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No dia 23 o

Getulio

o presidente O Pda Republica •

e

u'

rá
•

Visita o "stand'
catharinense

Rio 2o -- (via aérea)
steve em visita ao stand do Es
do, de S�nta Catharina o presi

a ente Getulio Vargas. Ao que ob
rvámos, o chefe do Executivo
vou de sua vista a melhor im-

pressão possivel, interessando-se
grandemente por quasi todos os

productos expostos pelo operoso
Estado sulino, principalmente na

arte destinada ao carvão, onde
5. �x. demorou-se em palestra com

os os encarregados da secção, toman
do informações e dizendo do es

'. pirito que o anima na resolução
do problema do carvão nacional.

e O matte tambem foi objecto de
ande interesse, para o presiden'

te da Republica, tendo s, ex, si
do presenteado com varias amos

tras daquella producto.
Como lembrança da visita, le

vou o chefe da Nrção diversas
amostras Je produdos catharinen
ses como várias qualidades de cer

vejas e outras b�bidas de cerve-

o jarias e distilarias joinviliense"
constrvas, matte e nluitas outras

especies de productos industriaes.
Durante a visita de s. ex., um

. cinematographista filmou va r i o s

aspectos.
O detalhe mais interessante da

�sita do chefe do governo aL

�nd dos productos catharinenses,
fOI o que se refere ao mostruario
das aguas mineraes ImpeTtdriz.
Tendo-lhe o funccionario encarre

gado do citado mostruario lhe ci
tado alguns dados historicos sobre
as fontes onde é colhidC! ess� a

lUa, dizendo-lhe a origem do n�
Ille de Caldas da Imperatriz, s.

ex. mostrou-se vivamente interes
sado por tal caso. Assim, soub€
�Ile esse no ne provinha de terem

lI�o as acommodações, que até
�OJe lá existem, construidas pelo
Illlperador do Brasil em· 1 b45,
qUe lá, todos os annos fazia a sua

rÇão de aguas em companhia
e .sua imperial familia. Os ba

tenos de legitimo marmore de
arrara, de que hoje em dia fa

tem Uso os n�merosos banhistas
qUe lá comparecem, foram os mes

IIIop'usados pela família :de D.
edro I I.

presidente Cli"�zada Na.10 Clube D>�ze Qu�,:em�ra.
8 ., cloti1al de Homenageára a t.f.caçao
Viajara Educação nossa delegação do --

remo Rio, 20 -- Os funccionarios
Acaba de ser constituida .

les- públicos requisitados pela secreta-

ta Capital a Commissão Executi- O velho CLube Doze, orgulho ria ,do T�ibunal R�gi?nal de
va Regional de Santa Catharina e symbolo das nossas tradicções JustIça �le.ltoral do Dlst,ncto Fe-

AI d f I h d I da Cr rzada l\lacio�al de Educa- não deixa nunca de homenagear deral dl!lguam ao pre�ldente. da-ém ê sua a.n. ia a::o:n�):m. arn s. excia o sr. r. Wa ter
E' quella cort um memorial pedindoç�o, encarr. gada de superintender o que é nosso, ,aSSIm, a que-

e
..Sarmanho e sua exma. esposa, e dois ajudantes de ordens.

a 01 ra qu� esta imtituiçüo se pro- rida sociedade vae offerecer aos
o pdga�ento de gra�lh�ação, a

O avião qUê conduzirá o chele dl Nação escalará nos por- pôe realizar neste Estado. c'e com-I catharinenses, que fizeram brilhan- que se Julgam com direito.
bate ao analphabetismo, a sim co- tissirno papel nas provas disputa-
mo promover, e'11 occasião oppor- das no Campeonato Brasileiro do
tuna, a semana d" Alphabetiza- Remo, uma festa de congratula
ção no município de Florianopo- ção pelos feitos dos nossos con-

S. excia. viajará no hydro-avião Anlungá, do Syndicato liso terraneos.

Rio, 21 - Està marcada para o próximo dia 23, a viagem
via aérea do sr. Getulio Vargas, suaesposa e f:!h03, ao Rio Grande
do Sul.

tos de Santos, Paranaguá e FlorianoFo!ls.

o cardeal Pacelli
substituto do Papa

-0--

Condor.

Roma, 20. - Com a morte
do cardeal Pietro Gasparri, o

cardeal Pacelli foi nomeado para
substituil-o como Camerlengo da

Maceió, 20 -- O Tribunal Igreja Catholica Romana, isto é,
Eleitoral já expediu diplomas a 6 incumbido de dirigir os negocios
dos deputados federaes e 26 da Igreja, no interregno entre a

dentre os 30 estaduaes, com morte de um Papa e a eleição de
maioria absoluta do situacionismo. s eu successor.

Ficoa assim organi7ada a re-

ferida Comrnissão: Dr. EliezerO presidente Vargas, que, desde outubro de 1930, não visita dos Santos Saraiva, presidente;
seu Estado natal, será ali alvo de grandes homenagens, profa. Beatriz de Souza Britto,

vice-presidente; prof. Altino flô
res, 10. secretario; proia. Anto
nietta de Barro�, 2a. secretaria;
prof. Laercio Caldeira de Andra-

� �

t
r da, 10. thesoureiro, e prola. Ju-

PIe I . ea ra Ilieta Torres,
. 2a: theso��eira.Em sua pnmeHa reumao, que

I
se verificou no día 1 3 do cor ..

rente, a Corn.nissão deliberou

e Ie ições I que a �e11ana e'e Alphabetização ���."f���""'�A'���oo�C:s::3i:s:I�O
...

���5"AM�O·�sr-=l�:Ü""'rJI só r e realiza s : após a reabertura � _ "

f das aulas nos vários estabeleci-
mentos de ensino, no proximo �

........1
�

S P I 2'1 (. ,

) A
.

d b
.

I I armo e gue durante esse interregno Fü1 E d f I d
•

d T I t. au o, I via aerea - proposito os oatos CIrCU an-
. f' I' I � ra uma vez no es i a eiro as errnopi as. rtes de que o P. R. p, iria promover junto á JU5tiça Eleitoral a s�blzesse, pe a

Imprensda � pe.a � Eu encontrei um-indio de cocar verde-amarelo, suaren- Wt
I - di' S� PI' J - S

. tn una uma propagan a intensi- � 'd d fi h ri·annu açao o peito em ao au o, ouvimos o sr. oao ampalO, '1 d C d � to, exangue, muni o e arco e ec a. i!
membro da cornmissão d�rectora do P. R, P. que nos declarou o

va

Te
TI piO. a

� r�;d :�ias para � --Quem és? Donde vens? Para onde vais?

I
��seguinte: ornaram-se p,o e

� O indio não respondeu como Bocage, mas disse, de- "

O d d b I d a organização do quadro social,.� I d« meu parti o está colligin o provas 50 Te a vio ação e urnas. � S� a 0, isso: ..ficando fixada em 2$000 a men- r.Se conseguir apurar a existencia concreta de documentos sobre a Itt --Sou o Brasil; me estão empurrando para o preci- ..salidade dos socios Mantenedo-
��violação, tratarà de annular o pleito. Ha indicies de que foram rou- � picio: estou cançado, mas quero ver si me salvo..

res, e em 1 $000 a dos Socios �badas varias urnas. Caso consigârnos provar isso, appelaremos para � Ssntamos-nos na rocha da escarpada e o indigena ..Contribuintes. r.� r.a Justiça. Quando a mim estou habituado á luta e irei até ao fim. �I!i contou-me a sua historia: ..
I O Ficou tambem resolvido que, � dFallando sobre a fundação do Partide Naciona de pposição, � -A minha terra está numa barafun a, os que lá me- ..

disse que o P. R. P. se mantem solidario com o ponto de vista de com o producto dessas contribui-

�� ram não mais se entendem; imagine que Ilrgueram quatro H
d h I C 'd ,rões se abrisse em J'aneiro vin- ri... 1 Ch T C bseus associa os nessa campan a po itica' onsl éra necessana a :r

lo!' pi dres: um no uí, um em umucumaque, um no a o
R b douro, uma esco]a de alphabeti- r.�

b Ifundação do partido nacÍonal e espera ir ao io reve para tratar � Branco, outro no Acre e so re e es construíram a torre de
d ' zação para adultos, nesta Capi- r,� B b I N d' I do momentoso caso junto aos procéres aa opposição. Ilt a e. em és capaz e imagInar o que vai por á; epoistal, para o que o prof. Laercio r.�

b I f d I A I� que se esta e eceu a con usão o inguajar. qui o vírou a

a
Caldeira pôz á disposição uma

�'it..� casa da sogra, todos mandam ninguem obedece...das salas do Instituto Commerció.l,
mas tudo vai bem, atalhei, como dizia o Ride que é director, offerecimento � varolles.

que foi acolhido com applauso 1i� Q I d' I d I� - ua o que, tu o var ma; com a anarquia a in-poIa Commissão. r;!I I I I
.

b dRI'O, 21 - Alguns matuti- d b d Il!.i gua erraram os ca cu os po Íhcos e você sa e que as pre-Em poder de ca amem ro a r.� d dd � visões astrônomicas epen em as provisões gastronomicas,nos, voltando a falar a po- Commissão poderão ser enconha- '1

d I f d M d F� segun eJ a fi oso ía o en es radique.lítica riograndense, asseve- das listas para imcripção de 50- � --Não entendo nada, obtemporei.G t I· V cios mantenedores e contribuintes. �"ram que o sr. e u 10 ar-

� --Espere! Você já leu o Schakespt!are, conhece Tf.e
gas, na sua proxima viagem P;�omo�ão � Comedy ofêrroTs, onde aquelesdoi3Dromios origi' a'am urra

ao Rio· Grande, insistiria pa- Y
, _I_ � série de qui-pro-quós?

ra que o sr. Flôres da Cunha por il1eula � --!!!

acceitasse o cargo de miniS-/ � -Pois, minha terra está mais ou menos daquele geito,
R· 21 N d � reina a desordem, reina a confusão. A matematica falhou,ti'o da Justiça, entreoO'ando-lhe 10, ••

'- a sessão e ôn-

�'i.I..�' d" '(, os mora ores da terra estão aturdidos e diante do fracasso
a direcção da politica nacio- tem, a �amar: approvo� em se-

da força política, certamente apelarão para a política da
na!. Se tal se desse, dar-se- guddad dlscussao, dO projecto co�- (� força e isso vai ser uma calamidade, um D�us nos acuda,ia o passo decisivo para a

ce en ? �os estu antes promoçao � um salve-se quem puder.
almejada pacificação do Rio porAmedIda. d

.

rl d � --Mas, o condutor? perguntei.G d mu ança a attItuue a
�ran e.

b d ' h f I �
- O homem que ri passou todo o tempo "comoanca a gauc a, agora avorave

� dá pretenção dos estudantes, é o 1� algo ão entre os cristaes», pondo panos quentes sobre as

indice de que o projecto será ap- � dôres, ou aplicando bolsa de gêlo para esfriar os proces
provado e que o proprio sr. Ge- O sos agudos.
tulio Vargas não o vetará. IW - E não conjurou a crise?

I � --Devagar, quando amainou a tempestade, pescou
------------------- � todos os peixes grandes, foi escolhendo pelos maiores e me-

� lhores e num sadismo pasmoso abarrotou o barco de cada
� veres, digo, de peixes mortos e agora navega em alto mar,
I ao léo dos ventos, á vontade das ondas e á mercê das tem-
� pestades. ..A Directoria d� Instrucção
�..� -Pescou todos os'peixes?Pública está intimando o"

f ,,-Não, sobraram peixinhos vagabundos com os quaespro essor Francisco Serafim
lij ele mesmo não se importa e que só lhe atrapalham a direçãoGuimarães Schrader, da es- � do barco.cola de RlO dos Poços, no � --Gente miúda não é?municipio de Canoinhas, a:-

assumir o seu cargo, dentro i191
--Sim os descendentes daquela provincia grega.

.. --De qual província grega?de prazo de 30 dias, a con-
,. DR h e t d 1 d t b "

-

a Beócia ...
oupas para omens ar e . e corren e, so

� BISBILHOTAcrianças só na CASA A pena de ser exonerado por ��OAP ITAL..
.

abandono de emprego. ���1�r&:����]t*�;:a",!Slr:::*!rz1.���"T"'iC

Já foram di
plomadosPara organização do programma d � recepção reuniu-se ôntem .

em Porto Alegre, uma numerosa cornmissão, presi Jida pelo arcebispo
d. João Beck.

.. P.

A nullidade das
I • d

pauustas

o gal. Flôres dirigirá
politica nacional?

Suicidio a

dynamitel

o gal. Nepomuceno
Costa cont'inúa

desligado
Rio, 21 - Tendo o governo

I resolvido que o general de divisão
, João Nepomuceno da Costa, não

Varsovia 21 -. <? .

cabo Fran-
se acha comprehendido no decre

cisco MikolaczykI sÚlCldou-se nos
to de amnistia, o ministro da

sUburbios de Sydgoszez, em�re- Guerra mandou desligai-o de addi
gando poderosa carga de dynamlte. do ao Departamento do Pessoal

Mikolacyki enterrou, a carFa do Exercito, ficando na situação
de explosivo a 5,0 centImetros de

que anteriormente se achava.
profundidade; deItou-se no 10,cal_ e
provocou a explosão. Esta fOI tao

violenta, que só se encontraram de

pois farrapos de roupa e. pedaços
de carne esparsos pelas lmmedla-

Apresente-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DiARIO di o e a Esphinge
INDEPENDENTE

Redactor chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

ENIGMA N. 3

CHAVES:Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em respon I Rebeàeiras
sabilidade ou endõssc por parle 413 Uva branca e mui õocz

ria Redaccêío. 6 Diviàir ao meio
, 9 Pessôa que abraça

Assignaturas 11 Em biologia complemento
(complexo

ANNO 44$000 12 Tres quartos
õ

e halo
1 .. Doutrina

SEMESTRE 24$000 1 q. Pisa a uva

TRIMESTRE 12$000 �� ����boCiS
MEZ 4$000 18 familia àe p lcntca arbóreas

A correspondencia, bem como 21 5erra no Est- ào Ceará
1" 22 Nome àe mulher

OS valores relativos aos an- 23 Curar

núncios e assignaturas devem Iser enviados ao Director-Ge-
rente Jairo Cal!�ulo. I

III 11211 113114 ai]HO RI ZON T AES

4bl1511 � 11111 ó II 117118
911 II II 111011 II II II

'1 I � II II.� 1111111211 II
1311 II II 1111111 lili II II
1St -II -'1111'1611.111711 II
18j-111-111911 112011 II li
2111 II II IItil12211 II II

NA volta foi que a alegria terminou em barafunda-2-2

Olha com aiienção para esta variedade de pecego-2-2.

No. lO-Uma saudação é igual á outra saudação-3-1

No. 1 I A geração actual tem lei severa contra o crime de
injuria-I- 2

112311 II

URANO

í'clxo Postal 37
Charadas

(Ao Soromenho)....,�,�v-#�,..-!"it��"$:J�.,��.....�"'S"'�,.. ��..oo.....c !#� .. _4i.t..:!!� .�J..:' .�J.':". �.,u.� � .....�....ó:IJ..::: �.'��:q

�DE ARTE��� _>aammnr'*�_ @
r� REDACTOR �

� JOÃO M. BARBOSA ��,..... -...��........, �""'-_""'I5""-.-...��:'S1�i� ���..A�� ��..:A:L.�_,��

Ns. 7--8--9

Eli3a Del Rio estréa amanhã.
Vimos o seu album . Todos os

críticos se referem a artista de uma I
[órma bastante elogiosa. IInterprete magnifica do tango
argentino, conquista sempre onde I
se tem exhibido, com a sua arte

I� �lla graça, a admiração do pú
blico.
O tango-argentino é o hymno

da saudade. A dolencia do seu

rythmo dá-nos uma idéia de quem
se sente em abondono distante do
seu lar. O tango argentino é no..

talgia. é a canção da campanha
com écho nas quebradas das co'

1 'II d '1
. c' dcm as, aquel es campos mnn 03

dos pampas. E' a dôr em sons.

Cada phrase musical é uma sup

plica humilde do humilde.
Nellas não ha um unico grito

uma unica inprecação !
Tudo é Tristeza, Dôr, Nostal·

gia, Amôr, Dé'sillusão, S.:.udade!
E' um synonimo de soffrimento !
Corno serà encantador uma mu

lher bonita, com a seducção da sua

graça dizer-nos todo esse róI de
amarguras!

A'

Regaro. (A. C. L. S.)

ALOUEM

Minh' alma ao ver queridinha
Teu rosto angelico e amado
Que para o amor foi talhado
Treme louca de paixão!. .. -2
Sendo tão delicioso- 2
Teu sorriso cativante
Que não o vendo a todo instante
Fica sem disposição!

Dr. iofinho (A. C. L. 8.)
"

u u

No. 12-Em Clma do leito que está no lerreiro
uma raiz de mandioca 2-2.,

Soromenho

logogripho n. 13
Circo 7 IrlWl
mãos Rivera Saudades o tempo leva

Saudades o tempo traz.
Quantas saudades eu tenho
Do meu tempo de rapaz.

Procedente de Porto Alegre
onde se exhibiu no Theatro
Alhambra com pleno exito, de
verá chegar amanhã a esta Ca

pital a grande Companhia Ar

gentina de Attracções, «7 Irmãos
Rivero». Alem dos sensacionaes
numeros de acrobacia, equilibris
mo, equitação e saltos, traz tam

bem uma grande collecção de fé
ras, como sejam: leões leopardos,
hyenas e um variado numero de
cavallos, cachoros, porcos, touros,

poneys perfeitamente amestrados.
Ha muito que não nos visita uma

companhia desse genero e por
essa razão é com grande interesse
e ansiedade que o pubhc.) espera
a promettida estréa, que será pro
vavelmente sexta-feira.
A vinda de tão importante

companhia deve-se ao sr. Mario
Moura, o conhecido emprezario,
que tanta cousa bôa tem traz:do Con'ia, saltáva e ria,
a Florianopolis. Corria até me cançar,
-- Jogava o rapa e a piôrra
Gravatas em lindos pa- Quasi sempre sem ganhar.

drões. VariJdissimo sorti-
mi?ntQ ç _'\$A PARAIZO

Era-me jaci! a vida, 1, 7, 8, 5, 6
Tão tranquilla e tão feliz,
QLie em mim penas e pezares
Nunca criaram raiz.

Hoje na idade madura
E' que posso avaliar 6,
Essa quadra em que eu,
Só cuidava de brincar.

1, 4, 5, 8, 3
contente,

Ficava ás vezes dEitado
Com a face contra o chão,
Assobiando ou cantando
Alguma alegre canção.

1, 3, 6, 5 6

Se ia á venda de seu Bento
Fazer compras para alguem
Ganhava minha gorgeta, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 8
Que era sempre de vintem.

SOROMENHO

1/

collocaram

«O decreto 21.396 é, como todas as leis sociaes derrama
das pela dictadura, um ensaio eximio de burocracia, que começa
no art. 13, onde se estipula o primeiro prazo á Commissão instituidaRegu Iame n to e acaba na recusa do juizo arbitral, em cujo interregno Alexandre
ganharia urna batalha e conquistaria, por certo, mais um throno ...

A justiça que o prolefario reclama assenta na economia.
De bom graào acceitaremos Elle não quer uma tonelada de leis, que exijam tambem um exercitoqualquer coliaborc ç 10.
a Toàos os enigmas àeverão ser de interpretes, como entende, na sua simplicidade, que lhe ha de

àesenhaàos a tinta ncnkírn. em
garantir a entrada no reino dos céos, o sr. Salgado Filho.àuas vias, senào uma com a nu-

meração àas chaves e outra com Elle preferiria uma legislação mais simples, que lhe propor-
as respectivas soluções. cionasse meios de vencer pelo trabalho, amparando-se melhor a pro,b) A relação àas chaves, com

as soluções àos enigmas a publi- ducção , em todos os seus aspectos.
c,;r,.àeve'!l inàicar na frente os A' avalanche de leis com que o brindou o governo provi-õtcctonortoe àe onàe foram

extra-j . , ., .

'"íàos. sono, o proletano se contentana com o exito, e o exito so podenac) ,Não são aàmitiàos conc�itos provir do desenvolvimento da riqueza que a politica dictatorial se in-rnprrosoe, nem pulcur-us pcrttõos,
.

'

anagrammaàas, etr, cumbiu de entorpecer.
à) Quanào os conceitos. se refi- Não se illuda o ex·ministro suppondo que alguem ouve asram a termos geographicos ou

'" .

historicos àeverão àizer: ciàaae suas frescas idéas: fora de portas somos um povo excessivamente mo-
ào Brasil, serra àe �ortugual, :ei roso: dentro das nossas fronteiras o grande problema está na orga-àa Dinamarca, ascr lptor frances,

.

'

.

'

etc. ruzação do trabalho, proporcionando o bem-estar geral, que agora,e) Quanto. aos ter!!l0s àa �ir_ia e
ao invés de tropeçar apenas na penuria em que vivemos tropeçaos estrangeiros, sao perrnlttlõoa

, ,., '"

'

sórnen+e os que se possam verifi- ainda nas famosas leis que o regime discricionario nos legou, como
car nos àiccionaric;>s aàoptaàos:. se a questão fosse de palavras quando ella é de substancia.>f) Toàos os enigmas àeverao '

ter os cruzamentos ligaàos entre (A NAÇAO)si, afim àe evitar que um enigma
se transforme em àois ou mais.
g) Não são permittiàas mais õe

àuas casas mortas.
h) Os enigmas a pvblicar, ou

õ

e

cifraàos, àeverão truzer o nome

ou pseuàonymo, se usar, ào autor
ou àecifraàor, com a resiàencia.

«Dois paizes vivem hoje em regimen estatal technico. A Italia
e a Russ:a.

O primeiro apresentando o typo de Estado-Syndical-Corpo
rativo-Nacionalista; o segundo de Estado-Federado-Sovietico.

Ambos são altamente technicos porque não resultam os seus

apparelhos politico-administrativos de eleições realizadas por meio do
suffragio universal. Contrariamente nelles apparece a classe, mani
festa-se soberanamente o grupo profissional. No fascista todas ellas

Os torneios ôz "Palavras cr u-
I
são chamadas a collaborar na administração e na representação púzaàas"

..
abrangerão õcts nu,!,e" blicas. E' O regímen de 'ampla syndicalização profissional e no qualros àe A Bazeta", que publica-I .

. . . .rá a secção toàas ás quartas-fei-I �lvem todos �s trabalha,dores manu�es, �echmc,os mdustnaes a VIda
rafs: .

t·t·à
"

'0 para
hvre da assoclação, porem, sob a vlsta lmmedlata do Estado.»ica InS I UI o um premi

11 11os àec:ifraàores. Havenao empate li
àe concurrentes, nos premios, O integralismo é a verdade:ra revolução das classes traba-far-se-á sorteio pela Loteria àa
Capital feàeral em àia previauen- lhadoras.
te àesignaào.
Toàa a corresponàencia relativa

a esta secção àeverá ser enàere-

çaàa a "URANO".
Pt'aça /5 de Novembro n' 6

2' Torneio

VERT ICAES

1 Tremores õo mar

2 5uff. aàj. inàica àepreciação
3 Apetecer
40) Dominar
4b) Dança popular
5 Empeàernir-se
7 Alinàar
8 Relapsa

10 Planta
16 O mesmo que Asse
19 Home àe mulher
20 Ave

Palavras'
cl·uzadas

Torn'eio

Conciliador
III

Sim, mas

fóradaLiga
Genebra, 20 -Responden

do ao convite que lhe diri

gira o comité do Chaco pa
ra tomar parte na obra de
conciliação emprehendida pa-.
ra a paz entre o Paraguaye

I a Bolivia, o governo do Bra
sil respondeu declinando do

I convite, embora reaffirman
do o seu concurso à acção

I americana, tendente ao resta-
belecimento da paz continen
tal.

Logogripho N. 14
li

Na cachola deu-me um dia
li

Desejos de nnvegar,
E foi tal essa mania, 4-2-6-7-8
Que um barco fui comprar.

De um só tronco (um primôr) 7-8-3-1-2
Era feito o meu veleiro;
Dei-lhe um nome de uma «jlôr» 1-5-6-5-8
E parti para um cruzeiro.

Não fui feliz nessa empreza,
Pois o mar enfurecido,
Envolveu-me de surpreza
E na lula fui vencido.

T. Labaça-São José.
..-

ACÇAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

O que quer o operarlQ

n "
II

Banda de musica
gralista

o Nucleo de Joinville creou uma banda
exclusivamente de integralistas.

inte-

musical composta

11
U II

Itajahy trabalha
No cumprimento do seu programma de expansão do inte

gralismo, Itajahy C)ntinua a fazer excursões, installando Nucleos e

sub-Nucleos.
"

U II

Nucleo de Pinheiro Preto
Deverá ser installaJo no proximo dia 25 o Nucleo de Pi

nheiro Preto, no municipio de Campos Novos, linha de Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande.

vaI.

"
II II

Nucleo de Herval
Já foram iniciados os exerci::ios militares da Milicia de Her-

Nucleo de Florianopolis
Continuam as inscripções ne> Nucleo de Florianopolis, predominando o eL:mento opera rio, que vae comprehendendo o integrali;mo e se livrando dos indesejaveis que o exploram em nonle de

um regime incom.?ativel COM as tradicções, e a dignidade do prole-
Dispensado o ��,�iil��(��l��'���gal. Leite de � CONVENÇA-SE' �Castro � que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
Rio, 20 - O Ministro da � das todas as importantes conquistas da sciencia �Guerra díspensou da com- do radlo, razão porque recommendamo-Ios. �Qmissão de estudos na Euro- �]

pa para a industria militar AGENTES:- COSTA & Ca.

�brasileira, o general Leite de � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 -'Florianopolis �Castro, que teve ó 'dem de � ri
regressar a� Brasil. ���N�l����i'�����
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a�ce�t:3]�nos encommendas
(Yje ��ove�nbro.

"

até o dia 27

GAZETA - FI(lrianopnJi�.
-
-- - _--_. -

�-

\1-11-- 34
--- ._._,�---'---'�----�__:"';"'__"�==---__;";=---

/I":,c'',.-;'.

. I. o
---- --

� «�.. _

J ��� n [;;- 1 t :_1
-,

€r.
'

f�.·. ,�..

", r�� -_, i.J ..J lL<1 L _::J ".... P 'y� LI�

r-�l)é� !����varo de Carvalho Na 7
---

��:0JUSmm Oes p O r to s
rJ r A

fi-:'f [�'
� 1 »; � � [1 �

� ('11 n ri" Dia ,�a 9an- lm60, seguido de Pieper. O IRoma,.
- 20 .(Via aérea)

• _
/ .

&;! \\ í' II f , I aprendiz de marinheiro Car- A gun� jcmaes 1I1�ug_uraram
-��.� U �::.,., -:;.j rJ �� \..,.:<'.J

.

deiâI�r;:) !D'ao 14 los demonstrou conheci- o serviço de transmissão e re-

�ç's corr.�I.. "�pr�çJ doi COU 'OS i '. R07 M. C • �ees�;o c�:���it�ed��o��g���i: �it�ãOs�:Vi��le��?tO::eate�\��
F'lonanopDhs

, LI'll[ 0S pesados kilo � �H')( O (P. ;:O'.\. , Je 60 hilos) vo porque arrancou �pplau- nas edições do hoje, d� um

. RINHA DE TRIGO Il{,;t, os pesaclos kuo 1 �).LOO � 11 r .

I I
ESPECIAL PARA sos da assintencia. prognostico de Marcam, so-

FA L I1JpO, leves kilo l$JOO
. \1) ,11 rs. U 55$0110 "A GAZETA» 9a' PROVA br� televisão a cinematogra-

ruzeiro 44 kilos 37 $5 00 Lim,x s refUl!0S Lilo h< (10
r\ L;I ,é1 B«, 5 1 $0( JlI Luta de Travesseiros- phica.

urpreza 44 kilos 35S000 Ct>(lu ho kil� )$1)( O �'lt IrJeZ LI-. (',dl 42$000 Transcorreu brilhanternen- (surpreza)-Disputaram a fi- O grande inventor disse

uzeiro 5 e 2 kilos 4MOO PELES I;I.�'1f>l B, I ��$$��� te o festival levado a effei- nal desta prova José Christo- que, fudturadmente, a projecção
ndiana 28$000 GcÜos do matto uma 4�t()OO

,k,', C"rri,' 1 to !; ) 1 II. '1.C .antr- 1:1tem, em vão da F P e Humberto d a gran e istancia será coisa
j,II,( 'lO FROUxO

' ..

'

, a
Í

outres média uma }f1$',O') cornrc.noraçao ao dia da Aviação. Humberto venceu
commum.

(' d t 3$000
I, '.NHA Ba-ideira. t d 1 f Entre as maravilhas que

68,t,\000
naxaim o r"a to uma r

cl es a prova pai' esc assi ica
:'v ( ar c X(,S Je 60 l(dos) Pr c �. -r, f ti x d

.'-

��i��g � '�t� ���am�:i:,"":�: uma :�"gó :'" :�t:: �;;O Il�;��; :: �;��� �al ����:���I'����isJ:dCSeSd� çao O lS3�. at�3't�1O ��/�f�ca�:o�iz:�� d�SP�����
62�0:0

f'orco do matt . »m t l�f' )1 j� �:� 1, '1, de !. k'los 124 "'000 I �x,el cuo, FOI ça , ublica, Ma- Volley-Ball- entre o 14 tec�mentos, sobre telas, por

Largares gran I s um i j J\;�lP,
I

ç''' \T�:P rmna, etc .. acompanhados de B,C. e Av. Naval. Venceu o
meio da televisão.

SO_pOOO Vl'l.d05 maleiros bb escoo
NíLzCAuO E" I A, LL respectivas famílias. 14 B, C. com o mesmo team

SAL DE CABO FRIO
..

-
- - XARQUE Teve inicio o alludido Ies- que venceu a Escola Apren- Os melhores brins de li-

MADEIRA D�: Ll.l -

PW-/ c. cr Icilo) tival, ás 14,20 hs. com uma diz. nhos para ternos elegantes
9$000

.

MEIRA QUf'.T JDAiJ� Mc.'1têS Go)'(hs 1 $700 prova de volley-ball, entre 11 a' PROVA Casa P A R A I Z O
7$500 1 aboas de lei est, ('3A � 3) (h;a rél _

� •

r' 1,rl',"501) as equipes da Aviação Na- Quebra o Póte-Quebrol1 -----------
8$000 _' 2�: (:) � Cr.:.,' ': '1';' 1 $400 vaI e Força Publica. Venceu o marinheiro Moreno. O pó-

Mordamos: - Drs. Adalberto

20:;000

I'
Tabo3.5 le larg. �. 31 �z. J' I� \

�

"�. 'I' \ )0 n�lvE
a Aviação, depois de uma te continha agua. famosL� �il1iz l.yniz, José Daux,

emlds ele serra L'i dl, 2S ....uIJ\} I nlVf.ksns prova negra. O quadro ven- 12a' PROVA ayme mares, heodoro Ferra-

SAL DE MOSSORO'
�

Fqrro dI:' pinho I ; r,\. \) I I' 'I )
ceder estava assim consti- Final dos 100 metros- ri, almirante Dorval Melchiades

acco de 60 kilos 9<�')OO

I 'l'aooéls de qtlliidar!e 2 )) r;L.'
\. r /(,1"

'5$000 tuido: Adão, Cardoso, lta, Venceu Pieper, do 14 B.C.
dr. Sizenando Teixeira, majo;

acco de 45 k,!os 7�'500 lt�(lÚOlc�l,� 'I$!)OO Magno, Gonçalves e Perei- Abrilhantou essa festa a
Accacio Moreira, cap. Oswaldo

oido de 45 kilos 9,$000 Sarrafos de !c j 1 Ô a d', Ú� l\'O' d 1.',\::.700 ra. banda de musica do 14 B.C.
Haberbeck, Gustavo da Costa

� Ll..J�" pJTCO I' Pereird Daniel Faraco, Pedro AI-
',,·'h.. , inho 1 $500 2a' PROVA Cipriano José

cantara Pereira, dr. Raul Wen-
M®rlh·.(,l gjJ mO!) C/\MBIO Cabo de Guerra, entre o

'TI] O 14 B C F P bJ" A-NDA O dhausen, João José Cupertino de
4$000 { .:..- f\ Prel ;'l� 90 d[v ,i vi.;ta

V
.. e orça u Ica. 1 CAMPEONATO Medeiros, Admar Gonzaga, Age-

5.j)OOO (Pcr sacerJ de 60 1\.;1,",) 5{ L(udres 58$':;63 58 �)96j enceu a Força Publica. E- DO REMO
,

-

B t S nor Virissimo Pereira, Martinia-
rrdo novo 11$\,00 " Pé r;s $785 qUlpe campea: en o, amy,

DIVERSOS (' b M P d eh
.

t S
no Soares de Oliveira, Heitor

.4L"$OOO
Pr::.nco (sr "c;al 2. � �J�I) c. I hmburgo 4$790 �o os, . era, ns 0- antos, 20.-0 Diario da
,r �

-

M 'I' T
.

bA M h d Dulra, Marcolino José de Lima,
V Tll'dr.o 2GVJOO cc I� d.a 1 <!;O20 vao, arcI 10 e ne e. an ã, e ontem, as,Ím se re�

erozene CaIxa 35$000 Mulatinho 20�Í)01l » Purtu/,.al $530 3a' PROVA fere á representação catharinense
Orlando Brasil, Francisco José

azol" 55$000 Co/'r'd I ]00 t 1 C
de Medeiros, maJ'or Miguel Leal,

ma Caixa . MFRCADO FROUXO « Nova York 11 $870 I a (e me S.- a' ao ampeonato do Remo:
ela d b' 16000 el'

,

t
'

P' E' d' 1
. major Alvaro ToIentino e Alva-

s e ce o caIxa
'

« 1+.':,r!,Jimha 1<1',620 1111lna ona: venceu leoer « 19na ele menção aguar-
d p 'd

.

61J$000
-

.,..

1 I T d
'

ro Soares de Oliveira
o a yraml e caIxa

4AÁ�OO
FARINHA DE MAND! \"',\ « Scti�sa 3$880 em

.

ugar. en o sido nição cathar·nense. Os seus com-

eb I' ,(,. <" j rl I T 1 f" 1 d Commissões: - A Irmandade
o as CaIxa

3' �'.p ('Por sacco de 50 I,ila.�) «B !,;n 2$780 uCsc aSSl lcac O OI]U ga O ponen!es fizeram uma corrida que d S
'elas stearina ca;xas 0$000 F' I 1 �) 1\ A 3$4 vencedor o marinhel'I'o Adal- h h

. . o S. Sacramento, que promove
b (\

ma com ró )\)�l « ). ''\jrf'S 50 c egou a ent USlasmar a asslsten- f d S
ea Máys Fischer cai:,:a 30�)OuO G o' c'' .:

'

O' ,"10 Lf 6$2CO bcrto. 2a' eliminatoria: l' lu- a esta e . Catharina, organ:-
O'co cacco 55$�,O{\'1

ro,�a .5Cr' - pJ I ,) « ru5uay,
CI1, pOIS pOUCOS eram os que .

•.

, ' �' I 11 1 8$061: gar-Borba do 14 B. C. 2' d'
zou as segumtes commlssões:

6'" I:' í)
lvlt. ü O CALNlo «d :moa : J J �

acre ltavam em uma actuação tão D .

ardlo sacco "') O Adão da Av. Naval. 3a' eli- brilhante.» e convite as autoridades: dr.

arellinho sacco 6$500 =��'::'Ii/T�N IO D': CERE����-:����IO-:���_�l�_", minatoria:-l' lugar Bugre
O.>car Ramos, Procopio Borja e

arinha de milho MarialiT1a caixa � I O"H ae 31-10 a 3 11 Enh'aoos e -5ahi;}os-- do 14, 2' lugar-Oliveira da III II __ Anacleto Ribeiro.

24$000
_ .__

ôe 29·10 a 3·11 Aviação. Tempo minimo e IIg Iao De recepção na Cathedral: drs.

7$ J 00 () 111f4[5 Antonio Bottini e José Pereira
'Feijão �'accos' IOSfl,f8 2.812 2.997' B P

i$400 Arroz ( ») 108,280 27.220 12.096 4a' PROVA - astos, rocopio Bocja e major
ImentoMauá sacco 11$500 Falinh�( )}) 27.30S 5.914 6.586 V�)lley-Ball-entre E. A. F' t d

Alvaro Tolentino.

hosphorosP:nheirolata210$000 íhnha (caixJs) L2.511' 6.614 3.854 Mannhei�os e 14. Vencedor
es a eSan- 'De ornamentação: Alvaro Ma-

ramefarpadon. 12rôlo 25$500 Milho (alco) 25. í96 14. EqUIpe campeã: Lua, ta Catharina fra, Heitor Faria, José Fioren-

ramefarpado 11,13 rô!o 30$500 Xarauc (fardos) 13. �r L) Odone, Eduaráo, Chocolate zano, Angelc e Alexandre Vitali,
Baptista e Ahe1ardo. 'Está sendo celebrado, na Ca� Orlando Simas e Gumercindo

Fa,tam as sahidas dos d_;positos particulares. th d 1 M I' Caml·nha.5a' PROVA e ra etropo ltana, o novena-

�i'�MIt-��'.:{.1����'�;i�j:�t ����r�P�2]������� Salto em distancia - To- rio em louvor de Santa Catha� Do préstito: Herondino Avila

� jf)11 maram parte ne"ta prova os rina, padroeira do nosso Estado, Heitor Faria, José Fiorenzano ;
a.] �'. •

t . J r1�' t ih1':' V cuja festividade realiza-se, do- Agapito Veloso Rodrigues.
i��'�, �'""! nanClanl€Bl OS sern u ros ��\����.. seguin es a' .etas: iação:
I

Adão c Oliveira,' 14: Julio, �ingo vi�douro, com a maxima
P F L A

IRMANDADE DO SS. SA-

��1. •

'

_

.

r;..\\! Raul, Borba e Picper: 7a' ImponenCla.

c1J C t P
-

d L �] Daterl'", Sa' 1111 "h t Os revmos. padres Emill'o Du"f� CRAMENTO
���

_

� r ,e� ra -

__ revI�sora o ar I\�J
u'� a: nu e 1\ angulJ oe.

��\{� �\� Classificou-se em l' lugar
ner e José Kesslen, têm occupa- Procedeu�se á eleição da Mesa

,.� �:\�1 O soldado Sahu, da 7a' Ba- do a tribuna sacra, pregando e Ad
.. .

� O O ·�\I d
'

d mmlstrahva, que mereceu a

Mcrcaolo ..!Ie FI"rs· ...11_01'l"'il(l l� �J teria, alcançou 51TItS e 45 e
outnnan o.

u lU 'IJI'" II"'''!� l� ��) aprovação de S. Exa. Revma. o

e!jão preto sacco 15$000 � Banco de Credito 'ComiIB � em 2' o marinheiro Adão dos-:-�ublicamos, hoje, a relação sr. Arcebispo Metropolitano. A
e�lão branco sacco 20$000 �.�� C

� da Avjaç6ãa�' CpOIRTI05vmA21. 'Juiz, J�z:��o,ms��doc:roosnedl aAferl�sttal'� M1ge�a4 aeleilta93P6araf' o bie�nio de

e1,111hãoO vermelho sacco 15��000 t'iJ marcia'; e onstructor S,IA � c
. I' R ' .

J ICOU aS�lm orga-
sacco J 4<.«000 Ik� I �� ornda de trez pernas:-

lano amo� e JUiza, a exma, nizada.

sacco 1 OOO�' r';�'l
cn trc Aviação 14 e Bateria sra. d. BO!atnz Pedeneiras Ramos. Provedor' d A t

.

B
..

5:. 4� r;�1 Venceu a dupla da 7a' Ba� rJ'«.ordomas: - dd. Argentina lo vI'ce' A'n ri' t nRo�blo. ott2ml;sacco 10jJ)OOO�'�, SMn��3."lid�;:J;nliln':1;rnDmIHJ)(adJlar �" CId' AdI'd ' ... aceo leITO; o.

rroz 1 ?�.�nvOO rll\�.,.·. � teria, Newton e Boanet 2' a eIra, e aI e Pereira e Oh- vice' MarcoII' L' h
.

em ca�ca sacco __
, I,� � de 4, M. La Pod 1 \.' ela c da icniiilmliadilra � " M' B

. no lma; t esourel-

arinhaB' 14$000 r.,8i '4 I n1' D -. �1 Llg:U O 14 com Augusto e vena, alma otto, Ema Rosa ro Bruno Sp 't' loS
.

arrelros sacco

1 O$(')Q{\ L:;��]�
drJt.. '!lr:' Or!!,arziZ'/çLIo dt. il/_{': O 11 , L I 1 arta & Cia. �� Sam V. Therezilia Haberbeck Bandeira' rl'o FI

. Fogan� z2; J'
ecreta-

aflnha commum SilCCO 'l'

�'�
.

��
-

M
' avIO erran' o - A

,

I 14�OOO I\,\�.·, �\'-Ji 7a' PROVA
B

artia GAdel.aidBe Podrteclla, Olga brosl'o ,da SI'lva', 'mor'doomaoo mdo-ann la de milho sacco '+' n, Agencia de FLORIANOPOLlS-EDIFICIO LA pornA �� C bafé <"m côco sacca 30$000 f't\,1 r:\{1 .

a o de Guerra (prova
as os, razIa ran o omninos culto' AI M f 1

vilha kl'lo .� ,,�,� S�de: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N. ! 09 G� fll1al) Vncedor da 1 a' prova Cecy Horn Ferro M' d'· 'd�
varo ara; consu tor

�200 �-._,;� �'���.. L 'd B' - M' .

ana e Jun lCO: dr. José da Rocha Ferei-
anha kl'lo I �8C)0 \I\� (r:'11trz (-'[Iit 'Ilda e Avenida) II 'i íl4 BC Xf 'Pllb1l'ca) contl'a OUl es elrao, afia do Carmo B' .

C Jlp l).f.:.:
1 x l \,....� \ .." ,(

Sada R h I R d S'I
ra astOs; mesanos: e . Pereira

5$OQ() t;� ��.:..�
a Aviaçãc\. Venceu a Forca Er'

ac e �amos a I va, Oliveira, dr. Orcar Ramos ca

15�;OOO
. �,' PRO,'URE Oi Jf\ 'I f"t) ANTES CGl'�I I:'::'CER CO. r ...

PLlblirtt com o mesmo tealn lette Campos Barbato, Ida Cor- José P Medeiros A 't V t
I $5l:0 �� MO SF: OBTER A Ct\'-j!-\ : ;l:�_Of';<JA PACA � que disputo'l a eliminatoria. �t: �ardoli�a KGramer Amaral, so Rodrigues, c�l. P����;o Bo�:
1 $ O: t(�1 F,i\lI 'PRF.� rA1(uES �.,tlf::.N.SAf�,::'.', IV1E,NORES QUE ���.� 8 P O

alr a eIra onzalJa Maria i 1 C R d I h F
, �� "

' �3 a' R VA Arruda Ramos, Maria Luiza Hoff- Fiore:Pza'no o

HO �t o Form.iga, José5$000 \.�...
l O f\L'U ,Uf,L, 1.:. Sr:.l\1 JUROS p� I Salto cm altura-Foi ven- h 'h f

' elor ana cap
�"','1 I�' mann, sen orm as pro essora Ede- Lu 'r' L

,.

18$000 \\ ....
�

.

. ,... .' . ....
..

�\\.� cedor O aprendiz de mari- "ia Aducci Nini Gallol', C C
p- ClO opes, Alfredo Souza

$1 00 ,�.,;�c�i�� :d,-�,;:r-:',,�l';"����"���:� ���������,.� lhêÍro C:OI'los, qtle 1
' o, armen osta prof H d' A I<J)'��-:"'_=-, ,-_�-..;u.�"",� - :..J�",_ """� .J_ . ..:s:..J� .�.�. ,,, '" pu ou Ramagem e Lili Goulart. major'Gusta�o S�í;�r��o vi a,

�
_ • ., ..... - � "0 _

NER"

Vertigem do
progresso

ASSUCAR
xtra

iamante
hristal
10ido
srcerra

acco de 60 kilos
acco de 45 kilos
oido de 45 kilos

nopados 2 kilos

SABÃO JOINV!LLE

Ul quintos
m decimos
afê em grão arroba
aSsouras 5 fios dz.
assomas 3 fios dz,

GRANDE
100$000
55$000
20$000
23$000
20$000

arque coxões arroba 26$000
arqlle sortidos arroba 24$000

SUC':\r gro;:.so arroba
olvilho sacco

arne de porco kilo
oucinho kao
'ta kilo
"

e de abelhas lata
OZes kilo

.,: ",', ..
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u��� I��I�:I���
-�I IFICI � P A OTEL

Dr. A. Bulc2::»Viaillia Dr. Aurelio Rotolo I
Accacio Mo- �,�,

M A X • M O C O N F O R T O

Director Médico do Hospital Com pratica nos hospitais II ., ��4
de Caridade da Europa I

re � ra tem seu escrip- �
MOLESTIAS DE SENHORAS, I �CLlNICA GERAL -PARTOS I II tório de advocacia á rua ',�,=�f1Tratamento medico e cirur- Diagnostico àas molestias

II ��.Internas pelos Rfl105 X Visconde de Ouro Preto .',17:4.gico das molcstias dos Tratamentos com as Radio _ �
olhos O d I �

I n as Curta::; e Ultra C�rl1.S n. 70. - Phone: 1277. _ R.R,",��'l:��,'Consuliorio Rua Joãe

I
Radios U. Violeta e Intra-Ver- �

Pinto 18 I �'«i

�==���,

'
me hos-Completo Gabinete de Caixa Postal, 11 O. ��

I Electricidade Medica �
D C A 'I I ,.:�
r. esar VI a I I Applica o Pneumo-Thorax Ar- ;(�.�

1,1 tificial contra a Tuberculose Pul- II [Je n t istas �
I moncr, com contr·ol .. raàio!ogico 'I �

Dr. César Sartori CClon�ultltOri°lQ: Rj' FgClippe21 I[��0C 11111C n' 0, (as as 1 :,. 1,;
Clinica cirurgica-opcrações e das 14 ás 17 I1s.-Tele!. I ArnoldO Suarez �

'I
Das 3 horas em diante dia- 1475 - Res. VIsconde de i Cuneo �
riarnernente á R. Arcypreste Ouro Preto, 75-Telef. 1450; �Paiva n: 1 -- Phone 1.618/ __ ��

... � _�_

CIRURGIAO DENTISTA �
Residencra:-R. Esteves .!ll- Dr. Antonio Botini �

nior, 179-Phone, 1.285 iHI.JI"·! Processos moderrciz:uhlt} ��
bltnliIJyC;ma .!llenl::l- SYilhiliJ; �·1

�
� Proprietarios 1\11 iguel

- � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro
�==================== �I II Orlando Filomeno �������ã§����j�����������

=========== CIRURGIÃO DENTISTA

Com curso de apertei- FI(Ij)r�$be�o Silva
çoarncnto no Rio de

- Janeiro -

-_- �_ .. -

Ex-assistente do

O MAIS MODERNO DO ESTADO- Nl.AGNlfI(;f\ SiTUAÇAO--80 QUARTOS-18
BANHEIROs-12 CONfORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE I<EFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONiCA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Diarias inclusive re-feiçoes e banhos
quen-tes --12$000

La Porta & Cia,
Vias Urinarias Consultorio á Rua Arcypreste

Paiva-Telephone 1427
II' Consultoria e Residencia

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur-

Igia e Ginecologia
Res. Rua Esteves .lunlOi.261

TELEPHONE 1131 IIConsultoria: Rua C-Crojano 18.
•

,liTELEPHONE 1284 �

�iUa Tn.-,jann, 21

Consultas ás 17 horas

Tf)lephf.ms l.G5S

i ----'-

I Coq
uel uche:

�T .-=- tpJjFt;g... _

XARoPE CONTRA CO
QUELUCIIE FONTOURA

Dr. Sizenando
Teixeira r\Jetto AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta

novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

rOH5ULTORIO; Rua fer-
ncriõo machaào n

'

3

Das 8 ás I 2 e das 1 4 ás 1 7
-_.�_._._._-

,_

abeiiãesI
--_ ... --

Olivio .Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELUAo

Official privativo de pro-
testos e mais annexos

IRUA DEODORO, 5
i
Caixa Postal, 98 Phone 1323 III

Phaemacias

Dr. Arthur Pereira i
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Syst;iema rJervcsD

Anàtyscs clinicas

Clinica Medica
- EFFEITO SEGURO -

------------------------------------------

TIJUCAS A' venda em to.
das Pharrnaciasefinação de Assucar

Advogados de
SEL""JA

Baderiologia, sorolagia,
chimico

---

JOAO ENCE
SE uma ma

china de «PONT-A]OUR»
tratar na rua Deodoro. 3

Delambert
e nada ma:

RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.100

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

írcguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. � 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
.Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

RESERVA ALCALINA Drs. Nerêu Ramos
e

Aderbal R. da Silva
Hemosedimentação

Consultorio:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 1 5
ás 18 horas. Phone. 16/8

Advogados
Rua Trajano, 11' 33. Tele
fone 1631.

�-�:"-,,:,,:,,_,,,��, �,:,,� ��

1?_�;/d����:::_V�s7:0nde de Ou- I

ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Tarciso Ribeiro I
,

i
I

Dr••�liIlti"l��c i�'�õJPP -Jer. I I

Dr. O�W3;[j(,) ��!j�ãi!) Viaii1iia '11Ex-chefe àe cllnico 00 H. 5.
� João Baptista, Assish,nc:ia E' L •

R F J' I

Pubí lcc e H. Prompto 50cc:or- scnplono. e rppe i, Iro, Assis"enj� ào 5erviço ôz Schmidt 11' 9 Phone 1483 Telcphone n: 1375

Clini:�a�:::l_ào��:::ç��:nter- . �-'-r-.--F u�h""ri---o"='=-�A�c.��-u-'c-� 11,1 ::::::::::::::::::::nas e nervosas-c-jvutriccão-c- Ad dx voga o I, I

Diabetes, Gota, Obesidade->- ,Rlla João Pinto, rr 18
Regimes para engordar e (sobrado)

emmagrecer. Das 10 ás 12 r das 14 ás
Especialista das doencas 17 horas

1de crianças e latentes I === Anto�iljl d'Acampcra
pIP.!IDiarhéa, vomitos, emmagre- ! �

ADVOGADOS Praça 15 de Novembro 27
I

-

.

e I eas
cimento, tU?G�culos.e e syphi-

I
TELEPIIONE 1170

Íis inlantis
I

Dr. Gi� Costa II=========�
Consulto 1? João Pinto, I

81 I(1' anàar) Dr. Cid Campos --------------

Consultas de 3 ás 7,diariamente
I Escritório: Rua Trajano,

Residencia: Conselheiro Ma- n: 11.
Ira, 82-1' andar

- Phone 1.392 -

Pharmacia e Dro
garia Moderna I� ,� =crr__#*tteu'YL&f.Amrwa

Le-'creiros

'I , Pintura em geral a pre
ços modicas

Fabrica de ft,�assas

Conv�nça-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIViNA-OS MELHORES

Cnrystalino de Barros
I

]' Rua Araujo Figueiredo, 23
fLORIAHOPOLl5

PI�i'Jr�1acia
POPULAR

PHONE, I 180 ,RUA CONS. MAFRA, 68
DELAMBERT-Phone 1.100

-."'!IWP mD.Si

DE
Almanak Laemmert

fUNDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informacões

geraes sobre todo o Brasil
>

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( G'11a Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

r volume -- Districto feàeral
Z· -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3- -- Demais Estaàos ào Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des Índustriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial»
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

I '

,

Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat--

Chocolate Isó BHERING
Usem o Corante
Guarany I

Ique é o melhor
Agente José F. GI2van

Rua João Pinto 6

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.I

[Ir. Pedro d� rJlmJ!"B Fi:rrn [i i

Advogado RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

CUNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymumio Santos
m�àico ào Hospital e

matcmiOaoe

ESPECIALISTA
Resid. Rua Irmão Joaquim sln

CCelephone 1105
>

Cons. - Rua Trajano n. 1
�elephone 132 I

Das 1 O ás I 2 e das I 4 ás I 8

Artigo Dentaria Artigo Dentario
Só na Joalh:3ria MUller
Unim estabelecimento copnz

ô

e satistaz .. r o mais cxlq ..ntz

profissional, rnontanõo sempre c:ompléto stack
õ

e proàuc:tos
õ

en

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinogem, laminações, etc.)

Esta Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu àesta àata em àionte fazer granàe reàucção àe preço

nestes artigos.
Não comjJre antes de visitai este estabelecimento

I IJOAlH[i1U\-ROBERTO MULLER-Rua Trajan� 4 C
.

Advogado

o NATAL APPROXIMA-SE!!!!

Brinquedos e qrtigos para presente ,na MiSCelajnea! Sóe sempre NAMlscelanea.
onde a variedade e os preços são admiraveis!

,

C O M P R E os rraelhores calçados
das rnelliores marcas r--,JO

"9
�, PELUSO

"CHI
F. Schmidt, 2

�'-

-;;.��.� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G-\ZETA -Florianopolis, -11-19�: _

--SOCiS-

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
rnenauense para

1:')34"

EL.
o lll�is belIo e mais aperfeiçoado "receptor da actuahd.ide
A ultima creação de TELEFUNI(EN-ondas curtas e lontras

<>

Agentes:
arlos Hoepcke, S. Al. Matriz -fioria'nopo!""
UAf�S EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco- La; una r ages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Organizado por .f. Fer
rcira (:a Silva I,

U . .<1 trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartame.ite illustrado
lnicrrnaçõcs utéis
Il.dícaJor Commercial

Companhia Allian.ça da Bahia
--- Funõuõn em 1870 ---

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

['("pital r ec llacôo 9.000:000$000
R�s�rvas mais o� 36.000:000$000
Rec:�ita cm ]9"33 17.762:703$361
Trnrnouzis 13.472:299$349
R�spon'jabilic)aà�s oasumlõue ern 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaD�5 r�t�r�m-se sómznte aos ramos oe

fLJ60 � TRA�5(JORTE5, que são os 0015 U�I[,05 em que
a Companhia opérc)
Agent�s, 5ub-Ag�ntes e Regulaàores õe Avarias em tooos 05

Eslaàos ào Brpsil, no Urugua" (5uccursal) IZ nas principaes
praças zxtr-cnqetroa

Flqcntee em florianopolis CAmp05 LOBO & na.
Rua ['. motro n

'

35 (sobraào) Caixa postal 19
T'el eqr. ALLlA�ÇA Teleph.1.083

5

c:; nJrlg�(.'i(.hf"''' G. E" a!ém de P;.js;':,lirt!'r.l tJdo () (lI'", "tl th
"?�:X. �f�":i ....�t;':,)0 e l"}(:,(�..<{o qra refri"i2r·'cÃ"" '"l'C .•. ,.1'" • /'

� � (,I,,",,"" .... -(.�, .... ,;;1 �.f. m, n'.i h t rC �

(.,.a, '" r., I í:.1�dric! mil&! suprema g<3fllntía do qudid.d .. , dlor "t; • nl ..T.

l·,� ccmprar U1'; ,di13u"dof, es;�S'llfe-�2 eh 1ue II I'nQ,\'lll fi l' II
• I) í;;bricill'lt3 ccr heclde I: da eorJi.llnç& - ulia G r�/rtiil8rt': \T � ..

������\I,'ilc: t
----

....-:::� rn

-

n nJ ;�,r �('\'i��..�..�Wj;,��,·�."�"I�',:...:,� �! L-!Y�[r�t·��
..�� �"" CJ � 1.J .. �'-t1w�d�a"'rl.!� •

Especiclidades em cara.vclk.s, bonbons, empadas,
Com § -500 podereis comprar um conservas, vinhos fines etc. �

frasco de RODAX extinguindo COI11- Fornece doces de todas as qualidades para ca-

,pletamente moscas e formigas.' sarnentos, baptisados e bailes.

Brasil: a Indusiria RE ....n AURANT A LA' Cf. �1 E no primeiro andar

T H E O D O R () 'F E R R A R I �
RUi-'. fELIPP SCI IMID � n' 10 (ESQUINA DA t

RP���::':�� '�::'�1�__=-=iFabrica de Mo�e�s Catharinense II �omi

Rua co:e��ob�;l,EJfc_���qt;:��dro Ivo II fs��i��o �ÃÚ1;;i-no-& i;�l
I� COMl\lISSÕES-REPRESENTACÕES t CONTA PROPRIA �

Telephone n. 1632 >

r=====================· Agentes das Industrias Rcunidas F. Matarazzo--S. Paulo
-

ij �tandal.·.�, Oil C?mp,�:lY ?�,. �ras� (K�rozene marc.a

I
� 'JACARé, Gazohna NlOT j-\.N0 ) -1 analr do Bras!l

IS.
A. (Serviço aérc.o)-Marcas de farL::n de trigo

l
L1I Y e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1�00{1StmC IGcrd!.!f3 SG���ta (côco)
R I

RUA CONSELHEIRO MAFHA N. 29

It�1��::::�:::::�:��::_ 1

P"Çil !nfo�m�o;õGs os urna d�rnOF!!tl,,�i50, oi �'M!q«.:r d!)li
&0150U «l1)j(iljDf�m � W!llpb@1l8 p�r., � ,,�'i;:;��:;) ';3

M T

Ultimas ediçoes da
vraria do Globo

Li-

• •

.
.. á venda na Livraria
tra I de Alberto Entres .

- -
.

Cen-

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmeções-Dante de Laytano
O '7;hesouro do Arroio do Conde-Aurelio J 'orto
O ..

14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moca? -Hans Fallada
/{oque Gonzále��Affonso Rodriguf's' Hamcn
O Divorcio no Brasil-Othdo R;sa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lntroducção á Sciencia do 'Direilo-Djacir Menezes
Ave1lturas do 'Rio da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwia
Ginecologia Pratica- Ernst Runge .

Anatomia e Physiologia Palhologicas - Gonçalv<-s Vianna

---------------------------------

"
f·

" I.�re Iram sabão I

Fechamento
males

Pa�a ::1 JL--P. Al<'.gre-Rio
Grdwl·-l. rugUaY'A � ntim

Clul- Pt..r,.'l-tUi "ia

SABei' �)O 12,00 simples
10,00 regs.

f'TOP� r�: . ·::,mtos-S. Paulo
H ;o""' '/ict) i,l- .....�l aravcllas+
r,..l i t-�/!1.C i" -Recife--Nat?J-

Ah l·Eurúpa-Asia
SA3BAL,O 20,00 simples

13,00 regs.

de

r GARANTIDO I

E CUSTA 6 $ <�
••->t. ,�.' (,- ",' I

a DISSOLVENTE NATAL i
ACABA COM AS MANCHI\S. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA

CIDADE ESTAOO _

'- �(�'f�

iF��rica de Bordados
DE

Emilio Dinslaken
�z5te bem apparelhaào estcbaleclrnento execute-se com a

maxima promptiàão o aequlnte: mosqueteiros, rortlnaoos.
Cor+írics. BoróaDos em ucatlõo s , Toalhas, (Jonto

õ

e [our ,
Punro àe, Luva, Ponto festone: Perito Caàeia, (Janto Bar

ôfio , Ponto Botões, (J115S�. BoràaDos em mac:hinas

5ínger e Enxoval completo para casamento
•

Os srs. commerciantes terão abatimento

RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

Café e ��S)r�mllE��aHl1t
"E § 1f li E L L fi"

--- o E _.-

Paulo Posito
-Elegantemente installado com confnrtaveis compar

timentos pa.ra l'Xi1l3S. fa111lli.1s

Restaurant ii ia' carta
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e c:x:rran;?Tiras-Conforto- Hygiene
e Moralidade-Casa de, primeira ordem

Praça 1:; de l'!ol'cmbro, 4 Telephone, 14�
- --- -�--=--������������

j
I
I
i

i !

..! na '.1 mais

PhUi�E 1.100

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

'rti:·�iõ � tf:'�,,. dn ((�U rityba)
�:�.� M �7 �

domesticos ,.. ...- Ern caixas de
para lavagem de roupa e mistér
27 tabletes

Optima qualidadeiMa�sa ,....on� :"""t�nt-<:.�� .._, �.� � �•• I ,

t

'.

: ""-----____........__ ::_...:.;._.....-:.,......-�!II.,"::-'..;.��..,_...
• .......-._- --.-----' ....�.._... .'<,�'! ....... �

EconorYllco .

1------

P!\5C�OAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funàaàa em 1886 CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

!l'. ;;
-----------�-------------------------------___:__ ..

_--

Rua Felippe Schmidt n' 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia. "Est�reotypia •

Encao�rnação. (Jautação, Tra
balhos em Alto R�levo I.!tc •

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S À O J O S E'
Santa CatQarina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

Commercio pc;>r grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

j
'�._��� ��..... - �.,...�t· ,-.!:' �"':- ,.- ,+C..!I!\Ltb�,,·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G A Z E TA" Florian:polis, Quarta-feira, 21 de Nove�bro •
A VOZ DO POVO /f Ultimas Noticia

•

..

Epizootia
A proposito da nota que

dérnos na nossa edição de 10
do corrente, sobre a epizoo-
tia que grassa em Biguassú O sr. CeI. Interventor Federal

. _ . e circumvizinhança, e pelo assignou os seguinte actos:

A_ Aviaçao Naval depo.ls que appelamos para o 00- nomeando: Anacleto Damiani
da Inauguração do Correio vemo pedindo providencias, para exercer o cargo de lente subs
Aéreo Naval vem d�s.env(}l- visitou-nos hoje o sr. dr. tituto da Escola Normal desta Ca
vendo as suas actividades Bastos Valladares actualmen· pital: a complementarista Nayr
com um progre��o f?rmida- te á testa dos serviços de Vaz, professora do escola de Cen-
vel, dada a efficiencia dos Defesa Sanitaria Animai tro da Galera, no município de

'Ior-nul leto Póucce De 5iqueira seus jovens pilotos provi�- neste Estado.
'

Tijucas; o dr. João Alves Junior,dos das Escolas de Aprendi- Informa-nos o distincto para exercer o cargo de ChefePelo o avião da Condor via- M' h
.

d
.

ze. s. ann erros e o meio profissional que o Poder Pu- Escolar do municipio de Sã) Fran- "".......""....

I �t� ..������CIVI • blico não tem descurado da cisco; a complementarista Dulce � v

Assim é que, no dia 14 assistencia ao nosso reba- Figueredo para exercer o cargo � Esti Ihaços...do
.

corrente, foi realizado nho. de professora da escola de São "

mais um. teo:po recorde: - Aífirma-nos o dr. Valla- Braz, no .

município da Laguna; U����
O habil piloto naval. qu.e dares que não ha mais du- João Gomes Nobrega para a ser

vergou a golIa ?O ,mar�nhel- vida quanto ao diagnostico ventia vitalícia do officio da 2a.
ro como aprendl.z e hOJe 1.

e está provado pelos exames Escrivania de Orphãos, Ausentos
Tenente--Antonio Tarcilo de de laboratorios ser o mal e Provedoria da Comarca de Blu
Arruda P�?:nça. decollou grassante a Epizootia da menau;

com. um a vla.o Waco c.om Raiva para o que não ha removendo o professor Turibiodestino ao RIo de Jan�lro, tratamento curativo e sim Schmidt da escola de S. José, no
esc.alando em Santos,. as 7

apenas o preventivo, por município de Tubarã:>, para a es
hOI as, c�egando ao RIO no meio da vaccina. colamasculi la da Villa de Imaruhy,
mes�o dia às 1 � horas. Disse-nos mais o esforça- e desta pará aquella o professorNao ha duvida alguma do médico ter já entrado em Jeronimo Heleodoro Barreto;
qu�nto a seguranç� do �a- entendimentos com a Preíei- exonerando: a contar do dia
t�nall e a competencl.a profl�- tura de Biguassú, no senti- 12 do corrente môs, o 20. Te
sronai daquelle arrojado pi do de ser feita a vaccina- nente da Fôrça Pública Ruy Stoloto, que se fez acompanhar ção na zona infectada. ckler de Souza do ,cargo de De
do .2. _Tenente tam?em da Segunda-feira será inicia- legado Especial do municiopio de
Aviação Naval-Ellis Netto, da a dita vaccinação para Porto União e Jorge Augusto

O. Tenent� Proençaé um
o que já foi designado um Bllchele do cargo de lente subs- .

ofticial quendo no sero -de funccionario. tituto da cadeira de matematica
No Jornal. hola,:" (que horror.)

s�us �ollegas e subl1�emos, Não devem pois os pro- da Escola Normal desta Capital,
Cousas feias, mesthétic�s ...

A bordo do navio flnna. che- nao so pelas suas qualidades .prietarios de animaes ernba- por não ser brasileiro;
. Por. exemplo, meu leitor;

garam do Rio, os seguintes passa- pessoaes, com? tambem pe- raçar a acção benéfica do Revogando os arts. terceiros � plan� do T�eatro .

geiros:-Adalberto Telles de M�- Ia �ducaçã.o m�lttar. serviço de Defeza Sanitaria dos decretos ns. 697 e 698, de depois ... as fossas scépticasl
nezes, M�rcedes Torres, Elisabe- s seus amigos. e suba!- Animal, pois que todo o 5 do corrente m�s;
th Schrader, José Athanasio Frei- te�nos que lhe adml�am, com- tratamento é inteiramenle transferindo para o povoado de
tas, Leony Freitas, Candido de pnm�ntam-Ihe �ffuslvamente, gratuito. Poço Preto, municipio de Porto
Castro, Mamedio Pereira Filho, almejando felecldad.es e pr?- A Gazeta agradece ao i1- União, que fica assim elevado á

João ,Manoel Rocha, José Corrêa, gresso para a m�lOr glona lustre medico veterinario dr. categoria de villa, a r.éde do dis'
Augusta Rocha, Maria Rocha, das azas do BrasIl.

I
Bastos Valladares e prom- tricto de Villa Nova do Timbó

Moacyr Anic�to Laund, José de Avante Tenente P�oença. ptifica-se, pelas suas. colum- do mesmo municipio;
Mattos, Italia Villain, Edir Vil- �I g:olla �zdUl do bmarujo bra-I nas, intensificar a campanha creando dois oHicios de Justit;a
lain e Edemar Villain. shl elrbo atn. O co. re OSt seus I em pról da vaccinação. na, comarcas de Concordia e Ca-

- ?m ro�, mcognttame� e, as- .

. çador.
.

h I
sim o dl�em os seus mume- "P ro' Casa doO e Laguna cegaram pe o
ros admiradores! .

�ax, as seguintes pessôas:-Jo- São de homens de valor Funccionario."�é Apricigo, Miguel Leussel, Anay que a nossa Marinha precisade Menezes, Rudi Lodiner, Mar-
para incentivar aos d�fen-

Depois de curta demora entre garida Elias, Lourdes Bainha, Jo- sores da Patria arrojo, pa-
nós, regressou ante-ontem, para sé Camara, Gustavo Niggemann, triotismo e verdade.
o Rio de Janeiro, a bordo do Calixtrato Salles, Antonio J. Me- Parabens ao grande az da
Comle. Alcidio o venerando ceI. deiros, João J. Medeiros, Arthur

nossa Aviação Naval, preVidal Ramos que desfructa de Mello, Alirio N. Silva, Agostinho sentemente no Centro deste
grande prestigio na politica do G. Duarte, Isabel Pavão, Geneu Estado.
nosso Estado e de grande estima C. Martins, cabo José Paulo Ma- Perfumarias extrangeiraS

V EN�E-SE um.a �onfortavel casa, sita na rua prl
e conceito no seio da familia ca- ria, 6 praças, 3 senhoras e I me- Luvas as maiores novida- e nacionaes, por preços ba- clpal do dlstncto <10ão Pessôa», com fundo
tharinense A. S. S. fl Gazela nor. des recebeu a ratissimos para o mar.
faz votos de bôa viagem. CASA PARAIZO CASA PARAIZO TRATAR NESTA REDACÇÃO
�fj�••--------------------------------------------�...,

i Sedas, Sedas e mais Sedas

Acha-se entre nós o sr. Irineu
Bornhausen, importante industrial
em ltajahy, onde é influente poli
tico colligado. A Gazela que o

tem no róI dos seus amigos, apre
senta os melhores votos de bôas

fl Gazela deseja á interessan- vindas.
te pequerrucha um futuro risonho
e envia ao distincto casal as suas

felicitações.

BELL.ISSIMAS PADRO�AGENS RECEBEU A

C ·A S A P'A R A I Z Oi"�G�--------.-.. _._,_ .. ,�_._�._E,_L._I_PP_E__S_,C_H_M_I_D==T===2 1
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Izabel Leal

Faz annos hoje a graciosa se

nhorinha lzabel Leal,"Rainha dos
Estudantes" e filha do sr. Miguel
Leal, capitalista.

Coração affeito ao bem a gen
til anniversariante occupa destaca
do lugar na nossa sociedade e no

seio da familia catharinense.
A' 5 homenagens que suas ami

guinhas, seus subditos lhe presta
rem, A Gaz:ela associa-se.

miguel Atherino5

Occorre hoje o anniversario na

talicio do nosso amigo sr. Miguel
Atherinos socio da importante lir

.

ma :Syriaco Atherinos & Irmãos

fl Gazela cumprimenta-o.

Fazem annos hoje:
a gentil senhorita loná, filha do

sr. professor Laercio Caldeira;
o sr. Djalma Barbosa telegra

phista;
a senhorinha Jeni Ribas;
o menino José Christovão, filho

do sr. Nicolau Oliveira, pharrna-
ceutico;

o sr. Nicolau di Concillão:
o sr. Francisco da Silva Brites;
o sr. Nazareno Lessa.

Gente nova

Edna é o nome da graciosa
menina que veio enriquecer o lar
do nosso presado companheiro de

redacção, sr. Cypriano José Pin
to, brilhante sub-official da Mari
nha de Guerra, e de sua exma.

esposa d. Julia Albuquerque Pin-
to.

Chegam uns ...

Cei. Viàal Ramos

o vendedor de jornaes Pagou
um

De Porto Alegre, chegaram no

flnnibal :IJenevolo, as seguintes
pessôas:---Joaquim N. Junior, Ho
rat Saenger, José O. Campos,
Doralice G. Campos, Anna Ma;
ria Moraes Godolfim, Lidwina
Tenhorst, Elisabeth Müller, Sylvia
Schmidt, Clemente P. Santos,
Manoel O. Santos e Ormarno
Corsini,

mais
premi

A' Gazeta
O sr . Alcebiades Dias, actisub-gerente da acreditada s

'

dade de sorteios «Crédito M
t 10 Predial», effectuou hoje
presença de representantes d
jornal, o pagal'1ento do premO
'I

.
. lo

u timo sorteio, no valor
5: I 55$000, .

ao felizardo R
Duarte da Silva, residente em oq,
irú, no municipio de Palhoç
A. caderneta do presta�i

premiado tem o n' 9.067.
Em regosijo o sorteado oH

receu aos presentes uma mes
finos liquides.

a

Com o pagamento immedi ta

d '. a
o premio maior comprova, mais

uma vez, o «Credito Mutuo p
di I» I'

r�
la � sua rsura, correção
pontualIdade nos sorteios que I
I· ea,
iza,

Olha a República, O Estado,
Correio, A Patria! - E o garôto,
Limpo ás' vezes, outras rôto,
Feliz, ingenuo, apressado,
Os jornaes lança ao mercado.
-Com elle ninguem se metta

Quando mesmo, sem ser pêta
E a toda a gente realça,
Com a fralda fóra da calça,
De facto vender gazeta.

Outros partem ...

Para o norte do Estad(l segui
ram hoje:

Francisco Osorio Filho, Paulo
Weinteroff, F. Balsini FIlho, sra.

Carlos Wendhausen, Frei Araujo,
H. Saenger, Aldo Torgianini,
Felix Hering, Osmar C. Ribeiro,
J. O. Nebias Jor. Frei Lucas.

O

17-11-934

Actos
officiaes

progresso
da nossa

Aviação Naval
Somos gratos as g,�ntilezas di,.

pensadas aos nossos representan
teso

DELAMBERT vende-lhe D
melhor gêlo por igual preço.

PHONE 1.100

jou hoje para o Rio o nosso ta

lentoso collega de imprensa, Pó
voas de Siqueira, redactor politi
co do Jornal do Brasil e candi
dato da Colligação Republicana
á Assembléa Estadual. Com o

Casa do
'Púhlicolr inzu Bornhau5en

A tão linda festa de arte
Teve acolhida gentil,
E quem nella tomou parte
Parabens merece... aos mil!

Nas interpretes se via
Encanto bello e risonho
Que enchêra só de alegria
Aquella festa do Sonho! I

Via terrestre, procedentes do
norte do Estado, chegaram ontem:

Alvaro Müller, Angelo Laza

rim, Catharina P e r eu t z, Peter
Zimmermann, Leonel Thipsen,
José Paglioli, Justino Rosstino, E
rich Urosk e Wilhelin Weber.

Coisas que se leem
nos [ornaes ...

Do Theatro o b.)m piano
Foi feito p'ra se locar ...
E as fóssas. .. (Oh Floriano.
E' melhor voc� caiar) ...

Commigo mesmo

Eu não sei como 'fae sêr
Para estilhaço arranjar
Assumpto eu preciso têr
Ou, então, devo forjar ...O melhor sortimento de

artigos para homens só na
casa A CAPITAL. Mas, minha cabeça cança

Sell assumpto, noite e dial
Para forjar... (que lambamça
Eu nunca fui ferraria.!!!

Em principios de Dezembro
será reprisado o festival «Pro
Casa do Funccionario» organisa
do pela exma. sra. d. Ondina Sí
mone Gheur, e que tanto succes

so alcançou na sua premiére.
Sarapllo

DELAMBERT vende-lhe o
melhor gêlo por igual preço

PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




