais. j
zernbro em ABBI ADDI. O Estadv não lhes póde traçar normas outras que aquelas

fachada da TA ,N.o c.hogue entre a.s p1trulhél.< T.r'_ll'""II - z ,

''''''-�r'"' que fic.aram gravadas na Constituição estadual.»
FOR LEZA, 31-No lu-

te v rd _. ,

- 11 B �"'- - I "'. � .... Realmente, por diversas vezes, e não apenas nessa, o Legis..
extlnta lega gar denominado Cocó, próximo a

.o Jn!migOl eve gra es pe as. '1 ="ú'n e iio rne- J E d I d I I f
.

d Ih" De nessa p rte tivemos quaren-
� ---

.�

'.tivo sta ua e imitou, por ta órma e com tais eta es a ação
esta capital um agricultor de 68 ç '" (n, _Ie t .... """" J d d b- . ta e oito nacionais mortos, doze ,; .:1.,.d1 � I ! ,..!I� ·':)s pOfleces municipais, lue úvi as não nos restaram so re asa-

çao anos de idade, apaixonado por r c. 1 b I I d I I' )
.

feridos oito eritreos mOI�05 P. dois SOS P !�e � a crificio c a so erania comuna, ao atropê o as reso uções egls ativas,
MONTEVIDE'O, 30-No'- uma menina de quatorze anos e

feridos. t.ios nêsse apagar das luzes. Assim seria, por exemplo, a disposição taxa-
. .

f'
.

I bai tendo sido repelido nos seus amo- d 5 b fhera-se o leia mente que o em al- No [toni da Somalia forças tiva do artigo 56 dêsse mesmo ecreto 5, si as atri uições con e-

xador sovietico sr.' Alexandra res, apunhalou-a. id '128 'C" M'·' d
. c.

A armadas de Sultão, dos Sciaveli Acaba .n de se verificar sensi- n as no artigo as amaras umcipais não re uzrssern essa 115-

N· ki
.

'd' di 3 menor teve morte inst anta-
im mi partirá aqui no la 0101 Dinle, a nós submetido, fi· veis altera ..ões no quadro do gada na soberania das comunas a simples incongruência.

de janeiro próximo, a bordo do nea.
'leram um reconhecimento na rc- Epi�copd() Nacional. No artigo 33 estabelecem-se �os casos em que poderá ser

, «Massl·ll'a», salvo se na-o conse
O criminoso foi preso em fia" ,

d I S b I f A R d d d f
'

d"grão o A to ce e i, en ren�é).n- ssi'n, s. E. �vma D. 01a- cassa o o man ato os pre eItos, sem, contu o, prever-se o caso es-

guir passagem neste navio. g_r_an_t_e_. d d GABBA f d A b I
.

I d ['t d FI' I' L' h'd
. .

o-se perto e C,I n 10r" ;I!uno .� ! ·.I'iu(!rq�e, Arce�iti- pecla os prelelOS ,e ,onanoro iS e (!SlanCI�s ,1_ ro�m,me�als, "no.Nesse caso, d�ixará êIe o Uru- Resta be Ie - tes nucleos adversarios, A élçL po do lViarên,hdo, fOI transfendo" eados pelo Executivo, Estadual consoante atnbUlçao pnvatIva desse
guay, 'no dia 8, a bordo d�, «AI- cida de OLOL DII...JLE foi apoiada para a DiOCEse de Curitiba. cu' poder.
manzora» ,levando consigo os ar- blilhantemente pela aviação. jo Bispo D. Hénric;ue Mouvoro
quivos da legação. Ficará em

A. exma. sra. Matilde Vieira irá substitu·.i D. Att!co Euzebio da
Montividéo apenas um funciona- R h C' d' P

esposa do abastado comerciante " oe a, c'n opelan la. • ara a

rio russo pMa tratar da venda
sr. Mariano Vieira, do visinho R t d Arquidiocese do Maranhão foi no-

'dos obJ'étos pertencentes à legação, � ecapura· O -

S!:' R D (� Idistrito de João Pessaa, restabe- ,1,eado . L}W. '\"cvma . �ar os
" qual tambem seguirà mai!l tarde.

leceu-s0 da emfermidad � que a depo is de 5 de-Vasconcel0s, Dispo titular clt;
O escudo da Russia, osten-

reteve ao leito. Algi7.a e Bispo auxiliar de Dia·
lando um martélo e uma foice, <� nos . 1 D JQ r.lanLi:a, ao tempo ao;; , oaquim.
ticará fachada da extinta legação. Banco IIa Sílverio. Pp a a D:oct.se d � Bom-

D III Foi capturaJo em Timbé fim, Bahia, foi rk'11c-:d.') ° R�\lml)
,graal Il pela policia o individuo Mu- :V10ns, Hug) FI 'csai1e lc Arilujo,

leien, condenado a 30 anos da Dicc'_')(' rI· ('-r,'panha. Para
pela comarca de Brusque, á D;ocesc d,' r,il"0soró, R. Grande
que, em dias de outubro de do Norte, foi nJmrado o Revmo
·1930 fugira da cadeia pú- MOiIS. Jayme de Ba"lOs Camara,
blica da Laguna, onde se da Arquidioc..:!!:e de Florianopo·

..11ft Ha..
achava prêso, cumprindo Is.

u� pena.

man ia Atendendo a 1.1111 pedido
I do dr, Juiz de D�reito de

. 1 Brusque,
o sr. dr. Chefe de

FOl nomeado por decreto de Policia determinou ao sr.

on�em, �aH\ Juiz da Comarca de capitão-delegado T r o g i I i o
Harmoma, otaJentoso conterranêo Melo providencie sobre ore..

dr. Arno Hoeshel, atual Promo- colhimento de Muleien á
tor Publico da Capital.· Penitenciaria da P<=dra Gran

de.
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Aumentados
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as CiVIS e os militares

R O
O'_ I�' n ��

10,3 - A Câmara a�rovou, em última discussão,

0,'
�lItrfH«rowHm�HC�tMJO

projéto de abono provisorio aos funcionarios civis, qualquer que �', e
,..

seja a sua categoria e fórma de pagamento, a partir de I' de ja- .

ffia a �a L =i®
neiro.

Tambem foi aprovada a redação
tares. ° projét» dos civis aprovado foi
Comissão de Finanças.

final do abono aos rnili
o segundo substitutivo da

....

Pramotarda
Capital

o artigo 26 sobre a substituição por suplente:; dc s vereado·
rC3 faltosos, além de esdrúxulo, proporcionarà campo largo á po

liticagem, coisa de que o situacionismo deveria convicto, porque, de
acôrdo com a lei orgânica partidaria, jà foi em tempo vibrado sério

golpe nêsse sentido.
O § 1· do art. 14 não estabelece plazo para a instalação

dos municlpics creados.
O altíso 5, letra b, m'lrca a renda assás ridícula d� 50

contos anu>.1is, de qU31quer armdzem de 2a., classf>, como condição
minima para a criação dos m'micipios.

Isso, e mais muitas outras coisds apreendi(hs numa ràpida leitura
do dc-creto 55.

Rápida, porque o atropêlo do L".'gislativo vem, inevitlwel
mente refletir-se em tud,) ° lmis, d'�sde o Exe(:utivo que sanciona
até ao comentarista atordla1o, esmagado, em meio da Babel legisla
tiva.

Nos dias I., feriado nacional,
e 2., feriado bancario, o Banco
do Brasil não funcicnará.

Foi prêso
D monge

Foi prêso em Concordia, quan
do se achava predicando no meio
de um grupo de proselitos, o

monge João Maria, que desde ha

tempos, dizendo-se Messias, vi
nha fazendo terriveis profecias
sobre o futuro da Humanidade e

de um modo particular, do povo
hrasileiro.

r

�J9 i. ,te�r3Usia� �a19m apoitas dcncial do sr. Getulio Vargas,
S. PAULO, 30--0 «Diario seria chefe supremo do Brasil.

(i' ll. .

1 N' Ih· E dPJ ....... [;5 , '. RJ� ("a oIte», co eu mteressa"te no" ntre os aposta ores encontra-se
.. .....,,J

ticia nos meio:, comerciais de S. o sr. Luiz Bento Almeida Pra
c".1ulo de que varios integralistas do, que últimamente se demitiu
mais entusiasta�. teriam feito apos- do cargo que ocupava na chefia
tas que já ascendem a 500 con" do partido integralista)cuja apos
tos, afirmando que o sr. Plínio ta fecha&:! com um come ..ciante

Salgado antes da sucessao presi- daqui foi de quarenta c:..ntos.

�f����:�:�oo���ra;;��s���"�I�� I!'BS?#,,' _ M

.� dos C� r'iÊ'�;,·{f��)�'O�DOS" r
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Juiz

Um diamante
de 500 contos!

Do �r. Telmo Almeida, De
lf'g,'c;o do h �ih,t;:; de Aposenta"
doria e Pcns0es dos Maritimos,
nesta cllpital recebemos atencioso
cartão de baas festas e de feliz
ano novo. Gretos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS
_ A,

IndiCa: �'·,�,=g=�=·t=r=.s=i�=wa=�=�=��i�I�·���M�*5�i�7�����,��������A����=s=����e�s��=��;'AdvÕgãdos . Ex-chefe da clinica do' Hospi- 11935� tugal
___� I; tal de Nürnberg, (Professor ����� Flarmacia I·

Indórg Burkhardt e Professor
RAULIVEIHA LISBOA, 29-A cidade esta

Erwin Kreuter) desde ôntern eob uma tempestj,

Especialista em cirurgia l armaceutícor -- RAULlNO HORN FERRO de continúa que já inundou di-
geral F L O R I A N O P O L I S

versos logradouros públicos,
As águas do Tejo tornaram-se

alta cirurgia, ginaecologia, (do- ameaçadoras, pondo em perigo di.
d h) Completando

.

no corrente mês 100 anos
enças as sen oras e partos, versas embarcações que estavam
cirurgia do sistema nervoso e de tranco c proveitoso junctonamento, gra- ancouradas e que foram pronta-

operações de plastica ças á hont asa preferencia da ilustre ctas-
mente socorridas. O «destroye-,se médica, farmaceutica, odontológica e do
"Tamogs" desgarrou, correndo I

povo em geral, vimos manifestar publi- I risco de encalhar, razão pela quacomente os nossos sinceros agradecimentos
j o comandante do mesmo ordeno

a todos quantos nos honraram com a sua
alguns disparos de canhão, pediadistinção, fazendo desta farmacia a sua do socorro.

casa de confiança, de respeito e sobre-
tudo de honestidade.

A provi reia continúa em rigo
rosa invernia. Em toda a pari
registraram-se inundações, causan
do avulta-los danos e grande pâ i

nico na população. t

A Gazeta
Médicos

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua [cão Pinto, n' 18
(sobrado) .

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Cesar AvilaDr.

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operaçõe s

CONSULTORIO---Rua Tra
jano N. 18, das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves junior N. 26

TELEF. 1.131

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

Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Ferro'
Resideucia:-R. Esteves Ju

nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid PAVOROSO

incendio devasta a
florestas da Afri ca

do- Sul
Cabe Taole Moutain, 26-

I���������������������� Esta montanha está em cham
em toda a sua extensão, cott� ,./
tuindo o maior incendio na hi
toria da Africa do Sul. 1.50
acres de pinhais, no valor apn
ximado de 250.000 libras este

linas, foram Íiteralu ente dizim
dos pelo fogo.

Os aviadores que percorrer,
d região, informam que as cl
mas são visiveis á distancia
140 milhas e que o incem

prosseguirá talvez por mais u

semana.

Cliníca Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
cem operação e sem dôr

Resid.: PraçaPereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1353

Cem iú:1 .--R. joão Pinte, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

tório de [advccacla á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de Sau
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Edificio próprio]

Proteção contra os raios
terrestres maleficos

Um interessante folheto GRATIS !

Este util folheto, ao Prof. BUCHL, lnõlcc a V 5. õe ra

mo poõerü proteger-se eficazmente contra 09 raios mcllqnos
que ernnncrn ao 5610 e que são a origem ae muitas õoeriçce,
como:

Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile
pSla, dores de cabeça, tonturas, asma, msorna,

nevralgia, angina pectoris, paralisia infantil, zum

bidos de ouvido, arterio sclerose, doenças da bilis,
do estomago, coração e bexiga, cancro, diabetes,
ner vosidade, prisão de ventre.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

B.Dr. SYLVIO
FERRARO

Clínica de Crianças-v-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sihlis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ,ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Escriptorio :�Rua 15 d,�
Novembro n. 50

(EOiflclo Caixa Agrlcola)

TELEPHOHE, 58

NATAL TRA
51 V. 5. I!stó desanimaOo, cam falta 01Z energia e ôeseja recu-

G ICOpercr a saúde, f!tfopça e vfgor. deverá ler o folheto õo Prof. í"

�Buchl PROTEÇ O COHTRA 05 RAIOS TERRE5TRE5
. \' .,.11mALEI::'IC05. E' enviado 6RATI5, livre de porte. Todos 05

........

."""._l
PA15AHDO 05 peõlõos õeuern iH�F dirigiôos á rasa Editora R. Hermann. NOVA YORKj 27-0 J

b I R Dep. A. Caixa Postal n, 875, PORTO ALE6RE. d tDr Ader a.. SEGUINTES JUROS: _

mero e pessoas mor as I

da Si lva '.,

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil consequência dos aciden
CIC Limitada 5'1· ata. ���������'������������.., que frequentemente se ven

Advogado

I
CIC. Aviso Prevloôj. ala. 'I cam nos diàs festivas de r

RuaCons.Mafra, 10 (sob.) Prazo Fixo g·l· ala. f"aulo T POSI-to tem a grata tal foi aumentado pela te
Fones 1631 e 1290 �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

. .

- satisfação de pestade de neve que var

.... .==:........;;.. Casamentos comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de as regiões noroeste e ��
.

I
Novembro n' 24, nos altos do conhecido Café e oeste do país, nas quas

Jes, Salvio de Sá "cinematogar- Restaurante Estrela, dispõe de confortáveis e bem temperatura se consen

Gonzaga. f-ICOS"
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros, abaixo de zéro gráos.

E II_telefúne, banhos quentes e frios. I Segundo consta, morr�
Dr. Osvaldo Silva I até agora em todo país

5 t k PARIS, Z9-A estrela cíne-] '

pessoas, muitas das quais

AO:O:::;o, N:�:�:.!un���a!:��: .:0; N ATAL E A N O BOM ��;:�q����aad��, f�O�Jm�
suburbio de Courbevoei, comja- ���������������!.

) sas outras se suicidaram!
quês Pattini membro do conselho motivos de pobreza e ton
Municipal. Os recem-casados deí-
xaram o Cartorio num auto-em-

_.
� Dr. Renato_ ·1 �ulancia afim de fugirem dos cu

nosos.

==Barbosa:=
ADVOGADO ARIZONA, 29-A artista

de cinema, Claudette Colbert,
Rua Trajano, 2 (sob.) I casou-se ontem com o medico que

Fone 1325-Atende cha- ha um ano fizera-lhe uma opera-
mados para o interior. ção nas amigdalas.

;:===========:"l�= Trata-se do dr. joél E. Press
PASCHOAL SIMONE Si A.

man, especialísta em Hollywood.
LIVRARIA MODERNA A atriz Claudette declarou ter

28 anos e o medico Pressmann
34.
O Juiz E.A. Freemmam oficio

Capital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

Dr.ArminioTavares
Especialista emmolestlas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formado pela faculôaõe ôe

medicina tia Universidaõe õo
Rio ôe 1aneiro. Ex-interno,
por concurso, 00 Hospital ôe

Pronto 50t orro e õc Assisten
cio Publica ÔO Rio ôe 1anelro.
Com alguns anos ôe pratica nos

�ervlço!5 especializaôos no Pro
fessor 5anson, no Rio de 1a
nztro-nc Policllnica õe Botafo

ga •• no Hospital Oe 5ão 10ão
Batista do LagOa e no Hospital
6affré·-6uinle).
Chefe de clinica 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 propna.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone part�cularl 426

RUA TRAJANO, 33
Telefont-) 1287 A CIA. TELEFONICA CATARINENSE,

em comemoração ás tradicionais Festas do Natal e

Ano Bom, resolveu dispensar, até o dia 31 do mês em

curso, a joia inicial de 100$000 (Cem mil réis) pa
ra todos os aparelhos cujas instalações forem solicita
das até aquela data.

Queira V. S. procurar-nos e nós nos servimos,
com o maior prazer, a fornecei-lhe todos os detalhes
e informações prec-isas, absolutamente sem nenhum com

promisso da parte de V. S.

------------------�

A Côrte
Supre"

será dividida em�
duas Câmar

\

RIO, 28-A Côrte SuprI
discutiu ontem a sugestão do
curador geral da Republica�_'
Carlos Maximiliano. 'I

Por grande maioria de V�

foi aceita a proposta sobre a

visão da Côrte Superior em

mara de ccmpetencia cumulati
O Tribunal vai decidir 81

Dentistas ;sobre adcrea�ã.o de mNais doi;
'gares e mimstros. essa f

L· F I b Hormonio Feminino tambem, será vencedora a prOlU IZ reys e en
Tvpographla, Estereotypla Comprae para VO$ conven- ta do ministro Carlos Maxilll'

Cirurgião Dentista encaõerna,.ao, Pautaçêlo, Tra' cer o formidavel e' economi- Laboratorio Rau I Leite -- Rio no, acatando o parecer do Dli
_ RUA DEODORO, 30 -

balhas em Alto Relevo etc. CO SABÃO INDIO. tro Bento de Fafia.
������������������������������������

C. Telefonica Catarinense
Praça 15 de Novembro, 8

f'unõaôn rzm 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

faixa poatal1Z9 TEI. auto 101'-4

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Incomodos de Senhoras?=

ou a cenmoma.

Ovariuteran

EL.EGANCIA GOSTO·E BOM
Para Natal MANDE confeccionar seus �ernos na acreid�ada·CASA A CaP I-ta IA eR valendo-se dos lindos padroes :.
no avo R E N N E R �

�. J

• .!flh
RUA co N S ELH EI RIO MAFRA ESQUINA DA RUA T' FI A � Ao N c:n

. -

t··�1'4
j

,..

.�'
\. j

',-;ii....
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A GAZETA- -Florianopolis, 31-12-Q35

OCEON o líder dos cinemas
HOJE HOJE Por estesás 7 112 haras dias-•

A apresentação da revista feeríca da WARNER BROOS que é um desfile de
cousas maravilhosas e lindas A voz inconfundivel de !:.NRICO CARUSO JUNIOR na extraordinaria cinta

ACARTOMANTE
COM A LINDA ANITA CAMPILOMordedoras de 1935
RUA42

A revista formidavel que a cidade aguarda: com WARNER BAXTER- RUBY
KEELER-UNA MERKEL-GINGER ROGERS -GEORGE BRENT-DICK

POWELL-GUY KIBBEE

Direção de Lloyd Bacon

Dick Powell-Gloria Stuart- -Adolphe Menjou- Olenda Farrell·�HlIgh Herbert
Alice Brady-Frank Mac I lugh+Dorothy Dare-Joseph Cawhthorn

e mais uma centena de girls incendiarias

No programa: NO PAI'S DOS DOCES-Desenho colorido

PREÇO ISOOO (Selo $100)
C. Telefonica �?Dll:9DfC�!jÇ!OO����

Vva. 8asilicia de Melo �
Dias partíctpa aos

pa-I
tti� Purgolel1terentes e pessôas de sua ,

amizade, o contrato de , Granulado e comprimidos
casamento de sua filha

I�
. I L

.

Maria José Dias com o LaboratollO Rau elte
sr. Manoel Pereira Duar- � ......�"'C�� "'�"""'''�:.l:!!C:l!!C�-' E' It I'te. � roA &. ��

lt nce a lan

�
� � R I-

- -

O � Audizoni R

��M{4IaDno�el:l�"" �'iri1� � e I g Ia H diofoniche
8 I � � E. I. A. R.

Maria

I
���� �����

II apresentam-se noivos Catedral M etropoP- EataçAo da Roma-2RO 31,
f olis .. 25-12-35. tana-Orde 'n da ado- m 9635 KC.

.... ....,....""'""�.acH N •

raçao para ho]e Hora do 1?io de Janeiro 20,

Prisão de ventre?

II

nnense
Aparelhos instalados em Dezembro Rio

Desembargador Erico Torres
Carolina Silveira de Souza
Tte, Nelson Gonçalves
João Rr:berto Sanford
Procopil) Borges (Re5id.
Procopio Borges (Neg.
Maria Rocha
Antonio Lopes Mesquita
Profiro A. Gonçalves
Dr. Ivo de Aquino
7a. Bateria Independente de Artilharia
João Alcantara da Cunha
Caf� Bom Dia (Dario Ouriques)
Oto Voge]
Menezes Filho
Vitor Busch & Cia.

Manual 745
» i17
» 705
» 706
» 707
:& 761
» 769
» 728
,. 712
,. 722

de Costa 1.146-1.532
1.603
1.594
1.605
i.581
1.670

Rheingantz
o AZ DOS

I I Das 20 ás 21 horas Con- Programa de transmissão r
FERIS BOABAIU e ex- gregação da Imaculada Con- diotõnica especialpara a

Chapéus ma. farmlía desejam aos ceição; das 21 ás 22 horas Ametica Latina

Procu rem seus parentes, pessoas Congregação de N. S. das
T f .

amigas e freguezes da Dôres e Associação Santa erça- erra 31 de Dezembro de 19

NO SEU Casa das Meias, bôas Terezinha; das 22 ás 23 ho- Anuncio em italiano, espanhol
Fornecedor II [estas e feliz ano novo. Ias Damas de Caridade; das português. Marcha Real e Gio

����'�������-��===============��������, 23 ás24 hmas Apcstllado mzm.Coore"���S.E. R

U �
!.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIJ das Senhoras; das 24 ás I. DOLFO BENINI, Academico

•

4 à JAnE IRO
O �������� horas Povo em geral; da 1 Italia, sobre o thema: Os prob

!" O PAULO T. POSITO ás 2 horas Vicentinos em mas da população e as necessi

• � 0I:, e exma. família deseja geral; das 2 ás 3 horas Con- des de expansão temional. N
" as pessôas de sua aml- gregação N. S. do Destêrro; ciario em espanhol e portugu
• zade e freguezes do Ca- das 3 ás 4 horas Congrega- Concerte variado. Noticiario
• • fé, Restaurante e Hotel ção N. S. do Bom Conselho; italiano. Canções do lenor M
G C O L O S 5AL 5O R T E I O � Estrela, bôas festas e

I
das 4 ás 6 horas Irmandade zio Giovagnoli. March; Real

• fi feliz ano novo. do Santissimo Sacramento. Giovinezza.
A Irmandade do Santissi- -F-a-c-u-I-d-a-d-e- d!,;o;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

mo Sacramento adorará du
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advog ado
rante toda a noite distribuida Di f'e i toconforme a lista da adoração,Rua Trcljano n. I (sobrado cabendo-lhe mais as duas ul-
timas horas da madrugada. Pela lei estadual n. 46 fic
A's 6 horas haverá cncer- estabelecido que o número de p

ramento solene. fessores da F'lculdade de Dire
OS CARIOCAS VENCE- de Santa Catarina.correspond
RAM OS PAULISTAS Anunciar? ao número das cadeiras

I
RIO, 27 - Em match revan- na A Gazeta curso,de.b�charelado. da �acul

che pela �isputa .

da TaÇIJ de
e prosperar nos seus I d� de Duelt? da Universidade

Ouro a equipe caneca abateu os négocios RIO d� Janeiro:
paulistas por 4 a 1. • _

I
Sera a seguinte a rernuneraç

Os quadros formaram assim: USO .obrrgatorlo de anua� do p�ssoal. dá IFaculda
CARIOCAS: Francisco Poroto hldrometros GratIficação do diretor
e Italia: Afonso Zarzur e Ca- 2:400$00
nali: Orlando Luz Carvalho Gra· A lei estadual n. 51, de 28 Vencimentos de professores cal

dim Leonidas e Patesko. do corrente.instituiu o uso obriga- dráticos 4:800$00
PAULISTA: Ciro Neves e torio de hidrometros na capital. Vencimentos do secretário

jahu': Martellotti Brandão e Tu- 4:800$00
fii Saci Luizinho, Toléco, Ara- Ep íIept icoS Vencimentos elo porteiro-bedél
ken e Matias. 2:400$00

I Marcaram os goals: Luiz Car-
valho (2) Orlando Lecnidas e Ensino gratuitamente o

I Teléco. As melhores figuras da modo .seguro e iefalivel para

I , cancha foram: Porote Alouso cura da EPILEPSIA ..

nscrevef-vos. I ZArzur, Luiz Carvalho e Leoni- Cartas para o dOr. Buchmann
das dos vencedores; Ciro, Merte- Caixa Postal, 2658 -

fi letti, Soei e Teléco, dos ven- Rio de Janeiro - Brasil
, •• ' ' .. eidos,

'NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Desportos

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

, Exige apenas a contribuição de
1$000 para cada sorteio

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE

D IAL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOO

I
•

I Habílitaj-yos!
•

, ' .....'------.' ------�R,
- �

Quem

I ACHOl
Uma escrava de ouro, pe

I tencente a senhorinha Ali
Pedreira, perdida no dia �

Para o Hata) e Ano Bom ...

ALEGRE SUA MESA, NAS FESTAS DE

NATAL E ANO BOM, COM OS AFA

MADOS E DELICIOSOS ASSADOS DO I

BAR ..RESTAURANTE ESTREL.A
LEITOES-PERÚS-GALINHAS-FRANGOS ASSADOS COM ABSOLUTO CUIDADO, POR PROCESSO

ESPECIAL DA NOSSA COZINHA-BEBIDAS DIVERSAS, DAS MELHORES MARCAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
FAÇAM DESDE JA' SUAS ENCOMENDAS

PAULO POSITO Praça 15 de Novembro

ÃPflrtamentas canfartaveis só no ESTRELA-HOTEL
,)
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�c I' ,'�
- �

� ar
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. I_I
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� FI11I'aes em.·
Blurnenau - _joinvilie Sao Francisco - Laguna Lages �

Mostruario p�,rmanente em Cruzeiro do Sul �
Secção (:je Secçao de Secção de �'FAZENDAS: I' IFazendas nacionaes e extrange'ras para' ternos FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de benericiar 'madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:,

'

Machinas para officinas mechanicas

I'Tapetes e trilhos 'Cim�nto-ferro em barras, ferragens para portas Machinas 'para laoeir JS ,

Roupas feitas e janellas, tinta .Machinarlos.em geral para a lavoura: arados,

I
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

"

Linha para coser e sergír Fogões e 'Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Lvl.otores
Lã em novellos e meadas LOJ�ça esmaltada - apparelhos' de jantar - talhe- electricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissõcs.jjetxos, ��,

\
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, cc rreias de couro e lona

.

!

� Cortinas e Cortinados I'intas a oleo e esmaltes )Jeos e graxas lubrificantes
. Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �1

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaccutícos - .

' sorios, serviço mcchanico 00

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras
'

,Pncumaticos c cantaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANl\!x, Bebidas nacíonaes e extrangeiras 'Material electrico em geral �

� Ernp, 'sza Naciclnà: de l\Javegsçao. "Hoepcke"_av�pores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' � I

� Fabrica de Pontas "Rite r"'ari,_a" - Fabrica de Gelo. "Rita Maria" -_ Estaleir "Arataca" ���P���V.DA��������i�������é&���������I�X�������:&AVAV��
�••$eo.OG. e ee�)o�e�••� ":/A GAZETA
: C h· "AliI d B

' ,,:; Adolar Sel1 arz
O ompan la . rança a . ala ii Agente de VaporesI e

I FUNDADA EM 1870 I:
• Seguros Terrestres e Marítimo =: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil �

1\;/1atr i 2::

En�arrega-se de classificação, medição e EMaARQUE 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 n-�,odicos

SÃO FRANCISCO SANTA C!.TARINA

DIARIO INDEPENDENTE

REDATORES DIVERSOS

COlaboração

Não será devolvido o original,
oublicado ou não.

o conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiliiõ,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.1iiiiii__;m;;;;;:;;m;;;;;;;;;;__iii:iiiiiiõiiiiíãD;;;;;;;;;;;;;;;;�E!iiiIi5iiíiiiiiiiiii� da Redacão,
,

').000 :000$000
38.000:GOO$000
18.170:403$540
i 3.-496:912$949

2.435.044:063$157,
4.183:406$606

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVFIS
RESPONSABILIDADES ASSUM IDAS EM
�INlSTROS PAGOS EM 1934

1934

I�A@iliI@#4ít"lB1'mIf1W®l4��%W�"W'I"IE
.

",
DRS. • �

SIPPEL E ARIMACHADO 'tt..lJ>\�
lJIOLE8T.lA� �'"

D� �� ��:S
BÓCA "�, espeoiats e

&
C> '!\,'\J

horas marcadas

.. A."-' Raios X
, ��V Díaterm!a

�...��"" Raios Violeta

� , Rua Felipe Schmidt, 38

Assinaturas

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

44$000
24$000
12f.-:OO
4$000
$200
$300

t-orto Alegre - Dr. Antonio IiiBottini "

� ������������������������I
Curitiba-Petrarca CalIado

� ão discutam --- NO ESTADO DE SANTA

��� ( CATARINA:

I b.raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paes
Angelina-«Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos

I Blumenau- Martiniano Hilario

I
Brinql..ledos\, Louç�s e Bom Retiro-Joaquim Simões

Artigos de pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:-es

eletricidade, acaba de Cruzeiro=-Osveldo Pereira

� receber grar1de novida- Curitibanos-Enedino Rosa
<:<ti'- Cresciuma _ Dinorah Alves
� des--�Rua Trajano n. 8 ... Tel 1.428 Caminha
�

>.S'� �__iiiiiiiiiD__iiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiii""'iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiõiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""'_iiiiiiiiiiiiii� Itajaí-Evilásio Heusi

i loinvile-Xavier Schenk
I I • Lages-Hossanah Neves

• I Forrn IdavelS sortelol proprros, tres vezes I e Laguna-Francisco Chagas Ma-

"I por semana, todas 8S segun- � Iavalorna I chado

& das, ter�tas G sextas-!eiras, �1....J.._J Mafra-Pompilio Claudio

• � Praça 15 de Novembru, 26---s(}hrado - Fone. 1.360 Nova Trento-João José Archer'

EX tração com globos de cr�stal. � . OrleanS-Edgar Matos• �
PRIMETRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

farto União- Herrrinio Miles

� A máX ima lisura e honeBtldade, pois, os ser- r�1 Duas transmissões dia rias: pela manhã e á noite Rio do Sul-Aristides Melo

� telas são presenciados pelo povo. �j, 1 São José-José Costa Vaz
'''''''1 Anunciar no JAVA JORNAL, significa: GrafIdp.ê VeD( as e

�f ��, S. Francisco,Guaracy Goerresen
II �J maiores lucros

f�.
.

t.�;W�1,1
São Joa�uím-'João P'alma

� �� Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS Tijucas-',Osvaldo Ramos

����••••G--------O.�GOG.��,.� Tubarão-]<Íaquim Fara�Q

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

Redação, Admnistração
e Oficinas

RÚA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Apentes, Sub·Agentes e Reguladores de !\varlas -em todos os Estados li':0 Brasil, no Uruguai e nas prin�ipajs praças es�rangeir2s.
,

"

e
�gentes em Ftoíanopolts :

�

I,. Campos Lobo & Cía. ;,,�
� Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 �

• ,TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA
.

'. •
- �
ii Escrítórios em Laguna e ltajaí �
· �.
� Sub-Agentes em Blurnenau e Lages.
� �
.....e..ee-----o--,---�G�OG(���

Agenles··correspcndentes
0'---

Agencia Madellllna de Pu ..

bljcações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

A CASA QUE REALMENTE VEJ\jDE BARATO
EJ A CASA MISCELANEA
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