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-

�cc��i1laç�e.s Os com�:��"jj!,SA,�..!,.!S�",A�,J�a�bt"ea,nu Passa por Flo-
aos j l:l U Zc S e � c �... di L �m �iJ l[�� ..,.. ti tr;'a SMi

to -aes �.l.Ulma! GlI1lda de sangue
rianopolis

Rio, 23.-0 sr. Mozart La-
e de pavor O·d t G

go apresentou a Goma um ft-

pres. en e etulia

q�erimento de mg_C'lCia para ti

V

\ d>;cu,,�ão c ,,",ç.o do proi'cto
O cl_o-, \;Vencesli:lu B:-.8Z, indi-

argas

n' 1 �':>_ -A provll,>nc.;ando s�bre \ L' c_ -:> ja victin"l a d C> ód ia
pada em todo; os rostos,

a nao ',,,um rla,"o de ser "CO,;
<SI n <SI rch i -:; t; ,3

Vinhamos noticiando, nós e o, O tempo corria e nada de

I dos p:z" eUlor�e" dUf'ok' a

demais jornaes do Paiz, a viagem finhangà.

;1pUiaÇÚO dos pLltc',

----
-

hoje, no hydro-avião finhangá,
.

A's 12,15 horas, chegava o

loi de pro)"lo apr"'"d"
H;"" -I __ ,\ propoáto do Ira- O plano fi" a' node Irustou-se

ao Rio Grande do Sul, sua terra ajudante de órdens da [ntervento:

em uh imo turno, D'm ass.m a sua
,.,. '.do mo, : ,TI nto cxtrcmista d, com a; ene.g;"" me ridas postas

natal, do presidente da Repúbli- ria tenente Alberto Meyer. in-

_.-
__

_

redacçao fi".1.
I a iob i, voIL.,' "gma o; J,,,na" em execução. A cdade está cal-

ca, sr , Getulio Vargas. formando, com "gura""a, que o

_---.----
cori nr,,;, d t,',,,do; infor-n",,, ma e "in, con'ian;a na vigilar.-

Divulgàvamo" então, que s. hydro-avião presidencial passára

S a:'-'" $'� �(:;t �'.� �'. ��. (iJ\ s,_ a'',' O' P;m� r '!B � m], p m.
r ';'" ito, rI",l, indo: cia ,tr, ,uta,da J,_

excia. viaidaria acompanhado de momentos antes, ao largo da Ilha.

,
.'

y 1 l Im l!r�(l",jl}í é _L 1 centro u-1;:'.I: intensa l'J'
.

sua esposa, Darcy Vargas, filhos, Como se vê, o sr. GetuII',O

IJ l;j � 1l.\P
.

-
-

o
.

0S os (;L�menl03 extremistas d W 1 5

v ida i,rd,' ,L , J, tendo mil e mei'o, exaÍtados [oram presos e levado,
r. a ter armanho e senhora, Vargas ainda não perdeu a ma-

ill1l "'" H E,:' n
• JI. r, operauos.

cara Ióra do municipio.
e dois ajudantes de 6rdens. ni�de engazopar a todo o mundo.

� �a m ��l0n«Jlü@� l"

c'
Ot'

"_---�

. ..

t'il_'\
::3/��;t:,,:�:da�;�:!�::�:�� A. _fab r ica de :a�:::��o��:i::::������:�:� fÂ-êi�sd�a�ood�e�1

_'e n�1l:11) II"um d@ fB;;"'" C; (l � ''''.-. -stão mui' o inhilradas ali, não só av Ioesem Be 1- namos para o gabind' da Inter- I
•

....r�
1'1! r,1\ "" r r

""" ;iJ7
.1"" �ll

'

.
e ,lo 1 11;.lhao CO no na I H·

ventoria Federal. de onde, pela j "I
II II!I@.,a111I.ª}[hli��" � Iiillltll;!;. " f!.;Je �. '.", " r"" '" r '<olél ana.

" O Ori ZOnte primeira vez, no; informaram que
li

M

,. " p' rn li'iI g ri
E ,1

'
' d

nenhuma co:nmunicara-o offl'cl'al � A cidade, está ás. voltas W

wma <" JíS'il:llJ:lceal" !ttI' J r li I"'" .,1 ,,::n _�,:r�, :;� ':roxrmo p"" o,
Bello lIorizonte 23 --(\ll'a hav, ia a respeito, e m1� tarde, nos �� com a vé.no_la" a,ssIm. o di- �

g." !I:!! •
'-' "

_

,'god Reak, pro-
d

(4 M
li

i1I� I�§r'U� 10OW©86 u);;::!l � ':> p ,'n I, ,
,_ ;dea; integrali,tas. aérea) Sabemo, com seg11-

a "ntaram qu' s. excia. -- era �
zem. as nao e so ISSO, ha Jtj

•
•

tL n ,it, _, qU" realiwu a rança que dentro em breve I

q l1.Ii e m �..a e os;:" '"'':;'® 'H pi, in" rm,ca confe,enc ia será appro vadoo parecer
velmente s6 o faria no pr6ximo � coqueluche. M

AIr'IFtl®BE\1IO
,- ;,' , . :', "do pO' do'scon-

da eommi,são techniea que dor;nr '�� ent�POVo precisa'd ser 011- ti

., ",.co, S" "ForteT.m com
e,teve em e,tudos nesta ca-.

a r a origem da noticia, que! Ô
o nesse sentr o,

.'

N

Depois de ana I1';a r min11- de v id"5 fin' d' d' _ oi' 1, (I .' "l' ,iva de�nvoltura, ob";"ando P i ta I para a IoeaIilação de ur,erm�o; em no;sa edição de antem- r d
no,"o corpo. drnrco �

samente 0', depoimentos tenuhlO ao SL. e,
"_

." J , I' ê ,;i'in a intervir e 1.,n1-o: p"a uma, fabrica de avi1,"S do �oJe pela manhã, po� infor- jl ev� ac_onselhar o .orrentar a

MIl!
,teste�":trlhas: ,:oldado depuls d" u,ar LOpra d," cc, ra. Q'nlro dia, depoi;, Lagoa Santa.

maço," pactrculares, pootenormente
!! pop"laçao no sentrdo de ,er

IH
paZ.10 ,)011)11 aa ;:;llvetra, presente lt1qUI�r!tt) o cnv'c em I',nc;sc0 Goncalves do �II "" \

Serrundo o parecer da
conf:rmadas pela secretaria da � conjurado o mal. ..

. +1 A
," 'I' ." .

>

" ."0"',', o
D 'd

r..� 11 d' h

J ,Ir �r.,r f,o, ,,,, n� "' IC.l-
OI" ;:na' ao "Xrn) si'. r l:. ccL :?'n 'e�,Lr da "n,ina

.

no 4' B. eotlll1rissão, Lagôa Santa of - I te" encia,. mmo; inteirados que I a. r" ouve. um . �"o N

"argr:nto Ltrlz A"',' lClO I �héle d, I'olrc,a do jo .tavo .... ,' "d' Ou "da _,J.L em bo- terecc com alrumas obras, o. hydw-avrão finhangá,
da Syn- r, de �an�ela q�e for nonhca-

r
Souza, le!1 e11:' Jo se de f-I�nanopuh0,

I 7 tie n"v • 11 _ 1,:..,,, convidando o povo para um
de adap tação éOlld içõ e s fa-I

dr,ato Condor, condaúdo o Che- � do a Dr�edona de Hygrene �

ura Lll�a,. Arnold', :rog- bro de 1934, (9 j0,10 Ou- wmi�io, vr.niltido pj. po\i,ia. voraveis para installação da f� da Naç'o e;na co",itiva, ha- rJ lm,dratame�te f�ram t�- H

el.l" e,or llahstd: po.v�as CLO

(I.C
Soma :'lquma, Oe-

.

A hora ma.rC'ldl para o

.m,,-
fab"tea, tão indispensavel ao

'" deeollado da ,Guanabara, com

�I
madas a,s prOVIdencIas eXIgi-

r
Slqu ell a,. a" to l Co r cq JC- I eg�do AllXlhal " .

lmg, o povo ,omeçou a d",,', progresso da frota aere a
destmo ao sul, a; 8,40 hora;, r d�� para ocaso, mas a fa- I

entopetlll�.do �. ab:rlura ,

bnpenhados em esela:'r- mais por e.<pirito de cmio i lad-, bcasileira.
.

da �anhã de hoje e qu: am"- r. mrlr� do doente recu;ou-se N

nll1 ",q II cr ,to ,\ r e,pe, te) ce lotaeto, e 111 "i:; ta da para a praça da "taç 'o, onde a
A proPos l to, fala - s e na r!"arra no porto de Flonanopo- r. ter�mantemente a receber

r
,propaladu, a,;salto, ao gravidade da denuncia, a- ,"união le"a lugar.

vinda a Minas do general hs, mais o� meno, á; 12,30 hor.as_

�i
vaCIna.

. .

fi

nbnnal E!et!üral, assltn �l prCsdlt:\t1à ,]010 sr. capit�o Descoberto pela policia que a Góes Monteiro, logo depois
Ao .mero dia, estivémo� na r Toda a vr,mhança f?i N

II" O sr. c,,':;, r1:kg"u, Jc;cgauo-aux l1"r, f a
l e n u o .",Idade do comicio em de ,a-

do regresso do sr. Getlllio Agencr_" Condor,
.

que no� rufor- r vacmada, menos a famrlra R

"har O seu Ir: alono: crer, em seu rdatono, cate racte, cxtkmi,ta, fmam feitas im Vargas do Rio Grande'
mou nao ter o avrão descrdo em r do ��nceloso que parece ,er

,Portanto, a. Pre s ença 0U I a re 5po"sab i" .r a ,Ie_ d J a;sa: _ rrdiataon,.," "' p,r ,oe; do 'ai _ .

Santo, � Paranag�á, nem tão pou-
�" posrtrvrsta.

.

· Eufra.s10 POVoa s de 51- \�? ao. ]onn'l s! a PovDas li e hnci,co GonçalV" d, Mo"", de
C r u_ "�ada N ao - cohavrHe'pon :lrdo srádio, da- ii

Como fazer drant.: de N

uma,_ aquella hora, cm con- ,:lqL�e_lra e a.o SLJi.SSO f\, rnol,- -l:;uns opejarios e de

30.so.da-
CIan ao I de qlli env.rado" porguntando sobre � taes c"os. asar vrole�cra) II

,,�açao cour O sr. tenente ao
.

I o.ggwelb. A Uazela do, do 4' B. E.
EduCaoQ�a

a amerrssagem e reabastecimento � •

Logo vem. a. gnta. As I

• de 50 ,"a Llma; a ma- "'lei ara uma Sér'e oe r 'por- O plano con,ebido pelo, aHic
de gazolrna.. � m_dr�as 'anrtana', em ge· �

ma por que 10l v lStoe re- tag' n;, pa ra traz c r ao co- cion,,10' do com nunismo con;li - A prime ira rean ião de propa-
Em ,-"gorda, estivémos na Pon- I�, ral. sao dr�conran.,. . r�

,
onhecrdo OlndlVldllO Arnol- nhcCHllC.lt,) ,k ',C.13 kit"'e;;, 'uia. cm '-!trahir o povo para o CD �aflda.-CiJnferencia do com-

te Munreipal. onde iá .;� aeha- ii .

O ,�rv�.ço de vacmação é �

O ToggwC II e l, a oeui ta I -se o q' I" li e vec,h"e C';Jste 50- mrero, prolenr discUM; inilamme _ mandan Ie Barbosa Lima.
vam o ;r. coronel Amtrhano Ra- II ferto drarr "m�nte na D"cc- �

) �� tral:� e mtes; a nCllhU.111a
bre a � ': a I/e ocuirrcllcia. dos, com o fitO

..

de mb Iovar a

mos, Irt�"ve, br Federal, "cre-�

�I
tona de HY�Iene das 9 ho- �

Iglla.ncla da guarda, que
- ---

'Jl:lS�h epo'raria e 0-; soldndo, do Realisa-se hOl'c, ás 20 horas, t�n,os d E.st.ado, altos autoridades ti ras da ma?ha ás 5 da tarde. ij

Olmla " SOlnnO �ro lun tio." p:;;.. ��uü"<a: ::1 \. B. E_, c lanço, sobre a cidad ao "Ião da A;sociaç'o Commer-
crvrs e mrlrtares. : Alem_ drsso são tamb�m.�

onto de não ouv" os dls- CIi"'i&B""''''' �� 2'llS
u icúào do terrori,mo. O pw..-am

cial, á rua Fellippe Schmidt, n_
A exma. sra. d. Gulhermina � �tendrdas pessô" a domrci- �

aros Ie i tos pe lo so \d "cdO
" , .cl. "" "'. . ,

,na eon,is,ia no a"alio ao; b:n '0', 8, a primeira reunião de propa
-

Schmidt Ramos conduzia um pro- !!
Iro.

. . -

�

opazlO; as contraCll.çoc
..

s CcnclH50 de '6A 11.

de".trui�ão
das f

.ab.f
..

iCil."
no ganda da Cruzada Nacional de Iychromo de ramalhete de flôres, ij I'.s Rled.ldas

pr.ohlatlcas til
esle em narrar o lacto, ora Gazet3" .pri,ionamen'o do commandm'c Educação, em que ,erão dados o;

Notwa-<e a rmpaciencia estam- t· estao toma�as. Drzenl os N

Ilendo qlle os assaltantes O;r _ 0"" C"do;o, pwprie do batalhão, na dyn':rtit'ncão dO' pámeiro; pa;ws para a campanha �I mestre. que so ha varíola, on-

"'m persegllidos pela P"_ tario J" ",c"t. aJa <,'a A Co- g,and,s edifici" eommor�i,,; e prepara'o';a que a Commi,,'o RECOLHIDO A' � de eXISte povo ignorante. �

ml�a de cavallaria, ora ql e pUal, " 'I'" rraiô com,l,to w"i- ,,.,,-c ,lo,,;, no (o,;lamen'o dO' Executiva Regional wolveu em-
PENITENCIARIA � Outra epidemia é a de •

foram pO" elle P"op":o' a
.'

,," l' h
1 f' d

P d d 5
ri coqueluche

!

. ..' :'" menlo pDS U. d' a"'go; p"" h,- pnrrc>pae; 'rgurao da crdarle . En p'" ,nder, a on ,,;clareccr o pu- . roce. ente e ão Francisco" A
'. �

Ima delxada cah" pelos m'r,', o[ferro', nna hi,;ima gra
Ireo; mdreado, paro ;,rem elimi- blr,o à cêrea d" (inalidade; e

for reeolhrdo á Penitenciaria do I ii
s medrdas que devem ,

'ppostos assaltantes,
..

COl:.l \
vat:l

Cltl'.'
�crvirá

..

de f!r�mjo' 3.C
nado, e,ta"m o; ;r,. \Ven,e;lau meio, de acção da Cruzada, Estado, o sentenciado Irineu Go-III, ,er tomadas pel., pe"O....

1
.

achadO de u 111 pr"jecttl decilr ,,00' rio, ,nig"''' d, pala- B,"" director do Banco do !t,iubà, O commanda ,te O"a1 Barbo- me; Rapo;o, com 20 annos de li Jue
tem doe?tes dessa enti- I

ao deBag�ado c mais tarc�-: vras crundas, m'.· 1 e 2, cI",i- e ou'm; pmon,g'"' de evidencia. sa Lima, do E;tado Maior da I idade, ,olteiro e empregado no �I�
ade morbIda � isolaI-as, ti

• apparectmento de dOIS ficado em lo. lugar.
Armada, ora em mi;são neste

commercio que soi condemnado r
manter em ambrente areia-

�:lecltS em mõoS do sr. tle. O ,",re,mo e""rrar-;e-á no dia
E,'ado, e um dos mai; illu;tre; pelo Jury daquella comarca, a 2 � dI:: fazer p�sero pela ma: N

ácf de S?u�a
.

L.IlTI?'
são 30 do corcentc.

�ropagandis'" da Cruzada, far-se- �nnos e II mezes de prisão eel-

ti
n

t ao, ar �lVre_ e subm�- �

D
os que lOduzem a esta C i rco 7 I rmãos a O"vrr em uma conferencia w-

.u\ar.
N te ., a v�crnaçao o mar' N

m:legaCia �uxiliar, a acr�- A
. cu I padobre

o mo",entoso a,"�mpto da al- '

\----
_-- �

cedo pOSSIV�l. 'it

b
ar que o üttclltaL1U ao Tll- t

_
Rivera phabetzaçãO dl� palZ. e sobre A

.

I \;
As pessoas que estão em ..

t�nal Regio�lal de Justiça pa' rao
a obra que a Cwzada Nacional

vario � em
-

iii eontad� com coq�eluch",os

u�ltoral, .

nao cassou d, Rio, 23.- Foi apre;eata.lo, Estreará hoje o !;rande de Eda"ção "ta realizando por
Flonanopolts ii � quo: aruda n'o trveram a

m
a astllcla, estando plena- Camm pelo deputad, O ,ni,,1 d C ITO Irmãos Wvel'O.

toda a parte.
� mfeçao devem tambem ser

�nte ca raete ri lad�s .�' Car vai1>0, o H'e,"in' e proicdo, C"mO já n () I i ci 11nw; a gran _

Todos o, educadores e de-
Dialiamente (mesmo aos � vacm.adas ..

S I�s lndlV ld II os > V ISlOS p' O •Ar!. I o,_ A culpa ou 0" \e Co lUpa 11h ia Eq lle strç traz. mM; pe,,&as rutcre%ad" ne;1e mo- Domingo.s e f"iados) a Sub-
A va�ma embora não te-

811'ado Topazio Solon da gligencia do pat,ão, amo, c.,,,it ,ambem uma grande c�lIec- vim,n'o educ,tivo que;e e;boça
ruspeetona da Saude do r

nha
..

aruda eonfirmação

tita
etra, os úmcos que são t"te, o', p,,,oa juridka 'l,re ex _, ção de r.'ras. A parte cunri- em Santa Calh"'na, ,ão cor-

Porto, vaceina d., 7 ás I 9 �
crer,trhca de premunitoria

aut
dos pelos n"111 C S nes tss ça exp!oms ão indu,tria I, n, "" ea está en t regue ao P11lha _

dooImente convidado, a "",i;!ir _

homo

.

� ��segura, ,egu.do a pratica

voos, ou sejam Eufrasro Po- do artigo 1521 do C ,drgo Civi: ço RuborlS e
_

ronys Catmli-

Fornecerá tubos vaccini- � Ja demonstrou, a imunidade.

r
as de St4llWa e Arnohlo con;ider,,"e plOvoda, dc,d, q'r< ,a, Chade e J,\aeaqu'lo-

co, a quem os ;ol.citar - �
A coqueluche é uma

Soggweiler, ou .Cavalhetro o e;t,ja a culpa ou ne,I' enci A falccio de hOj'e ec:tá Ro"pas pa h
ex�gindo que eUes sejam dt- � doença grave pelas sequelas

Ul;��'e'ssa rozil.) C pa,,, os I ;;:p�e,��,.em"p' lado"
,emçaos 0, :�:�r'andQ O maximo in!:-I�n�� i�CiL� :::�te.empregad>s gratuita-. \ t::xa._ BIsbilhota !�������������

voz 001 POVO

avulso $200\

varíola e

médicoss

Vaccinar-se contra va

iola c _-além de pátrio
':1110--[1111 acto de in

'1Iicre�1cicl. E,' um de-
D '

tI' a l/Ie ninguem se

eve flULcH- porque rc-
.

• j.' 1

ulida em lllCSt1l11aVCl

encHcio prõpno e da

ollectividad�,
Dr. Sis:enfAndJ Teixii)lra

23,- 11--34
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A GAZETA

Caixa Postol 37

Não ha gre
ve noLloyd
Rio, 23 (via aérea) - Não

tem fundamento a noticia que cor

reu ôntem, segundo a qual um

paquete do L10yd Brasileiro dei
xára de seguir viagem por falta de

pagamento aos seus tripulantes. T0-

dos os marujos foram pagos ás no

ve e meia da manhã, e se o navio
não deixou o porto, como devia,
foi por motivos de outra natureza.

Os melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

ti z

--- �, . -i' ;ai , _::t".,,:1

- Plorlanopolís, Sexta-feira, 23 de Novembro de i934

Sempre que recorro a album
de artistas para fazer apresentação
saio-me mal. E' inlallivel.

ção,
Mea culpa ...

t�o melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPITAL.

......

Qual! exclamou a senhora com

Quasi esquecia- um olhar inviezado.
serra.

-Três horas!
me do tempo.
A solidão da madrugada en

volvia o ambiente. Num lampeão
da esquina, via-se a chuva riscar
o espaço, tombando e desaggre
gando-se em pequeninos filetes
transparentes que brilhavam ao re

flexo da luz artificial. Um homem
passava ao longe embrulhaco num

capote grosso.
Jorge olhou á distancia. Nin

guem mais. Esfregou as mãos hu
midas uma na outra e continuou
descendo a rua Candido Mendes.
Emquanto avistava a praia ao

longe, pontilhada de luzes, foi
insensivelmentesse recordando os

ultimos afagos de Albertina.
A sua roupa ainda trazia o

perfume daquella mulher e os la
bios a marca das caricias dos seus

beijos. A sua imagem, tenue,
dansava-lhe na memoria, com o

dôce sabôr da reminiscencia da

quellas horas que haviam passado
juntos.

E isso já ha dois mezes ! Nin

guem em casa sabía do facto.

Quando a noticia chegas;e até aos

seus paes ia ser uml bomba;! Nem
era bom pensar...

Na vespera, a mãe chamara
lhe ao quarto e indagara-lhe, com

um ciume denunciador:
- Você não anda amando, fi

lhinho?
-Não, mamãe, falou elle com

uma fingida ingenuidade.
-Você não me engana. Eu

conheço quando você; vIvem com

....

o rapaz insistia em guardar
segredo, porém já um tanto des
confiado:
-Qual o que, mamãe! Toli

ces suas...
-A senhora anda en

xergando demais! .. :
A mãe li-mitara-se a dizer, com

um olharzeloso:
-Pois sim ...

Agora Jorge pensava quão dr:

sagradavel seria se alguem lhe fôsse
bater com a lingua. Então, seu

pae, com aquelle rictus de circums

pecção no rosto, a cara amanada
de quem não cede um milimetro,
este, passar-lhe-ia uma vasta des
compustura! Se, pelo menos, jà
tivesse concluido o curso de medi
cina e pudesse viver só, com a

renda de sua clinica ... Mas, nem

isso ... Era uma creança: dezenove
annos e nem barbas possuia ainda ...
E' o diabo! pensou, emquanto

olhova os sapatos molhados da
agua que escorria pela calçada.

Na esquina da rua um taxi

p_ 8 ou pJr acaso. Gritou para o

motorista ao entrar:

-Copacabana, a toda pressa!
Em casa, ainda preso á lem

brança daquelle rosto formoso d �

Albertina, adormeceu suavemente,
no aconchego de uma confortavel
coberta de lã.

2

(Departamento Provincial de Propaganda)

Propaganda communista
Ainda não ha muitos dias, o Correio da Manhã prolligou

a propaganda communista na cathedra de nossas escola; supeno-
res.

"
11 11

Emprestimos br.asileiros
Até 1889:
Dinheiro pedido:
Juros pago:
Custo total:

28.612; 124$750
26.886:883$581
67.463: 193$201

E os «nossos amigos e protectores» Rotschilds armazenan

do, enchendo o pandulho, enquanto o pobre povo mal tem para
viver e os nossos operarios recebem um salario miseravel!

"
u u

Brasilj colonia de
banqueiros

GUSTAVO BARROSO
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� � D E A R T E � ACÇAO INTEGRALIS-

OIARIO INDEPENDENTE � - - � TA BRASILEIRA
Redactor-chefe � REDACTOR � P . .

d S C h
.

Martinho Callada Junior � JOÃO M. BARBOSA � rOVlnCla e ta. at arlna

REDACTORES DIVERSOS � �
����� �����

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Fiquei-me ontem a matutar

Não será devolVido o original, porque será que ha certos chro- Não é só, porém ahi que se está operando essa infiltra-

publicado ou não. nistas, sempre dispostos a elogios ção, A propaganda literaria é intensissima. Para observa-la, basta
O conceito expresso ett adi- bombasticos a tudo que é media- percorrer os catalogos de certas casas editoras uma das quaes ain

go de collaboração, mesmr soli cridade. E, com essas altitudes Íe- da agora annuncia o apparecimento em troducção brasileira, de

cilada, não implica em tespon vam os de bôa fé, que acreditam autores estrangeiros diversos.
sabtlidade ou endôssr tior parle na sinceridade dos collegas, a se

A campanha pela cathedra tem sido negada. Sem ernbar-
,Ja Redacciio. atirar ao ridículo. go, é conhecido o esforço tendencioso de certos professores á custa

As's I' gnatu ras P d h' dos corres burguezes da Republica.or uas vezes ca 1 na espa- -

II fi d I Prégar o comrnunismo nas escolas é um mal que allecta
ANNO 44$000 re a, mas o Ta e não cVa ires �

II apenas a mocidade estudiosa. Propaga-lo pelo livro é ainda peor,
SEMEST.RE 24$000 em cape o. �

C O livro vae a toda parte, cae sob todos os olhos, Íanca o germe
TRIMESTRE 12<.!tOOO erta occasião appareceu-me �

IP
f

-

b d da doutrina em todos os espiritos menos preparados para distinguir
MEZ 4'�000 um pro essor, cuja agagem. e

IP
d

.

d entre um raciocínio sincero e uma opinião artificiosa.
A correspondencia, bem como II

recortes e jornaes, era. quasI o
NI d E I d I ote-se que seria impossível fazer uma campanha em sen-

os valores relativos aos an- ta. rnan 10 a
-

ncyc ope la nterna.-
I B d d I tido opposto, por exemplo, na Russia. Ninguem lá teria topete pa-

nuncios e assignaturas devem c.lOna. asea o em_ tu o que I,
1 d If ra traduzir nenhum ivro e propaganda anti-bolchevista, pe a cer-

')er enviados ao Director-Ge- lZ uma apresentação ao nosso pu-

rente Jairo Callado. blico. O concerto foi um desas- teza, em que todos se acham, de que audacias desta natureza, co-

tre! O artista era o que se cha- mo outras, ainda menores, se pagam com a vida.
.

d
.

.r Nosso regime é differente. A democracia nutre e céva seus
ma na gyna e mUSICOS um ja

proprios destruidores.
cão.

( CAgora embrulho-me outra vez,
Do arreio da Manhã, de 6-11-934.

por ter dado credito ás releren
cias feitas a Eliza Dei Rio, que

póde ser tudo, menos lIRainha do
Tango", e si o é, imprescindive I
se torna uma abdicação immedia
ta. Si alguem foi ao Theatro por
causa da minha chronica, perdoe
me, eu tambem fui enganado.

Em todo caso serviu-me a lic-

Estadualisrno inorGanicos
GOE'S MONTEIRO

Ha um facto capital sobre o qual devo insistir: a ausencia
de uma politica de espírito nacional, de consideração objectiva dos

problemas nacionaes, O que existe por ahi é uma permanente ebul

lição de interesses particularistas, de apetites regionalistas. Em vez

de uma politica nacional organica, temos as politicas «estadualistas»

inorganicas como luncção dos supremos interesses collectivos.
Ora, é evidente que o futuro do novo governo está ligado

ao drama da extinção desses males especificas da politica
brasileira ou do nosso actual regime.

(A Nação)

O problema fundamental da nossa Patria é a sua escravisa
ção secular ao capitalismo internacional.

Contra isso é que devemos achar remedio. O liberalismo
democratico de corôa e de barrête phrygio conduzio-nos a esse es

tado de cousas. E', portanto, incapaz de realizar a obra da nossa

libertação. Elle se contradiria, se tentasse. Renegaria seus postula
dos politicos, financeiros e economicos.

" "
11

Quando o trabalhador nacional comprender como está sendo
explorado pelo doutrinador cornmunista, geralmente extrangeiros e

sem nenhuma ligação moral com o Brasil e com a familia brasileira,
reagirá activamente porque não poderá se submetter á oppressão de
aventureiros sem escrupulos.

" "
11

«Mas não importa. Nem as demonstrações da fé no Brasil
Maior, são feitas para os que fecharam a intelligencia ás coisrs supe
riores da Patria. Ficar-lhes-á o direito de um dia sentirem, material
mente, que a mocidade venceu, quando esta lhes tirar o Poder, de
que se servem para as lutas eleitoraes,

Os homens que perderam a fé não sentem a nossa linguagem.
A linguagem dos que creem, dos que se sacrificam, dos que não

desaprenderam de sonhar, teem um sentido profundo que vem das
coisas eternas.

Os que vivem a vida politica de hoje, é que não sabem nunca

do destino secular dos povos, não podem mesmo ouvir o 1 uflar de
nossos tambores nem sentir a galhardia magnifica de nossas marchas.>

II "
u

Si [õres chamado ao serviço no exercito, corre ao quartel
e veste a gloriosa farda do soldado, porque o integralista que foge
ao appello da Patria é um homem indigno.

R 11
11

Catharinense! Operario!
Estudante

O integralismo é o Brasil que reage ás miserias da Demo
cracia liberal e á ameaça do communismo moscovita.

DECISIVA
Aluizio Napoleao

SERVIÇO DA F. B. 1., ESPECIAL PARA "A GAZETA"

preitava. O corredor estava escu

ro. Poude entrar e esconder-se,
vestido, debaixo do lençol, re

ceioso de que alguem fosse ao

seu quarto.
Não errou. Daqui a pO:.Jco a

porta abriu-se e elle roncou pro

positadamente como num somno

profundo.
Uma voz chamou:

bras. Dona Dolores estava na sua

frente, de mão nos quadris:
-Será possivel que você quei

ra enganar sua mãe, meu filho? !
V< cê não fó:le continuar assim,
perdendo as noites, em vez de
estudar! Dorme tarde e acorda
cêdo, estragando a saúde!

Jorge, a voz docil, fez-se ver

melho com a descoberta:

-São coisas de rapaz, ma

mãe... A senhora tambem quer
saber demais. Não tenha medo
que eu não m � deixo levar assim
a tôa ...

Dona Dolores insistiu, mas o

rapaz continuou trancado. De re

pente, numa resolução brusca e

inesperada, sahiu zunindo p e lo
corredor com um rosto de zanga.

Jorge não dormiu nessa noite.
Pensou em mil fórmas de poder
continuar seus encontros com Al
bertina, longe daquellas desconfi
anças. Contudo, não achava ne

nhuma ...
No dia seguinte, deante da cla

ra manhã de sol, vestiu-se preoc

cupado e ganhou a rua. Emquan
to dona Dolores, do alto da ja
nella do seu quarto, já Vestida

para sahir, o via tomar o omnibus
na esquina da rua, Jorge levava a

intima idéia de faltar á enferma
ria, parar na Gloria e ir até á
residencia de Albertina.

Quinze minutos depois, subia

rapidamente, aquellas escadas que

galgava todos os dias na maior

tranquillidade. Foi ter ao quarto
da rapariga. Na cama, em desa
linho, Albertina e um d�sconhe
cido dormiam n o desleixo de
uma intimidade antiga.
O rapaz avançou para os dois

corpos com uma i-a de homem

que se vê trahido. Mas, num im

peto brusco, parou e ficou a scis
mar. Procurou alguma coisa nos

bolso'.
-A falta de um revólver!-

Iuria para o movei, abriu-o baru
lhentamente e, quando ia exami
nar o objecto procurado, ouviu
um grito de pavôr.

- -Ai! Soccorro! Manuel! A
corda! ... Olha!.:.
O homem abriu os olhos e,

vendo Jorge com um revolver na

mão, se commoveu, Avançou lhe na
direcção. O rapaz puxou o gatilho.
Em vez de tiro sahiu um som sêc
co-tá!
O homem deu um pulo cer

teiro, tomou-lhe a arma e prendeu
lhe as mãos. Jorge fitava Alber
tina, bo luiaberto. E recriminava-a:
-Enganou-me! Trahidora! So

queria o meu dinheiro!... A ra

pariga sorriu. O rapaz encrespou
se como um leão preso, de quem
zo:nbam. Manoel atára-Ihe as mãos

e elle ficára indefeso, a blasfemar
contra os dois:
-Ladrões! A se deliciarem á

minha custa! Largue as minhas
mãos para ver uma coisa! Largue!

O homem continuava a acochal
as cada vez mais. Jorge grita-va
raivoso, 'deante da bocca risonha
de Albertina:
-Você ha de me pagar!
Albertina e Manoel riam gos

tosamente, emquanto o rapaz con

tinuava a ameaçai-os.
Por fim, já cançado de gritar, :';

a voz rouca, confessou, abaixan-'"
do e levantando a cabeça, num

I

gesto sincero:
-E eu que já estava gostando :itanto de você, malvada ! ...
Mal acabou de pro U lciar taes

palavras e, ainda sob o riso inex�
gotavel dos dois, uma senhora ele
gante e já meio idosa surgiu no

limiar do aposento.
Era a mãe de Jorge.
�Mamãe! Você aqui!... gri�

tou, já de mãos soltas, pois Ma
noel o desfizera da po!>ição in

quietante em que se achava.
Foi ao encontro de Dona Do�

lores. Elia abraçou-o carinhosa
mente e, logo depois sahiu de
braço dado ao filho.

Continua na 6a. paçina

-Jorge! ! !
O grito ficou sem resposta. O

rapaz sentiu o botão electrico ser

empurrado. Ficou frio. S� a mãe

descobrisse que estava vestido?
A voz retornou:

-Jorge! Não se faça de tolo,
. .",.." que eu vi você entrar! Abra os

Uma semana depois, voltava olhos!
para casa, alta madrugada, quan- Jorge continuou immovel um

do, ao abrir a porta do quarto, instante. Logo após, espantou-se
ouviu um rodar da maçaneta, an- com um puxavão na coberta que
nunciando-lhe que, alguem o es-Io agasalhava. Descerrou as palpe-

:J orge poz o chapéo na cabeça,
volteou o trinco da porta da rua

e beijou Albertina, num beijo
longo c demorado, emquanto um

jacto da brisa que vinha d 1 rua

humedecia de chofre as suas fa-
ces quentes, fazendo-o arrepiar-se
de frio.

Sahiu. Da esquinaain Ía avis- a cabeça virada. Ha coisa pai' ahi ...
tou a mão da rapariga agitando-se -Que coisa, mamãe? !

na janélla, Deu adeus e esboçou -Não sei. Eu sinto. .. Você
um sorriso s: o, de Ielcic'ade, em- não anda normal. Janta ás carrei

quanto consultava o relogio pul- ras e só volta tarde da noite ...

-Que foi, ma'nãe?! A sen° o
ra está nerV03a ...

S�ntou-se. A mãe fez: o mes

mo e fixando os olhos nos do fi
lho, p�rguntou-Jhe meigamente, já
sarada da exaltação inicial:
-Por onde você tem andado

filhinho? Sua mãe tem tanto me

do de mulheres na sua vida ... E,
�pertando as mãos de Jorge entre

as suas, exclamou convictamente:
-Você ha de me contar! Va

mos, diga ...

rosnou.

Correu á mesa de cabec::ira.
Vasia. Lembrou-se que Albertina
mostrara-lhe, certa vez, uma bol
sa no guarda-roupa, onde trazia

sempre uma pistola. Voou com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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reJu Icara a
. Feijão preto sacco 15$000colheita I Feijão branco sacco 20$000

Feijão vermelho sacco 15$000
Milho sacco 14$000
Batata sacco 1)$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco I 2��OOO
Farinha Barreiros sacco 1 4$000
Farinha commum sacco I O��OOO

m grandes prejuizos nas suas Farinha de milho sacco I 4$000
ropriedades a�!ricolas pois na C f' A 30'"000 XARQUE5 a e em coco sacca ,.j)
pinião de muitos a próxil1'a co- Ervilha kilo $200 (por lei1o)

Üitla se�á prejudicada em 30 ou Banha kilo I ;,0800 Mantas Gordas 1 $700 �J�mv � @:I 11 �Ies'. De Parajuhy, Caconde, Vi- Assucar grosso arroba 5$000 Patos e Nlanta 1 $500
.. ,. " ',,", �,

adouro, Pirandy, Garça, Itambé, polvilho sacco 15$000 Sortida regular 1 $400 � '" It ""

,José daRia Pardo,Pdrahybu- C d l'l 1$500
'.

��LU®rar�asame e porco r.l o , iv\ERCADO FIRME
,Limeira e Caçapava chegam Toucinho kdo 1 $300
legrammas com informações ido n- Cêra kilo 5$000
caso Mél de abelhas lata 1 e.��OOO

Nozes kilo $1 00 I' CêraCebo

68$000
68$000 Gatos do m::üto uma 4$000
58$000 Lo�1tras média uma 30$000
62$000 I Graxaim do matto uma 3$000

50$000 Graxaim do campo uma 4$500

I Cat �tos médios uma 4$000
SAL DE CABO FRIO Porco do matto uma 4$000

Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 8$000

A

Comm
tri

Negocia.ções
Rio 22 -- (Via aérea) As

negociações que se realizam
em Washington para a con

clusão do tratado cornmer

dai com o Brasil, acham-se
na ultima phase e deverão
ser terminadas dentro de pou
C1S semanas.

O embaixador Oswaldo
Aranha, que dirige as nego
ciações por parte do Brasil,
lelegraphou ao sr. Armando
Vidal, presidente do Depar
lamento Nacional do Café,
pedindo que seja enviado
com urgencia a Washington
um technico em questões de
afé, afim de discutir com os

echnicos americanos certos

spectos do commercio des
e producto. O technico de

ignado, e que partirá no

roximo avião, de sabbado,
,

o sr. Eurico Penteado, che
e das Secções de Estatística
Publicidade tdo Departa
entoo

São Paulo, 22 (via aérea)
ontinuam ache5ar noticias do
terior do Estado dando porme
ores sobre os estragos causados
esses ultimas tempos pela s:!cca.

5 lavradores de Bebedouro te-

reços correntes na praça de
Florianopolis

FARINHA DE TRIGO
ruzeiro 44 kilos 37$500
rpreza 44 kilos 35$000

5 e 2 kilos 4$500
28$000

ASSUCAR

amante
istal

oido
erceira

Cco de 60 kilos
C� de 45 kilos
oido de 45 kilos
clPados 2 kilos

__________________.��__� .�_�
.. -�.��'=--o.:;_,_.._.�. _

I,

, o
o a�ce�'!am�$ encommendas

clj� ��ve�11br@1II
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até o dia 27

co c R"
N.7RLla l\!vat-o de
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I �reio, I,' o

Agricult �r

CarvaJho

':;�:msel���iCOS Cruzador
.", .
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Liga Popular
do Valle do
IlajahyliMPEZA 003 OBJECTOS

DS ZINCO arisruhe O sr. dr. Victor Konder
O zinco pócle ser perfeitamente publicou na imprensa blu-

limpo de duas maneiras: A pri-
m·.... ...

ntenauense um manifesto,DIVERSOS MADEIRA DE LEI - PRI- meira .'� cmprqa a s -hu: "te Ire- concitando aos «cornpatrio-Arroz sacco 44$000 !VIE:RA ,�JALIDADE para jão: Nos últimos dias do corrente tas do Valle do ltajahy e de
Kerozene caixa 35$000 Taboas de le. st, (3x23) duzia A.:idv ��l;,uri,,;o 5 O l5rs, Inês o Brasil recebe a visita do Santa Catharina- a se uni-
Gazolina caixa 55$000 38�OGO 'Agua fria 100 grs, CRUZADOR «KARLSRU- rem, fundando-se um orga-Vélas de cebo caixa 16000 Tilbo::l.s lei laq. h31 dz. 54S;OOO Mergulha-s � o ()bj xto a ser HE», pertencente á Marinha de nismo que, "composto de
Soda Pyramide caixa 60$000 p.('mas. de s.;�,(� ki dz. 28�.;OOO jlimpO ne.sta

ni.stur I durante al- Guerra da Ailemanha, que, na elementos de todas as elas-
Cebolas caixa 44$300 Fôrro d.� pi:1ho 14$000 guns r.1in·lto<;, 'ic;_'1.nd he depois qualidade de navio-escola, está ses e actividades, se torne
Vélas stearina caixas 38$000 Taboas de ']'lllidade 2x23. dz.! com.:1

'1, iL ).1;" bzendo actualmente um viagem O interprete legitimo do po-Zéa Mays Fischer caixa 30$000 16"WOO Oui.a maneira consiste em Íim- em redor do mundo com uma vo, formulando aspiraçõesCôco sacco 55$000 S;mafos de .!ci 1 x5 a dz. 6\p000 I p1r-se
o objecto com a solução se- turma de jovens cadetes allemães, collectivas, pugnando pelaFarello sacco 6$500 l'l,;,rGadil do Rio guinte: 'lu c neste cruzador adquirem um realisação deJlas e estabe-

Far�lIinho sa�o ., 6$5,00 FEljAO Acido nitrico 10 grs'joperfeiçoamentõ maritirno, militar lecendo entre as classes fe-
FarInha de milho Manahnd caixa (Pur SGCCtl de 60 lei/os) Agua fria 60 grs. e na arte de navegar, curso, este, deradas uma solidariedade

24�:OOO Preto novo 13$000
D.�ix;:,-se seccar o objecto du- que os habilit� a pre:taren: o seu pratica e íecunda.,

Vélas de cêra kilo 7$100 B ran e doze horas para lavaI o em exame de aspirantes a olficiaes da Suggere O sr. dr. Victor
Grampos p. cêra kilo i $.WO .,ranco especial L.2()05.:\).:000000 s;gi:ida nagua c�mmu<�,

-

M:ánha "'de·' Guer;a.
1 c

Vei'uJLo' p
Konder: harmonia e egual-Cimento Mauá sacco 11 Ji500 Mulatinho 20$000 O.; portos no nosso paiz, que dade do «trabalho do cére-

PAhosphofrosPdinheilrobt�210$OOO f\',=R�\r::) F70UXO r������ aJlft� estão no programma para serem bro e do trabalho de braço»;
rame arpa o n. 2 r010 25�;50Q

.,

��w ....Q tA ti�� visitados, são o Rio, Santos e São defesa, numa acção cornbi-
Arame farpado n. 13 rolo 30�YJ,; FARlNHr\ I_, t'. MANDIOCA Francisco, mas, graças aos eslor- nada e disciplinada, dos inte-

('Por sacco de 50 '(dos) PO �� re� �,os do Consulado da Àllemanha resses das classes e SOCIOS
VINHO DO RIO GRANi:, � Fi:>il C'''''l ;}) 11 $000 � "i?V � nesta capital e um grupo de pes- em conjuncto, ou de cada
Em quintos 10): J()l c,i'C ;SL� r.,n. pJ 10$500 I.,Jo visinho districto de S. S.

sôas interessadas, talvez consegue- um em particular.
Em decimns 55$000 1,,'ERCfIDO CAL"'O T

'

dI' d se uma curta estadia do elegante Ainda que,' de caracter e-l 1H nn ac P. uma cornmissão e se,
Café em grão arroba 2!):i,G \1 1 I '1050 de guerra em Ratones, conôrnico e cultural, a liga, n toras e s 'n 'ioritas oromoverá o

�

Vassouras 5 fios d,�'. 2hl} í I ARROZ 1\lai,J! dos Pobre".
•

O ligeiro C R U Z A D O R Popular do Valle do Itajahy
Vassouras 3 fios dz. 20.s0úU (Por Sacco de 60 l�ílos) E' a seguinte a commissão 01'- "KARLSRUHt>, tem 169 será também po'itca, exer-

Xxargue COx?�S arro�a 22��OUOOOO Agulha ESpFcial S5$OOO gilI:izadora, que já está anganan- fdnet.fos de
comIprimento 15,2 m. cen90, destdde logo, a sua

arque sortidos arrona '�r:p Acull B alo r'U'lla1oc", e largura, ca a 5,4 m. e desloca acçao em o os os munici-
gu,na orn 5 J $000 �

] h"' 1 42'1,)000 Senhoras: _ ]ud:th Liberato 6.000 toneladas Entrou no servi- pios do valle de Itajahy.aponez L.SpeCla, -

ço da Marinha allemã em 1929, Em cada municipio haverá]ap;)nez Bom 36$000 Oliveira, Merce::les Cimeo Ca-
BiCá Corrida 34$000 bral, Carlota Brüggmann Gründel, Actualmente conta com 603 tri- uma directoria e administra-

MERCADO FROUxO Ade!a:de P(Lira Marcdi'1o, He- pulantes, entre os quaes 20 offi- autnomas.
bna Silva, Judith Cardoso, Olym- ciaes, 6 officiaes machinistas, 2 A Liga aprestmta as se"

pia Alves e Maria Xerei;a Si- medico" 2 commissarios e um pa- guintes iscas: defesa dos so

c!re, assi:l1 como uma grande tur- CiOS C01jtra todas as injus
ma de cadetes e marinheiros. O tiças e irregularidades das
commandante, Capitão de Mar a .,toridades, sobretudo os
e Terra Lütjens, é uma das mais fiscaes; auxilio médrco, ;hos
iílustres figuras da Marinha de pital e pharmacia; peculio,
Guerra allemã. Serve-lhe como em caso do fallecimento dos
immediato o Capitão de Co�vda socios pobre') a primeira as-

3chiller. sistencia ás familias; auxilias
Ha uma Banda de Musica á aos invalidos c á lavoura;

>ordo c )illposta de 30 figuras. promoção da construcção de
Nos portos acima mencionad, s casas para os sacias, opera

está sendo preparada uma brilha .. rarios e artífices, «amortiza
te recepção aos distinctos marL" veis em condições vantajoA Educc.ção na Russia Sovié"
jos da nação amiga, tanto por sas.)}

fica - Por S. Fridmann N;:larte do Governo brasileiro, como ão haverá contribuições
das nossas c1a;ses armadas e das fixas, a começar do minimoFurumdungo - Por Souza Ca '

d 5 O é'
-

coloniães allemães. � , r IS.

Estamos infcrmados, que, no As�ociações já existentes,
caso da elegante e mod�ma bel- ecommicas, ogricolas ou cul�Psyco .Jlnaly.;e-Por Gastão Pe- t dlonave visitar Florianopolis, o Go- uraes, po erão incorporarreira e Silva
vemo do Estado e as classes ar- se à Liga.
madas estacionadas entre nós, pa- Como vêem os nossos lei-Cassacos - Por Cordeiro de
trocinarão com o maior interesse toses promette ás popula-
todas as fêstividades ; Jue estão ções ribeirinhas do Itajahy
sendo projectadas em homenagem l-cama casa e comida.
á officialidade e a tripulação do Apenas não foi previsto
«KARLSRUHU», o caso da Liga fazer-se go

verno, quando os «socios)}
tI'casa, sita na rua prin-

na uralmcnte1 terão a melhor

Pessôa», com fundos parte.
�----------------------

Amnistia fiscal

(Por caixas de 60 kilos) ma�.

Ern lati\s de 20 kilos 115$OCO Se:lhorinhas· - Zilda Cunha,
Em latas de 5 kilos 1 J 8$000 Adc!ia Simas, Maria Izabel Di;,s,
Em latas de 2 kilos 1 24$000

I Altair Dja�, Rosa Costa, Rosa
MERCADO ESTAVEL Pereira, Maria Santa Silva, Clo

thi!des Bernardes, Asta GründeIl,
Ailda e Edith Cardoso.

BANHA

DIVERSOS
(por leilo)

:5$000
1$000
1$700
1$500

CAMBIO

Andade

margoCOUROS Carne de porco
ToucinhoLimpos pesados. kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
" Italia

90 dlv á vista
58$563 58$963

$785
4$790
1$020
$530

11$870
1$620
3$880

Edições de Adersen - Editores
Edifício d'A NOITE - 14'

andar RIO

PELES

Luvas as maiores novida..
des recebeu a

CASA PARAIZO

» Portugal
" Nova York
« Hespanha
« Suissa U

ENDE-SE uma confortavel
cipal do districto <00ão
para o mar.

TRATAR NESTA REDACCÃO
,

« Bclgica
« B. Ayres
« Urugllay
« HuIla:lda

2$780
3$450
6$200
8$0659$000

7$500
8$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

20$000 �••��""T�_,!,_�,......, 'lII!"',"""",,���'-""'-�"""""-�"""'"STOCr-< oe 31·10 a 3·IC ---EntraÓa5e S-ahià-cl'5
- -

oe 29·jO a 3·11SAL DE MOSSORO'
CCo de 60 kilos 9$500
�o de 45 kilos 7$500
Ido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
IXa
.

s pequenas
IXaS grandes

4$000
5$000

,

Rio, 23.-Constou do expe
dIente da Câmara uma mensagem
do presidente da Republica, trans�
mittindo ao legislativo as razões
de «véto}} ao projecto que man

dava conceder amnistia fiscal aos
contribuintes do imposto de ren�

da, em 1931.

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infaliveJ preparado de effeiios surpreendentes

(:)rvaU""j() do Oriente
. Sard�s, pan:1OS, m�nchas, do r0sto, espinhas, cravos,

,; l',�g::ts, tudo desap�)ar(':e�á ao contacto deste mirifico Orva·
!'U), que commui1Icara a vossa pele a frescura e o encan"

to das manhãs rociadas da primavera,
VENDE: - PHARIvlACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Fiorianopolis
i ClP�l?"",,, bt#fe:::oti

2.812
27 220
5,914
6.644

2.997
12.0<)6
6.586
3.854

Feijão (saccos)
Arroz ( )} )
Farinha ( " )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xargue (fardos)

105.878
108,280
27.39S
22.511
25.496
13.580

Faltam as sahidQs dos depositos particulares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 AGAZETA

Ex-chefe à� clinico ô

o H. 5.
r, João Sapti5ta, A55i5tímcia
Publica � H. Prompto 50ccor
ro, AS5i5t�nt� ào 5�ruiço à�

crianças ào Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter- !

nas e nervosas -Nutricção--- I

Diabetes, Gota, Obesidade--- :

Regimes para engordar e I
emmagrecer. I

Especialista das doenças I!

.

de �riança� e latentes ,1 I """""=========--===
Dlarhea, vomites, emrnagre-

- ADVOGADOS
cimento, tuberculose e syphi-]'

I Dr. G I" Costalis infantis
E

Consulto �;. ���oartinto, /8 � Dr. Cid Campos
Consultas de 3 ás 7,diariamente ; Escritorio: Rua Trajano,
Residencia: Conselheiro Ma- h n: 11.

ira, 82-1 . andar f
t

- Phone 1.3�2 -

[

AV isa a distlncta 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

TIJUCAS

Refinação de Assucar

VENDE-Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos SE uma ma

íreguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua china de «PONT-AJOUR» a

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-It�r�a�ta�r�I�1a�ru�a�D�e�0�d�0�ro�.�3�
phone n. 11441 ou nos depositarias CASA SAVAS e

O I b tFERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. e am e-r
.)080 Selva e nada mais

Compra-se qnalquer quantidade de nozes. RUA BOCAIUVA, 161

PHONE 1.100

-

JOAO

G

Dr. Cesar Avila

T

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Cllnica Medica

I r
- -==========

Advogados
I

Drs. Ner�u Ramos

I
Aderbal R. da Silva II

Advogados
-

Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLlÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

de
SELVA

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Clinica cirúrgica-operações

. Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva tr 1--Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju-
nior, 179-Phone, 1.285

======-=--==

Or. icardll GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Juntar. 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua CC'rajano /8.

TELEPHONE 1284
====--==---

Dr. Arthur Pereira I
e Oliveira I

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças !
,

Sy&thema Nervoso

Anályses clinicas

Bact�riologia, 50rologi:J,�'
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypre�te

pai-I.va, I. Consultas: - Das I 5 l

ás I 8 horas. Plione. / 6/ 8 I

�T:It�."'oIII&f:.��)III:ln:� 1a.!�Wõ:lIDI.I':D·�.....JlItIL_'\r,,·
\

�t:��p�:��11
Dr. Tarclso Ribeiro ':

I

CLINICA DE VIAS URINA-
i

RIAS, PARTOS E MOLES- i

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico àa Hospltcl e

mat�rniàaà�

ESPECIALISTA i IResid. Rua Irmão Joaquim sln
"Gelephone / / 05 I

Cons. - Rua T-raíano n. I
'l,"'elepllOne /32/

Das 10_ ás 12 e das 14 ás 18

----- ------

Dr. Henrlque Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna I

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
-, (sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Letreiros

I Pintura em geral a pre
ços modicas

Cnrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23

1 E' LORIAHOPOLIS

DELAMBERT-Phone 1.100

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

I
I
I

I

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Artigo O'entario Artigo Dentario
Só na ..Joalharia MUller
Unico eetcbetectrnenro capaz õe 5ati5taz�r a rnuis exlqante

pr-ottastonot. mcntenõo sempr-e cornp léto 5tOCR õe proõuctos ôzn

tcr-íos ncclonnes e extrnnqetros. -- Ex�cuta-5e qunlquer traba·
lho ern ouro, (Refinag�m, lnmtricçãee. etc.)

Este Joalharia cvísc cns 5�U5 fr�gu�z�s clr-ur-qlõea õentlstoa quz
r-eaotueu à�5ta àata zrn õlcnte rczer qrrmôz r-cõucção à� preço

nestes cr+lqce,
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

- EFFEITO SEGURO -

Dr. Pedro da Mnura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27 I
TELEPHONE 1170

ICOqueluChe?
XARoPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

A' venda em to
das Pharmacias

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

II RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9

,

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan
Rua João Pinto 6

c (.') M P R IS: - os rraelhores
das melhores marcas NO

"8 PATO
PELUSO

Fabrica de Massas

Conv�nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Bras-il

UNI C O ( Guia Geral do Brasil

( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem .:

32.000 COLLECÇÕES

Admi·

l' volume -- Di5tricto f�à�ral
2' -- 5ão Paulo. minas � Paraná
3' .. D�mai5 E5taàas 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 Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

Rua E5t�u�s Junior, 16

FLORIANOPOLIS

.. >

calçados O NATAL APPROXIMA-SE! I! !

Brinquedos e artigos para presente na M iscel8
C H I C" nea ! Sóe sempre NAMiscelane
F. Schm idt, 2 onde a variedade e os preços são adrnlravelsl

..
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Z�1A _Florianopolis, -11-1�?�4 _

_

..

'_""'

.. allor�·;::a,"ejiJ.7i:l'�����·m!R�1EL.EFU I,
Typo "Super-BayreL�tl,"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
A gerateS'

riOS H oepcke, S,. A: l\1.at,I�Z -Fl�)fianupolis
éS EM :-Blumenau-]oll1vIlle-Sao Franclsco-Laguna- Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlmo5
-Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Cepital r�ali5a()0 9.000:000$000
R�5�rvas mais õe 36.000:000$000
R�ceita zrn 1933

17.762:703$361
Tmrnoueis fi 13.472:299$349
R�spon9abiliàaà�5 casurnlõus em 1933 Z.369.938:43Z$816
:I,(Estas r�sponsabili()a()�s r�f�rem-s� s6mente aos ramoS õe

fOBO � TRAt-l5PORTE5, que são os DOl5, UHIC05 em qU2

a Companhia opérc)
Agent�s, 5ub-Ag�nt�s e R�gulaàor�s õe Avarias em tcõcs os

Estaàos õo Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prlncipa2s
praças �xtrang�irris

Agent�s ern florianopolis CAmp05 LOBO & na,

Rua r. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19
T'el eqr. ALLIAHÇA T�I�ph. 1.083

,
\1[: Escriptorios ern Laguna IZ Itaiahy 5ub-Agenh'!s ern

, :rl'''.'

' Blum�nau e Lages

!1��S�*���d�����"�_GiA
ti ��Laminas Gillette Legitima =
�

.

�
PREÇOS AO PUBLICO AZUL, •

�
NOVA, O

� (10$000 PROBACK, II

�
AZUL (5$500 VALET e GOAL G

ffftJ
•..

'&
1 $200 �

�

(
VENDE-SE NA �

�� t-lOVA 8$500 •
� PROBACK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ •
� VALE.T (1 $000

R

� A' Rua Troiano H. 8 V

� ( 6$000
•

� BOAL 4$300 A REVEHDEDORE5 ,.

I (700 Preços excepclonaes !
I��ª���aS�3-]�1����tt�.(ieo;.

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fart&me:lte illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO a$aDO
na LIVRARIA

CENTRAL

WH

CORREIO AEREO

r GARANTIDO fia·
E CUSTA 6$•

'o DISSOLVENTE NATAl.
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS

Fechamento de
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-UruguaTArgentin3-

Chile-Perú-Bolívia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

NORTE---Santoó,··S. Paulo
Rio- Victória----Caravellas-
Bahía-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

afianca
,Quem

o seu Refrigerador 7

UM rdrigerador é um gr,!nd� conforto para G IG" é lambem lIlI

emp��go de cllpital que precisa de estudo.

Os rE:frigeradores G. E., além de possuírem tudo o qus hl d.

mais moderno e perfeito em refriseração electrica, trnem, nl marca

General E!edric! uma suprema gsranti. da qUllidlda, duraçio a VIIore

Ao comprar um rtllfligerador, ISsegura-•• da que I mlchina • b�

• O fabricante conheddo • d. confien;. - ..Jje • r.iri••r.dor G. L

Peça lnlormaçõ.ts ou uma dcmonstrlçio, a qa.'qufi ....

.05101 auxiliar•• " tclcpbODO ""1 ti ........ ••

a·

a e nada mais

I Ph',JI-JE 1.100
w;::;;;:nn:w&::i&Wi"Siil s �.��-;;m§5"'.l@IIFT..;m;r'���

, • l

CIDADE; _

�

\ l:Dnfe�t::aria C�jiqMinho
Especialidades . em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces ele todas as qualidades para ca-

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

M AT A I'!
Fabrica de

DE

Emilio Dinslaken
H�st� bzrn appar�lhaào �stab�l�cim�nto zxzcutc-ae com a

maxi�a promptiàão o s�guint�: mosqu�teiros, tcrttncõoe,
Cortinas, Boróatlos em v�stià05, Toalhas, Ponto àe [our,
Ponto à� Luva, Ponto f�ston�: Ponto Ca()eia, Ponto Bor

àão, Ponto Botõk:5, Plissé. Boràaôos em machinas

5inger � Enxoval completo para casamento

Os srs. commerciantes terão abatimento

RUA CONSELHEIRO MAFRAN.ff4

Com I�SOO podereis comprar um

ascQ de ROOAX extinguindo com

letamente moscas e formigas.'

il�����������D�e�st�r�ib�U�id�o�r�es��p�a�ra��O�:,i""'

rasil: a Industria Chitnica Cura S. A., Blurnenau.

I
er

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

ua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n.. 1632

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

fSyri;;-Wherln� '& I r�o
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Indastrias Reunidas F.
Matarazzo-S. Paulo

Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

__ "JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil

\ S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo ,II
Ultimas edições da Li- LILY e CLAUDIA, premiadas comcheques de

vraria do Globo
I 50$000 até 1:000$000 II! Gordura Selecta (côco)

�I
RUA CONSELHElHO MAfRA N. 29 II'=: ri- I ��IiiõaiiõE_.nazd='õiilT_e_l.;���m'A;;;;;;;;u_leiGr:iIii:;;;;o;;;;',:----;;;J�_a-iX_a...P;;;o...st_aõiiil,...�..

0
..:',.;'._-T_el_ep_h_.iiiiiil_0�

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

runàaàa em 1886 CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Rua Felippe Schmidt rr 8

Caixa postal1Z9 T�I. aut. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Tvpographia, E5t�r�otypia.
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos zrn Alto R�I�vo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O S E'
Santa Catharina

Café e Restalll'fjant
"E S T fi E. L. L A"

.-- DE··'

Paulo Posi"to
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias

Restau rant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,

das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
\ e Moralidade-Casa de primeira ordem

\ L_:aça 15 de Novembro, 4 - Tclcphone, 14�

e Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmcções-Dante de Laytano
O 'C'hesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 'orto
O ..

14" -Hormino Lira

�Eeu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
ta agora seu moco ;>-Hans Fallada

8' �oqU� Gonzále�-AHonso Rodrigues Hansen

F,
DIVorcio no Rrasil-Oihdo Rosa

I
esta de L:1z e de Côr-Damaso Rocha

. ntroducção á Scienc 'a do 'Direito-Djacir Menezes

.fIL,venturas do 'Rio da Prata-Carl May
, tncoln-Emil Ludwicr
Ginecologia Prafica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Pathologicas - Gonçalves Vianna

Agentes autorizados da

ClA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér

___ Em caixa� de 27 tabletes
"
I N I
res domesticos

con�i9.tente . I ,

sabão

Eco,,",ornic·o Optirna �ualid$Qe ,

" i·
I i f
'I;

I

I/I,I

......
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Florial1opolis, Sexta-feira, 23 de Novembro de 1934

Cypriano José Amanhã uma COffi:J.1issão Ira

I ao Palacio do Governo, solicitar

A em ba ixada do ,5:. ce!. Int�rventor federa!, o

Ca "'cha r inense
auxIlIO e o apolO do �o�erno do
Estado a esta nobre Ideia,

do re rnO A O t 'I d? Porto Alegre, 22-(Via aé-
aze a clrcu ará no ia 2J

d D b rca) O consul brasileiro em
e ezem ro, em edição e5pe-

Devem chegar amanhã cêdo, cial, fartamente illustrada. Ubres, dr. Antonio Ubrich

pelo Cte. Capella os membros Temos recebido avultado nu-
de Oliveira na occasião em

da embaixada catharinense do re-
mero de adhesõe� e muitos do- que discursava num banque-

d t d t
- t' te offerecido em Libres aosmo, que cs aca a ac uaçao Ive- nativos, que dalemos sciencias aos

d' � d C t membros da commissão mix-ram na Ispu.a o ampeona o
nossos leitores na edição dc ama-

Regressou de Angelina e São Brasileiro. h
ta brasileira-árgentina para

Pedro de Alcantara s. exma. Confor ue vimos noticiando, di-
n ã.

os estudos da construcção
revma. d. Joaquim Domingues de versas homenagem, vão ser pres- Perfumarias extrangelras da ponte internacional entre

Gravatas em lindos pa- Oliveira, virtloso arcebispo Me- tadc-s aos jovens remadores, qUG e nacionaes, por preços ba·· Brasil e Argentina, falleceu
drões. Variadissimo sorti- tro;)olitana, que esteve em visita lá fóra tão bem so�beram h�nrar I ratissimos repentinamente. O facto CdU-

!�e��:,?c" ••S!�:_P_A_R_A_IZ_O p_ao_-to_r_al_._á_q_ue_I_la_s_p_a_r_oc_h_ia_.,_, o nome e as tradições barngas CASA PARAIZO S::lU profunda conskmação. Sarapião

��.�.- ===========================================�--__--------------------•••••
� .

i as, Seda e ·mais Sedas �

Ultimvoz DO POVO

z s p o r
í

o s Ceará
Officializou o

A DECADENCIA DO NOS- verdes. Assim, o velho e nobre
SO ACTUAL FOOT-BALL Club XII de Agosto abrirei b:ti· •

NO EXTRANGEIRO varnente os salões. COmm ti n ISmO
Uma commissão de enthu iastas

riachuelinos esteve nesta redacção, Rio, 23-
solicitando appellá-semos pa-a to A imprensa Vei11 com,

dos os desportistas cathacinens. .nentando com acrimonia o

sem distincção de ramo d� d��-' modo por que foi com:n21110-
porto, para que, esquecendo de rada a data da proclamação
vez a politica de clubisrno, com- da República, e,n fortaleza,
pareçam todos ao desembarque Ceará, onde tive um in

d�s rotoers conterrâneos, applau- negavel cunho cornmunista,
dindo sua acção lá fóra e con- por parte da interventoria
correndo para um maior incenti- federal.
vo na pràtica dos deportes entre Houve discurso de louvor
nÓ3. ao cel. Moreira Lima, ao re-

Eia pois! bravos e leaes barri- volucionario idealista, o

gas-verdes ! «companheiro leal de Luiz
Vamos todos sem ressentimen- Carlos Prestes», «livre pen

tos e com sincera ufania, levar o sador convicto, que neste
nosso grande abraço de bôas- momento, pela primeira vez,
vindas e de conlôrto aos conter- na vida republicana, desas
râneos que amanhã regressam aos sombradamente, recebe o

Ag;ravaram-se os meios spor·
d lares: depois de lima rude peleja, preito de admiração dos a-

tivos, ten o á frente, Paulistas e
-

em que apenas lhes animou o de- zentcs da Russía.
Cariocas, que numa questão unica �

sejo de mais e mais engrandecer O theatro JOSé de Alencar
de bairrismo chegaram até ao cor-

c, - d 2 . o nome de Santa Catharina. foi cedido para uma concen-
ontinuação a a. pagina te de: relações e a c' mbates em

O rosto ch-io cL ternura, sen- arcas de pugilato. Novas promes-'
tração bolchevista, Já nos

t a, 1 I 1 d f I d N t i d próprios boletins communis-
a i\ no aco.c ';a o o curo e- sas, novos (_ irig entes e as Lias re- a' a'

� . �

chad d d d 'd ,: .', "'
'o

" <�,.' l ft �.'., tas se proclama que o cel.
!_C), s�Gre ou 110 OUVI o � presentações maXimas o no,so' U�

Jorge: sport terminaram a lucta no 100 Moreira Lima é companheiro

P b
dê idealismo de Luiz Carlos

-OJvi tud, escondida no round, sem vencido, nem vence- ': ft. r'8�, Prestes.
correclcr. L�30 tudo [oi urrn farçl, dor. Novas pJ.zes, finalmente... U ��
irnagina.Ía ror elb dois! Co:n-I R::tornou aos ca:npos europeus

Isso quer dizer que os ex-

. I
.,

L C·d
tremos se tocam, pois o Cea-

prel-os e iii-OS re;>relentare:n o a nossa eqUipe, emüora co:n ou· arl ade paraI N
rá é, por excel!encia, o cen-

pape ! 'lo LlI'?roxím�i-mc -d::J tr03 cClractefisticos, e uma desfór- .

quarto e'n }U3nto voc,} não con ra poderiamos ter obtido. Entre- todO5
tro integralista e, por outro

f lado, o interventor Moreira
essou q le já a:nw.1 a rap:l.fir'a, tanto, v,�io a repitição da mesma Na reuni',. I' d "t

"
,", I

'
ao rea lza a on em, Lima alli concedeu bafejo of-

A b '1 d Tt � para qUe VJ'" m' inFl V15S�, pc)[ faç:l�l)a antenor-a nossa dcrrota nesta redaccão r
'

1ore o o «: apera» (Ia
�'. _: ,] "

'

_ f. � . h h�� a: ,

'

j , com a presença .Ic!a aos aeleptos de Mos-
e. I"·, I). ...... I S J'

SUb P'O?,!,�" pJ"aila:" a sItuaçao lenL ao, êspan o�s-�m vlrtul de cresc'do ' �, d� � ,"
OS.UI d, C lCgJi c,,11 (O U,
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"0'1 111.�, d !l.1A1'AL,11 pessoas, art:st:ls e em '. ,

l.\... • Lo,' lkla o que o 1',

o as:;u u )to, num to:n olmo: com a creação do profisSIOnalIsmo. Df\� POBREC' ",

t' dpregados do Circo RivrrJ; ", V..... c', ImCIa wa ê

-Esp�ro qUê: n'lnca maIs voe:; Não se conform3ndo com essa A Oa7ef'1 serl' I' d tMaria Delphina, José Maria d'
_.L a rea lza o es e

d S"l G'd C lt d'
, se m::tta nO'ltra e quc acab:, de: errata, os no,sos prOlOngaram ás

anno a'tend d - ,

a l. va, 'UI o c a 1l1l, . .
"

," en o, nao so aos

uma vez, c::>:n esta s:.Ia Ing.�nU1- contendas e uma umca victOrIa pot'res com' h- d O sr Interventor federal
Joaquim Corrêa, Marzda d' I

" "J, o as orp as, aos e-
.

,

� dade ! 19na c::: rC�lstro obtIVemos em tentos e aos g t d d I
removeu d pedido o dr Ivo

Jahnke, Rolaml Jal1nlce, Luiz
. ,

"
aro os ven e ores ' ,.

Andrade, Leopoldina Andra., �cancla'1d() m:lter�aLn�nte o Portugal. Fomos, então, classihca- de jornal. Guilhon Pereira de Mello,

ele, Ena Andrade, Louis /I._ I queIXO do ra1)(lZ, termmou:
dos

dem ,I O. lug�r" no Ca,mpeona- Na proxima quinzena será rea- I juiz de direito da C0111drCa

Parclada, Fritz'wilbcrg, Hcn-I -Como vê, c_o;nprêi, não a
to, epOlS do ultimo collocado .•. lizado um festival de arte, cujo de São Bento" par a idcntko

riqueta Antunes, Arcenio P2S' mulher,. mas uma hcção para tod�
,

Nasceu, agora, a suggestão da producto reverterá em beneficio cargo em Cuntybanos.
sôa Uns, Euclides Pruden- a sua Vida !... Ida de um'! nova representação ao desta altruistica iniciativa, Resol- Et

' xone�rllados
cio da Silva, Lydio Scaravel-

ex ean;SClfO. vida tambem ficou a organização
,

O
Para que novos revezes não d

'

dlo, Rosinha Scaravello, Epo- . 1ft\! 6f6W'.I1l& ,",WIlI! aR e commIssões e senhorinhas e
- � lU i'tI � iii liII til 'V venham enfragué'cer o nosso valor hnina Morc:rJ, dr. Joauqim 'jen oras para angariarem donati-

C�"'IM\� ImIlO 11111 de todos os tempos, appelIamo.. d' h
.

fGuedes Pinto, Ther:za Gue· llUl' �hil iJ ��!iiI SWI vos em Inl eIra, g, neos, azenda

des Pinto. -II daqui deste pedaçe; de terra bra-
e brinquedos.

a luz ua silelra, onde a dôr da d�rrota Si o tempo permittir a distri-

P JS.'�,. [6. h, fftt.ç"!'!ll
tambem nos enluctece, para que 1 '- d b� � \UI �

omçao e generos aos po res
os expoentes máximos do nosso será feito no stadio da F.C.D"

O The o 1ro do f stado e .1trc.- foot-balI isentem-se da politÍca .; indo as commissões de senhoras
gou ao de. João David Ferreira constituam uma equipe sem prt:- A I Paos sy os, enitenciaria levar a

Lima, a quantia de cento e vinte conceitos, que venha honrar as Ipa avra de conforto e entregar o�
c i n c o c o n tos d e réis tradições do nosso querido Brasil. donativos.
(125:00J$000), afim de ser ad

quir;do por compra para o Estado,
do sr. João Cascaes, todo o acer

vo e concessão da Força e Luz
da Palhoça.

Transcorre hoje o anniversario
natalicio do nosso prezado conter
raneo sr. Octavio Schiefler acre

ditado representante con�m:::rcial
nesta praça.

Outros parlem ...

Para o norte, via terrestre se

guiram hoje:
Joaquim Miranda, Martha Jo

Inche, Euclydes P. Silva, Ante
nor Cu: idi, Jo�é Pa'11ioli e Pedro

. "

Ernesto.

Para A GAZETA

I-La bem poucos annos, o Bra
,iI, tomou parte no Campeonato
Mundial de Foot-ball e foi ha-

Fazem annos hoje:
-o sr. Carlos da Costa Pereira

re-idente em São Frar.cisco.
-o sr. Iracy Sique.ra, impres

sor do «O;ario Q[ficíal do E:.:
todo.>
--o sr. Luiz Henrique Car

dava, telegraplusta.
-o menino Dalmiro, filho do

sr. Agapito Mafra, zeloso com

missaria de Policia.

>,arosamente derrotado p o r um

Paiz, cuja representação foi esma

�ada nos gram'uados cariocas, pe
la r.quipe cio C. R. do Vasco
da Gama, pelo signijicatív'J score

de 7x 1: os yu'go-L"lVos.
R�tornand'J á Patria querida

com o am:ngo de uma derrota in

justificavel,
á

ju Jles representant s

brasileiros arruinaram os dirigen
tes do nosso sport, os quaes, in

cornprehendidos entre si, passaram
a outros os destinos do loot-bal'
brasileiro.

Fallecimento

A avenida' I-lcrcilio Luz n' 17 A,
lalleceu a sra. d. Judith Sant'Anna,
O S8U enterramento ellectuou-se
hoje, ás 16 horas, no Cemiterio
de Ítacoroby,

No visinho districto de João
Pessôa, falleceu o sr. Manoel Ap-

]" .

ponnano, CUJo enterramento se rea-

lizou Loj" ás 16 horas no Cemi
terio dos Coqueiros.

Adia-se entre nós o sr. dr. --------------
Lucas B:luing, integro juiz de di- Licçã@re.ito da comarca de São Fran-

D<ecisiva

Chegam UIlS ...

Dr'. Lucas I3lJering

CISCO.

Dr. Fllvoi'o 6hering

PlOcedente de: Joinville encon

tra-se nesta capital, o dr. Alvaro

Rolemberg 8hering, engenheiro da
Inspectoria Federal de Estl adas.

Do norte do Estado, via ter

, re:-,lr,e chqaram ôntCIl1:
O,to Rum 'rmann, Cha'1ki,

HUc.bLl�·r e sra .. ALEI Pereira Go-
mes e Edmundo Cunha.

emovido

repentina ..

onente

O sr. João Gomes da No
brega, prefeito provisorio du
municipio de 81urnenau e o

delegado especial da=1uellc
m'.lnicipio, tte. Asteroides A·
rantes, foram exonerados a

pedido.
o

calçamefj1to orreu
A PrefeiÍLlra lVlLmicipal

está procedendo o recalça
mento dr')�terch:J da r ia Con
selheiro Niafra, cOll1prchen,
dido entre a rua Alvaro de
Carvalho e 7 de Setembro,
bem como arrancando os

antigos trilhos da Companhia
de Bonds.
E' uma medida elogiosa,

pois se trata de LIma rua de

grande movimento e cujo
calçamento estava em mi
seravel estado.

viagem do
sr.., Arce
bispo

o TEMPO

São as seguintes as previSões
da Estação Meteorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO: - Ainda mstavel

cO'U chuvas e sujeito a trovoadas
TEMPERATURA: - Ele�

va da.
VENTOS: - Variaveiô fres

cos.

A' s temperaturas extremas de
hoje, foram: máxima 25,0, e mi.
nima 1 9,2 registradas, respecti.
vamente às 13,00 e 6,00 horas.
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Já estão firmas ex.

lrangeiras a querer fi,
car com os serviços de
luz. (Gazeta de
22-11-34.)

Allemães... Italianos ...
(Que nos livre o bom J i)esust
E tambem americanos,
Já querem ficar coa Luz ...

Mas por que não firmaremos
Essa cousa que convence:

·-A Luz não mais tiraremos
Das mãos do c rtharfnensel

Com a cidade de 1)0-
na :BishilllOfa.

Mas... Bisbilhota querida,
Si passam bichos, (qu� quér?)
A rua fica entupida
De tout le monde cf san pere,,,

A nossa gente é goz.lda
E L�m só predilecção
Por duas comas, mais nada:
Jogo do bicho-EleiçãoÍ

Em ve;Ido os bichos medonhos
Do circo que vão armar,
Muita gente v,te ter sonhos
De perder até ... rachar ...

Eu n30 vi a bicharada
p'ra poder estilhaçar,
Mas, talvez, dê a pennada
Quando o domador chegar."

o Snr . José fimerico
deixou a represenlacão
do Vaticano. (Ga;ela
de 22-11-35.)

José Americo vem ...

Vem saudoso do Brasil.
Isso cá encantos tem
Neste lindo céo de aniL.

Elle agóra aqui chegando
Nesta terra brasileira
Irá logo rabiscando
Talvez outra... Bagaceira ...

o Crilico theatral Os
car Guanaharino ca

sou-se hoje com a ida
de de 83 anl10S (Ç}a
zela de 22-11-34.)

-Guanabarino casou-se

Com quasi um sec'lo de ida&�,
Um distrahido atalhou:

'

-São cousas da mocidade!. ..
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