
Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO .$300

II Florianopolis, Quarta-feir·e, 28 de Noven.bro de 1934

Sem quaesquer
I igações po

liticas. AZETA
A v O Z

avulso .$20°1

DO POVO

I Número atrazado

O Pe. Affonso Rodrigues Han
sen S. J., que é sem favor uma

honra do clero brasileiro e um jus
to orgulho da Sociedade de Jesus,
pelas suas virtudes e pelo seu vas

to saber, dil·igc-s� aos nossos ba
chareis do Gymnasio Catharinen- Rio, 28.,-Em noticiaiio an

se, numa carta bem significativa, terior , assignalarnos que o c-nsul
que publ.camosa seguir: da Doh:a em Ladario no Matto

«Amgos bachare is. Gro:;o, pLKUroJ o cornrnand.nte
O Pt'. Allonso, embora longe Apio, a quem apresentou expli

de V0S, está vivendo comvosco as cações e des. ulpas, em nome do
ult.mas horas que os amigo nunca seu paíz, pelo aiaque de aviões
delle esquecidos estão passando bolivianos ao navio brasiLiro «Pa
sob o tecto do Gymnasio Catha- ragu ,y.) .

rinense. O vosso anno encarna Soubemos qUe o in.:.;d�i'lte te

todas as gratas recordações e sen- ve origem numa inlorrnação re

tidas saudades dos tempos que servada que o consu] boliviano
passei em plagas f1orianopolitanas. em Ladario enviou ao seu paíz,
Amigos bachareis, nesta hora eu � dízendo que o <Paraguay» dei
quizéra ir ter com todos vós e com

I '(ara Porto Murtinho. Succede,
cada um de vós, para vos trazer porem, que se encontra em Por
a" felicitações d-:> professor amigo, to Murtinho, desmantelada, a ca

gue lendo assistido por 4 annos nhoneira paraguaya de nome

ás vossas canceiras gyrnnasiaes, «Paraguay». O consul não te-ia
agora pari.lha :; justificado júbilo tido opportunidade nem te TIpO
da quelle s qu, elle conta e conta- para verificar que o «Paraguay»
rá sempr_; en.re os alumnos que que saira de Porto Murtirlho era

mais satishcção e alegria lhe pre- a canhoneira inimiga ou outro

oara.arn, - c isso no superlativo qualquer vapor. Talvez mesmo,
,0solutu! nem tivesse no momento, se re-

Id,�, amigos, para onde a Pro- cordado da existencia de um va

tid..;ncia Divina encaminhar os por brasileiro do mesmo nome.

vossos passos de jovens esperan- Chegando ao conhecimento do
;050S, cheios de ideaes: a minha governo boliviano a noticia do
recordação perenne, os meus votos consul, em termos incisivos, na

.Íe felicidade e as minhas preces turalmente pensou elle que o n 1-

insistentes vos acompanharão sem- vio partido de Porto Murtinho
,Jre. Por terdes vós sido os meus era a canhoneira paraguáya. Foi,
ilumnos mais dedicados aqui vae então, ordenado:o ataque aéreo.
.iessa hora de sinceridade uma pro- Parece, porem, que os aviadores
TIeESa minha: quando em um dia de bolivianos que atacaram o navio,
Novembro de 1936 eu subir pela um de cada vez, dada a primeira
vez primeira o altar como sacer- rajada de metralhadora, verifica
dote de Deus - onde quer que ram que se tratava de um navio
lOS houverdes de achar dispersa- mercante, e dahi não terem insisti
dos pelo Brasil afóra-eu depo- lo no ataque, voltando immedia
rei no santo altar em minha IVIls- tamente para a sua base.
la Nova, todos os VOSS03 dese
jos junto com meus pedidos pela
vossa felicidade temporal e eterna
E aguella hora serà a mais pre
ciosa e suspirada de toda a vida
desse vosso ex-professor e ainda
amIgo.

Quando nos caminhos de vossa

vida posterior colherdes alegrias
e felicidade3, Íernbrae-vos que
v;mos I rofessores jú ;iliam omvos

co. Quand.) - o q '.I e Deus nunca

p�rmitta - a dôr e o desengano
baterem as vossas portas, saibaes
�ue vossos professores p'utilham
vossa dôr e rezam por vós, para
que não so:sobreis, mlS levan
teis ao céu o coração atribula�o.
Assim eu sempre procurei inter
pretar minha tarefa de profe3sor:
procurar a felicidade do alumno
amigo, torna-lo querido de Deus
N. Senhor e est;mado dos homens
por seu saber e virtude.

Durant� o percurso das series
gymnasiaes talvez nlo comprehen
destef. porvezes essa:nossa intenção,
tão pouco como o futuro insecto
zinho ainda trancado na prisão
do casulo; mas talvez agora, como
felizes bachareis levados á mão

Foi organizada uma commis- dos professores ao termo suspira
são de graciosas senhorinhas, ele- do da formação gymnasial, che
mentos de realce no set f1oriano- guels a comprehendê-la.
polit::lllo, a qual se i�cumbirá de Reiterando minhas felicitações,
angariar donativos para o NA- rogo a Dçus Nosso Senhor que a

TAL DOS POBRES. todos vos guarde e abençôe.
A presidencia dessa commis- Voss.o amigQ e ultimo servo

são foi confiada á enca'1tadora
I
em Chnsto:

senhorinha Nair Wendhausen, Pe. /-lffonso Rodrigues Hansen
Rainha da Píimavera. IS. ].-S. Leopoldo, 8-11-934.

NAT
DOS

POBR

a

A

soa

Senhorinha Nair Wendhausen, Rainha da Primavera e presidente
da Commissão Angariadora de Donativos, para o "Natal dos Pobres»

l ,-sI.. . .�- ..... ,,",' "'" o'., d>'
_���f)

CeI. Aristiliano Ramos, In
terventor Federal, que louve u

a inicia .iva e vae prestar va

lióso auxilio em nome do Go
verno do Estado.

A commissão central do NA
TAL DOS POBRES está as

sim constituida: Dr. Antonio Bot-

daria Carioca), 100 pães; Edu
ardo Horn, 2 saccos de farinha;
Th. Avila & Cia., 1 sacco d
feijão; Virgilio Moura, 2 caixa"
do'! Agua Imperatriz; Padaria 0.;
mar, de Francisco Meira, 100
pães; Irê Ulysséa, 1 sacco de
farinha, 20 saccas de malte chi
marão; Confeitaria de Franci ice
Mello, 50 pães,

Esteve ôntem no Palacio do
Governo, onde foi attenciosarnen
te recebida pelo coronel Aristilia
LO Ramos, Interventor Federal,
ii comrnissão central do NATAL
DOS POBRES, e que ali foi
solicitar a s. excia. um auxilio
para a rêalização dess:l iniciativa.
O sr. coronel lntnventor, applau
dindo a idéa, prometteu um va

lio:o auxilio em dinheiro.

A iniciativa de A Gazeta tini, que aventou a idéa na sec

de promover neste anno o Natal ção A CIDADE de A Gazeta;
dos Pobres, encontrou a mais de- prof. Clementino Britto, da CJ?e
cisiva acolhida em toda a impren- publica; Baptista Pereira, do
sa de Florianopolis. Republica, miaria Official; Flavio Borto
Diario Official, Correio do Es- luzzi, do Correio do Estado, João
lado, A Palria, O Apostolo, !José Cabral, de A Palria; Dr.
Commercio, Industria e Lavoura José Ferreira Bastos, d'O flPos
apressaram-se em trazer sua con- tolo; pharm. João Di Bernardi,
fOltante solidariedade e o seu va� do Commercio, Industria e La
�oso auxilio. Vama e Jairo Callado, de A Ga-
O commercio, por outro lado, zeta.

antes mesmo do a,ppello da com·

Illissão central, acorreu pressuro
so, oHerecendo expontaneamente
a sua contribuição.
Os srs. Ernesto Riggenback &

Cia. offereceram 2 saccos de fa
rinha; Filomeno & Cia., 2 sac

Cos de farinha; Elyseu di Bernar
di, 50 kilos de carne verde; João
Moritz, 1 00 pãés e 2 latas dê
cararnellos; Domingos Silva (Pa-

Os bacharéis O ata�u.e dos Promoçãode 1934 boIIVla�i"Os
-0-

Rio, 28 (aéreo)-Na sessão de ôntem foi
vado, em terceira discussão, o substitutivo do sr.

cio Torres ao projecto de promoção por média.
Votaram a favor 78 e contra 53 deputados.

ao vapor
" Para
guay"

por média
appro
Acur-

União dos 50- Premiando a

cialistas aos invenção de
•

um operarlo
•

cornmurus-
tas

Paris. 27 aéreo)-O Conse
lho Nacional do Partido Socia
lista reuni r-se para examinar as

condições de collaboração com o

Partido Communista, recentemen

te propostas, no sentido de alar
gar consideravelmente as bases
actuae i de cooperação en r: as

duas organizações politicas.
Alguns oradores pediram que

a resposta do Partido Commu
n sta f03se enviada pelo Congrer
so Extr rordinario d i Partido So
cialista, emquanto 03 partidario,
da alliança reclamaram a nomea

ção de uma comrnissão que se

enca 'regaria da redacção da res

posta. O sr. Leon Blum observou
que o voto pedido á assembléa
comprom.t.ia irrem .diavelmente o

futuro, motivo pelo qual conside
ra va prelervel gu � se estudass e
madurarnene o proj ecto de acção
commum e se deixasse á commi »
são administrativa a incumb incia
de responder ás propostas com

munistas. Ficou resolvido final
mente que o proximo congresso
do Partido tratará dessa resposta.

Rio, 27 (aéreo) - O sr.

Marques dos Reis entregou
hoje ao operaria Antonio
Amaral de Campos, da E.
F.C.B. o premio de trez con

tos, denominado Pedro Er
nesto, estabelecido pela Fei·
ra de Amostras para o me

lhor invento brasileiro. An
tonio Campos inventou uma

machina que bloqueia, lace
ja, fura e tornea cyllndros
de locomotiva, abreviando o

trabalho que se fazia em

mais de um mez, que ago
ra expenderá oito dias no

maximo, além das vantagens
de ser feito mechanicamente.
Ao fazer entrega do premio,
o titular da Viação accen

tuou que o mesmo não re

presentava um pagamento,
mas sim um estimulo para
que o inventor prosiga em

seus estudos.

RIO 27 - (via aérea)
O ministro da Bolivia, sr. Carlos
Calvo, faliando a um jornal con

firma a veracidade do facto com

.) vapor Paraguay, terminan
do por accentuar: «Si ficar averi

guado que se tratava de aviões
bolivianos, o governo da Bolivia
saberá pre:;tar ao Brasil tod03 os

esclarecimentos a proposito do fa
cto, mesmo porque �ão tão forte5
e cordia'!s as relações entre am

bos os paizes, que não ha nem

haverá motivo algum para estre

mecimentos e posso tambem aflir
mar que esta não seria a razão

para afrouxar os laços que unem

brasileiros e bolivianos».

Gravatas em lindos pa-
drões. Variadlssirno sorti-
mento CASA PARAIZO

r.i��:��!fL�Z1����'e:'s=-a::*:������

!A CIOAOE�
� Na Capital da Republica foi inaugurado o tcat:o escola. �
�D' df I"· �
� .

evena ser e aeto uma esco 1, pOl.S e �ma Ins�ltUlção man- �
'ttJ tida pelo governo, os atores são Iunccionarios publicos e no en- ��� tanto a policia de costumes proibiu a entrada de menores. Na �� riS�lt� exibiu-se um� peça que prega o divorcio, o amo� Íivre, (�
íHJ a IImlta�ão da natalidade, o ?borto, emlim um tema dissoluto �
I� e de dissolução moral e SOCl3.l. Para tal teatro que se prome- �� te 1 a increm.ent�r o cultivo da arte bô 1 e sadia, �ispen.deu o �
� governo q�asI mil contos e gasta com a companhia mais du- �
'� zen tos e cmcoenta contos por mez. �� O governo vive mesmo descontrolado, enquanto persegue �
� pobres co,nunistas famintos, de�calços e m.altrapilhos, �ue mais �
� o são pela fome e pela n:!cessldade de viver que se Jogam a �
� tudo porque se ,vêm p:rd�dos diante do descalabro

.

governa- r�
� mental, subvenCIOna e Institue um teatro-escola que maIS ou me- �
(ffi nos prega ·)S principios comunistas.

�
�� A pena do governo é parecida com a lança de Achi' r.�

� les fere e cura: Persegue e e�pulsa os poídas comunis�a�, mas �
� �o� a. mesma sans jaçon assI�na sub�enções em be�ehclO das �

_____________ � I?shtUlções .que pregam .a barncada diSSO tudo que aI. está, che- �
� hada por CldJdioS bO,Ut03 que usam sapato de vermz, camisa �Req uere ram � d� seda e só andam. de autom.ovel., . �

f � .Estamos num dilema ternvel;. ou e a democracia que �a oramen to � c1au�lca, ou os nossos homens publIcos não estão á altura das �
'ii1 funçoe� que exercem. r.�
�� M - h d'l

. , .

I
. �O sr. Elias Beichava, re- 1t as ... nao a I e'lla, uma COIsa e consequencla oglca �

querou ao Governo Federal, � da outra: .a democracia peri:li�a e os homens_ publicos que =re- ij
O aforamentu perpetuo do 'M' Hetem o Ideal de suas amblçoes ocultas e nao a vontade do r.�

�� b "d" I Il'Yj
terreno de marinha, situado � pov.o, em arca� semple na canoa

..

a convemenCla pessoa, �
no Largo 13 de Maio n. 5, � cheIOS de empaha e arrotando prestigIO, tendo antes engraxado IM,
n.esta capi�al. .ldentico requ�- � o pau nas duas p�ntas.. "

, �
nmento fOI feira por d: LUI- � .

Salvam-se elLs e pouco se Importam que o regIme va a �
za Reinisch Coelho, de outro �gaita.. (til
terreno sito no mesmo Lar- r� Isso prova o ambIente d:- desordem, de descontrole, de ij
go.

'

�,. anarquia mental em que nos encontramos nesta dificil e;1Crusi- ijIIol� Ihada da vida ��
�. �

------------- i Realidadç de bambochata, mas cruel e desoladora reaI�� b
-� dade!

. IMJ

Roupas para homens e �
.

�Icrianças só na CASA A Il� BISBILHOTA �
CAPITAL. ����.:t*:������::;t:1��������:rn::���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



=Em memoria de meu querido
sobrinho Ary de M�llo Alv<':3, h i

pouco fallecido em Florianopo
lis, na residencia d� seu bom e

caridoso t.o Hyppolito Pereira=
1\ mansa e linda enseada d�

Porto Bdlo. jamais verá teu co."

pinho de criança, lendcr sua,

aguas limpidas e frescas; as mul
ticôres e mil variadas conchinha-

Instituto de Meteorolo?ia

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

Florianopolis, Quarta-feira, 28 de Novembro de 1934 2
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A GAZETA

Redactor-chefe
Martinho Callad� Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

(Departamento Provincial da PrDpagamla)
Nucleo de Biguassú

MINISTERIO DA· VIAÇ

INDEPENDENTE
de Comlnercio ACÇÃO INTEGRALIS- Pelas

.

, TA BRASILEIRA
----------------

Provincia de Sta. Catharina Reparliçõ
Industria e lavoura,

...,

OlARIO

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso en arii

go de collaboração, meS!1r soli
citada, não implica e.n tespon
sabilidade ou endõssc Cor parle
ria Rcdaccao.

Assignaturas
ANNO 41$000
SEAil.ESTRE 24$000
THIMESTRC 12;;:,000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuticios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Calia!1o.

e qu

raixa Postal 37

Pobre Ary!

Nucleo
" "

u

de Bella Vista
Vista, mUnIClplO de Concor-

Ao sr. encarregado da E tali
MeteoroJog:c 1 de Florianopolis I
olficiado:

Tendo o Tribunal de Conta!
de accordo com o art. I O I, pa
ragrapho lo, da Constituição F car

dera], resol vido não distribuir cr.

ditos á Ddegacia Fiscal desse E,
tado, para attender às d�spe'
de material, pertencentes a et
Instituto no corrent � an o, p�d
co.nmu iicar ao propriet. r la da C!

sa occupada, por essa Estaç'
ass.m como ás Companhias forn
cederas de luz e telephone, qu
as contas relativas ao periodo d 1raz
abril a dezembro proximo futur �ue
serão pagas pelo Thesouro Na'
cional,

Para o pagamento das citadas
contas, devem os interessados con�

tituir
.

procurador, nesta Capital,
remettendo por seu intermedio l
esse Instituto ditas contas, apenas
com o attestado de prestação do
serviço, afim de que seja solicita'
do, por intermedio do sr. miJ,istro
da Viação o respectivo pagamrr
to e communica que foram extra'

hidos os empenhos globaes n. 59,
de 350$000 para attender ao pa·
gamento dos alugueis de casa, n.

60, de 90$000, para as despe'
sas de luz e n. 61 ,de 540$000,
para as despesas de telephone, elII

igual periodo, empenhos esses que
aguardam nesta Secretaria a remes'

sa das respectivas contas.»

lnstallou-se domingo em Bella
dia, o Nucleo integralista local.

A solemnidade compareceu uma bandeira do Nucleo
riograndense de Marcellino Ramos.

O Nucleo ficou sob a direcção de um triumvirato compos
to dos srs. Roberto Finger, Ivo Retter e Eduardo Hartmann.

G NOE

HOJE
CIRCO

" "
II

Nucleo de ..Jaraguá
Continuando a sua acção patriotica e doutrinaria, o chefe

municipal Ricardo Gruenwaldt, auxiliado pelos seus dedicados com

panheiros de direcção do movimento integralista no municipio, tem
determinado excursões de propaganda.

Domingo ult.mo um Têrço da Milícia esteve em Garibaldí
doi.trinando.

Já anteriormente, quinta-feira, houvera uma excursão ao Rio
Serro, onde se realisou uma sessão de doutrina e ensinamentos in-
tegralistas. .

No sentido da maior diffusão do ideal que salvará o Brasil,
é louvavel o esforço dos Secretarias dos Departamentos Municipaes de
Propaganda e Milícia, que tão êfficazmente cooperam com o Chefe
Municipal na grande obra de redempção nacional.

" n
II

Catharinense:

MINISTERIO DA EDUCA·
çÃO E SAUDE PUBLICA

Requerimento despachado:
Jayme dos San'os CarrtoSO,

agente da Companhia Nacion�
de Navegação Costeira, pedindo
a restituição da impc rtancia da
multa imposta ao commandantt
do vapor «Itaituba» .

- Indeferi'
do pelas razões do parecer.

Os melhores brins de li·
nho s para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

-Tú já serviste á Patria no Exercito?
Tú já procuraste saber o que é o Integralismo?

e todos os dias ás 8 314 grande funcção
especlaculo repleto de novidades, dentre ás quaes á sensacional
seu L.A Terminará a funcçáo com a Festa ICam"

HU ANA pestre Canções .. Bailes- Etc.
Senhoras e senhoritas na geral pagam 1$000i

I

..,. .",,, 'r""- . ....,:•• -
...,_. <. "'. � •
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Direcção de Rodolpi'")Q Rosa (URANO)
---

N. L�,

CHJl�VES ::

HORIZONT AES
unicao
eá�
ad .. IEspecie.oe corça granDe

q popagOlora ab 5planta rucurbitocea
d• 1De ambos os Icôos
"gu 9
'. Osul .

•

InJsl ResiilenclaI
DeOgenes rlogueira I'ruz

;Humanista Italiano b.
õ

e cor-

pentras
6rT1arcara
lrapital 00 Oalmmia, fiustria

2' Torr1eio

VERTICAES

1 5uavi.Joue 00" carnes
2 Uma5 vezes, outras vezes

3 A::;5i'11
4 Exc wr'1

5 RZ3gual'uo em torno àa mó 00
rn o.riho

(') Ap;JQ"L!ílO ']ornioo em um cu

ôz r 101
7 Eng:::n'lE';':J Ircn c. mOrrEU em

163_J
8 LD�ln:" r s ; -'nr '1

11 (l\._)t]ri -J G8:J pt: iX25
15 Pcrr l.r.

RASÇ)=, 1 A
•

Terrrunara a 30 00 corrente mes, o praso para remessa d l' d-.:c;[rJçu'· dos enigmas nurne-

os 1 e 2 do primeiro torneio.
Recebe,emos as soluções do 20. torneio, até o dia 15 de D,:z21Lbro. >10 proxÍmo numero

e quarta-feira, t ublicaremos as soluções dos enigmas n. 1 e 2.

�f���-����������IG�. J
�

.$ FinanCiamentos sem uros� PELA
.

� Carteira Previsora do Lar

�
Fui receber a hcr:mca-2 �
QEue m� de.ixou um :cunhado; �q'. ,:<D.OO VI o flue era

ti

I Fiqu
-i rnu.to ind g lado. �

Era um Ilpalol! formidavel �
Que clle tinha comprado, �
Se morto elle não' estivesse �Man .1wa·!b, um bom rcca lo, �

l R �NJ (A. C. L. B.) �
�
�
� PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO

� MO SE OBTE.R A CASA PROPRIA PAGA

� EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE �
� O ALUGUEL, E SEM JUROS �
�Wi�@J�����1�i�i���.
Adllesão do lNovidades

Brasil

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamenle e com

seÇ(urança chama o

F€J�'a(t1 V 8�200
Phone 1.212

E NADA MAIS!

Charadas
(Para o amigo Dionizio Souza)

I):� certa planta uma vara - 2
No pomar eu fui plantar;
lUas [iquci surprehcndido,
Pois já estava a brotar. ..

o brotinho éra mui fraca-2
E como folhas não tinha,
Eu plantei num lindo vaso

Que me deu u' a mulhersinha.

taç'
fcrn .

I
- d h d 1

t dO charadieta que enviar a so uçao esta c ara a ,au1 ro. o O alumno, si era levado
, q� d � dias o Dir�ctor desta secção offcrece o valioso rmrno Da breca, tinha receio
o a �IaZO e J ,

A C
.

I Iulur �u: se acha exposlo na porta principal da casa « apita ». Do olhar arguto e cerrado 6,2,3,1,4,7,5,7
2-1

I
Do professor velho e feio,Na·
Que tinha em cima da mesa,

URANO-(A. C. L. B.) Para avivar a memoria,
Uma grande palmatoria
Com tres furinhos no meio.

Ao T. Labaça

N' 14 a 16

Infeliz daquele que tem a infelicidade de estend r a

caridade pública-3

A pulmoeira está grassando na Enseada de Britto--2

N O v I S S M A S

(Ao Soromcnho)
r) 1

A Custodia ficou sem o queixo em dt/csa' do seu C�I'OS:)-·
-

....
- s ,

tadas

17

Da crueza desta vida,
Sinto no peito a ferida, -2
Profundamente cavada,
Pelos golpes da "intriga,"-l
Que a ingerir me obriga
"epanacia" refinada.

T. Labaça-r-São José

II
II

A' minha Nice.

Numa rica bandeja de l71etal-3-11-9-5
Toda florida,

tua carta divinal,
Nice querida.

Lamentas de não ter eu

No teu amor;
Mas preciso tambem ter

Minha flôr!

confiança 6-11-7-5

esperança,
I

S

Ser engôdo o que di�es eu não creio, 2-12-4-11

Confesso, SIm
.

POis nos teus olhos o amor eu lelO

Que tens por mim ...

Como a planta gramil1ca abandonada,
Sem luz, sem ar,

Eu temo tambem, Ó Nice amada,
Assim ficar. ..

A vida sem amor é bagatela,
E' cháos medonho,

Façamos brilhar a nossa estrela,
Como num sonho!

1-8-9-10-5-6

ROGERO

'\ 6' ntc v�lh:. compraz-se
Em recordar. 1 (ecordando

_ I �utra vida l�e re?ascc
.

mac l No Co' ;'Ç''',) 'lI1suflando
j"'. ilL ,ãl d T' rndo em quando,
I \

.

I
' f

-'ii moei.ta 'I: .ugace.

C�O:,t'l � g\",I..itc de lembrar' .. se,
Da cousa minima feita, 3,4,5,1,2
i",�c ·'])0 em presença do mestre,
1_'0 ,; todo geito c disfarce.

19

6,7,8,4,1,2

seremenhe

Senhoras e Senhorinhas!
._----------

r

Um bolo, um bolo puxado,
Bem estalado na mão,
Fazia o alumno dar pulos
E sapatear no chão, 3,4,5,7

Mas era um santo remedio!
Emquanto a mão lhe doia
O rapaz se corrigia.
Mas logo que a dó, passava,
Pejo r causa elle fazia
Ao pobre do mestre-escola
Que ainda mais se damnava.

Logogripno
���_��it..�.. '·Tti d,

20

(Ao T. Labaça)
O Manoel da Ca ldillha,
Ontem foi preso no «jogo»-5-6-7
E quiz !Jancar «valiente»,
Por enconlrarcsc de «fogo».

O homem é mesmo damnado;
Com toda a sua energia,-3-2-1
Foi posto pela polida
Em quarto todo harmonia.

O buque estava occupadl -6-4-7
Com Petron;lho e João Aço,
l',)ão lhe sobrando slquer
Do mesmo buque um f.'edaço.

Ur�lHIO (A. C. 1_" B.)

VENDE-SE
lIma confortavel casa, sita na rua prin

cipal Lio districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
�

TRATAR NESTA REDACÇAO

Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
OrvaB.o do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

DO

3
...
,

Banco de Credito Com
mercial e Constructor SIA

SUl:cess J da Cua B.illCai']a Economlsatlora do Lar
de A. M. La Porta & Cia. e da Economlsadoa
dJ La Organização de Angelo M. La Porta & Cia.

Agencia de FLORIANOPOLlS-EDIFICIO LA PORTA

Séde: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N. 109
(Entrz Quitanda e Avenida)

literarias
Washington, 26 - (Via

aérea) O senhor Oswaldo
Aranha, embaixador do Bra
sil, foi nomeado plenipoten
ciario, afim de assignar o

pacto da União Pan-Amcri
cana recentemente ratificado
pelo governo brasileiro.

São sete, com a adhesão
do Brasil, os signatarios do

pacto ..

A Educacão na Russia Sovié
tica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo

Psyco .flnalyse-Por Ga5tão Pe
reira e Silva

Cassacos - Por Cordeiro de

novida- AndradeLuvas as maiores
des recebeu a

CASA PARAIZO
Edicões de Adersen - Editores
Edifício d'A NOITE - 14'

andar RIOPalavras
cruzadas

exportação de fumo

Regulamento A estatistica do nosso commer

cio exterior registra o augmento
da nossa exportação de fumo. De
janeiro a setembro, attingiu a .....

24.258 toneladas, no valor de
40.444 contos, contra 14.065
toneladas e 21.128 contos, em

egual periodo do anno passado.
Houve um accrescimo de.....

10.193 toneladas, na quantidade,
e de 19.316 contos, no valor.
Comtudo, e·s s totaes estão ainda
muito longe dos alcançados antes

de irromper a crise economico-fi
nanceira universal de 1929-1930.

Constituindo uma cultura de
grandes possibilidades na nossa

exportação, nio tem merecido a

devida attenção dos poderes pu
blicos.
A quantidade das remessas do

fumo em folha para o estrangeiro
é fe�ta pela Bahia. São em nume

ro reduzido os municipios desse
Estado em que não se encontram

plantações de fumo, a lavoura do
pobre, como é chamada, porque
é cultivada em pequenas áreas,
trabalhando nella toda a familia,
inclusive creanças.

Além da Bahia, exportam fu
mo, o Rio Grande do Sul, Rio,
Santos € Paraná, mas só á Bahia
c \bem na3 vendas para o ,�xterior,
em médi:t, de 70'(. a 75'[. d�
seu total.

De bom qroõo acceitaremos
qual quer coIlaboração.
a T'o ô

o s os enigmas aeverão ser
õ

asenhuôoa a tinta nanRim. em
ô

uus vias, aeriõo uma com a nu

meração õus chaves e outra com

as respectivas soluções.
b) A relação õns chaves, com

as soluções õos enigmas a publi
corv õevern inôicnr na frente os

ôlccloriut-ioe oe oriôz foram extra
íoas.
c) Não são aomitioos conceitos

capciosos, nem palavras partioas,
anagrammaoas, etr.

O) Quanoo os conceitos se refi
ram a termos geagraphicos ou

historicos oeverão oizer: ciaaoe
00 Brasil, serra oe Portugual, rei
00 Dinamarca, escriptor francês,
etc.
e) Quanto aos termos 00 giria e

os estrangeiros, são permittioas
sómente os que se possam verifi
car ,"os oiccionarios aooptaoos.
f) Tooos os enigmas aeverão

ter os cruzam entos ligaoos entre
si, afim oe evitar que um enigma
5e transforme em aois ou mais.
g) Não são permittioas mais oe

auas casas mortas.
h) Os enigmas a pvblicar, ou oe

cifraoos, oeverão traz�r o nome
ou pseuoony;llo, se usar, 00 autor
ou aecifraoor, com a resioencia.

Torneio

Os torneios De "Palavras cru,
zaoas" abrangerão oois nume"
ros oe: "A 6azeta", que publica
rá a secção todas ás quartas-fei
ras.

fica instituioa um prêmio para
os oecifraaores. Havenoo empate
oe concurrentes, nos premias,
far-se-á sorteia pela Loteria ao
Capital feàeral em oia previauen
te àesignaào.
Tooa a corresponoencia relativa

a esta secção oeverá ser enoere- O melhor sortimento de
caoa a "URANO�'. artigos para homens só na.

PI'aça 15 de Novembro n' 6. casa A CAPITAL.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� EDIFICIO. LA PO TA H TE I

�
MAXIMO CONFORTO
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�
�
�

Consultoria á Rua Arcypreste �
Paiva-Telephone 1 427 �
.-;======== �
Orlando Filomeno

���V�V�V.&�V��V����V�����

CIRURGIÃO DENTISTA

Com curso de aperfei- Florisbelo Silva
çoamento no Rio de

- Janeiro
rOH5ULTORlO: Rua Fer

nanào machaào n
'

3

Das 8 ás 1 2 e das 14 ás 1 7

4

A GAZETA I·NDICA:

�"""",=é�d=iC=0=-oS==="",_ I i CUNICA MEg�O-C1RURGI:r
Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

I MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS

Diagnostico àas molestias

Internas pelos RAl05 X

I Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas

Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 121e das 14 ás 17 hs.cTelet.

1475 - Res. Visconde de

IOuro Preto, 75-Telef. 1450

====================--1

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis
Vias Urinarias

Processos modernizados

=1

Accacio Mo-
Dr. A. Bulcão Vianna

Director Médico do Hospital
de Caridade

CUNICA GERAL

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Tratamento medico e cirur

gico das rnolestias dos

olhos
Consuliorio Rua [oãe

Pinto /8

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277_-

Caixa Postal, 110.

Dr. Cesar Avila i

Ex-assistente do I
!

Dr. Cesar Sartori

Dentistas

Clinica círurgíca-operações'

� Das 3 horas em diante dia}
I riamernente á R. Arcypreste�
Paiva tr 1 -- Phone 1.618,

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

Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Dr. icar do Gottsmann

Médico - Operador. Es-,

peci.alista em alfaCirur-

gia e Ginecologia IIRes. Rua Esteves Jumor.26

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

TELEPHONE 1131

Consultorio: Rua '0rajano /8.
TELEPHONE 1284 .

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Dr. Arthur Peréira

e Oliveira \
CLINICA MEDICA I

I

Doenças de Crianças I
Sylthema Nervoso

Clinica Medica
Tabeliães

TIJUCAS
alivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLJÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Anályses clinicas : Advogados
Bacteriologia, sorologia,

chlmica

RESERVA ALCALINA I!
Hemosedimentação

Consultorio:-Arcypreste Pai

va, I. Consultas: - Das 1 5 '

ás 18 horas. Phone. /6/81 '

.::..... "t:".�. <;;.c.. ·• i

1(esiden�i��-=Vi�Z�nde de Ou- \
ro Preto, 57- Phone, 1524 I
==========

I

Dr. Tarciso Ribeiro
I

Drs. Ner�u Ramos II
Aderbal R. da Silva

I

.�=================�=�

PharmaciasAdvogados
Rua Trajano, n: 33. Tele

fone 1631.

-===== Pharmacia e Dro

garia ModernaDr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Praça 15 deNovembro, n' 27

Ex-chefe àe cllnica õo H. 5.

,. 10ão Baptista, Assistencia

Publica e H, Prompto 50ccor

ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter

nas e nervosas-Nutricção-«
Diabetes, Gota, Obesidade->-

Regimes para engordar e
:

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vornitos, emmagre

cimento, tuberculose e syphi
lis infantis

Consulto 'R. João Pinto, /8
(1' anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente

Residencia: Conselheiro Ma-

fra, 82-1' andar I
- Phone 1.392 - l_li

CUNICA DE VIAS- URINA- t

RIAS, PARTOS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos

méàico õo Hospital e

materniàaàe

ESPECIALISTA �

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
!

'0elephone / /05 I
. Cons.:;:- Rua Trajano n. I

'0elephone. 1321
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Telephone n: 1375

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, no 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio ri'Acampara

Praça IS de Novembro 27
TELEPHONE 1170ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n' 11.

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan

Rua João Pinto 6

=====�-

Dr. Pedro de Moura ferro

, \

----------------�--

1\dvogado
\

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone no 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

RUA FELlPPE SCHMIDT N· 9

v
• ';

\
.

O MAIS MODERNO DO ESTADO-- MAGNIFICA SITUAÇAO-;- 80 QUARTOS.....

BANHEIROS--12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL--BAR-AMPLO SAl

DE REFEIÇÕES--�ALAS DE AMOSTRAS
- LAVANDERIA PROPRIA A VAPO

REDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Diarias inclusive refeiçoes e banho
quentes --12$000

Proprietarios Miguel La Porta & Cia
Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Prara 15 de N:t ove

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

-

..JOAO

Letreiros

A' venda e

Refinação de Assucar �s Pharm

de
SELVA

e

RUA BOCAIU '

PHONE 1.100

Artigo Dentario Artigo Dentario

Só na ..Joalharia
MUller

Unico estabelecimento capaz oe satistazer o mais exigente

profissional, mcmtenõo sempre cornpl éto stock àe proàuctos àen

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba-

lho em ouro, (Refinagem, laminações,
ctr.) I

Esta 'Ioclhurtc avisa aos seus fr-cquez es cirurgiões
àentistas que

resolveu àesta õntc em õlnnte fazer grano .. reàucção àe preço

nestes artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA--RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Tenho o prazer de comrnunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. �144 J 011 nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

..Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

I
Pintura em geral a pre-

I"
ChrYS�:�in:O:�C::rros
Rua Araujo Figueiredo, 23

E' LORlAHOPOLl5

DELAMBERT-Phone 1.100

I
I
I

I

\ I Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

i
_--

-

-

Fabrica de Mass

Conv�n9a-se
Experimenta

MACARRÕES E MASSAS PARA 50

D IV INA--OS MELHORE'

RUA CONS. MAFRA, 68 PHON

Almanak Laemme
I

•

fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profission

nistrativo, de Estatistica e Informaç

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O. ( Guia Geral do Brasil

( G'Jia Geral do Estado de Santa

90 ANNOS de de publicação ininterrupta
32.000 COLLECÇõES

l' volume -- Districto feàeral

2· " -- São Paula. minas e f'aro�
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

e mais 2.000 exemplares do' volume especial dO '

Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Muni
taes e Estados do Brasil

Volume especial do Estado de Santa Ca

Pela primeira vez Santa Catharina tera

fonte de inlormações sobre o Estado e todas as

des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de O

Director-proprietario da «Informação Colll "

F L ÓUR ÍSAveN 1Ünip'O L IS

oOM P Fil E - os) rrlelhores
das melhores marcaS NO

).'.

"SAPATO
PELUSO

.,

calçados O NATAL
APPROXIMA-S

j
Brinquedos e artigos para presente na M isC

C 1-1 I. C" nea I Só e sempre NA
M iscela.

F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preços são adn1iravel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�hia Ãiliança d; Bahia
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I
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• � �II o
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--- Funõoõo em 1870
--:

Typo !:Supel--B:b1yr-E)U,th mi "Calendario �E6URO,5 TERRE5TRE� E .mARITlmo�
•

1 .
•

� II ln B IU- Incontestavelmente A Primeira no Brasil
O m�ls bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade menauense para I'rplto l realisaào 9.000:000$000
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e !oilbrias I Ç.\, :2. 4"

R�servas rnnls oe 36.000:000$000
__�-:Jl Rl2ceita em 1933 17.762:703$361

A gen·tes· O 1
�

lmmoveis 13.472:299$349

C I H k S A rganizado por .i : t-er- RI<SDonc;abilioades casurnlôns em 1933 2.369.938:432$816ar os oepc e, . . Matriz -Fj()ri(1J1\)I),l�is d 0'( (Estes responsabilioades referem-s" sórnentz a09 rumee àe
Feira a ultra L

FILlAES EM :-Blumenau-Joinville-São Franc.sco Laruna Lancs eueo e TRAN5PORTE5, que sõo os 0015 UI-m05 em que
,J � a Companhia opéru) _

�������M�,O�S����� ��t�l�� ��'���:perUaRç:a�s��x�t�ra�nreg;lar�arss����������� Far:� mente illustrado L �

Ag,mtes em florianopolis CAm('05 LOBO & CIA.
Rua C. mafra n' 35 (snbrcõo) Caixa postal 19

Tl':legr. ALLlANÇA Teleph, 1.083

Escr'iptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

Quem afianca
--

o seu

UM refrigsrAdor é um grande conforto p:!rl o lu, 6 lambem UQ
emprego de capital que precisa de estudo.

05 refrigeradores G. E" slêm de pcssuirem tudo O qtl� L, dQ
m�is moderno e perfeito em refrigeração electric" trnem, n. marcai

General Electric! ums suprema garanti0: de qUlilid.do, duração. valor.

Ao comprar um refrigerador, Issegure-Ile d. que • maclaln. 6 La.
• o fabric;ante conhecido • d. confiança - ..Ija • r.i,lger.dor G. lt

Pcç."! Informaçõu ou UM"" demonstrtçio, i qllil'queF "iii
1I0SlOI IlIxiliuCI .. �'G:phell:O IN'i li ....� Ü

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

II
n «» ,,�. - r-· .... s:

-

� �J
• rn �""-:- -j • '"' � '? ." C,:;:,�

f I �p� :�i:;a�:�:� ::'�.�,1C110;�:n:��� "e�;p�::.
� II comc�:�l���c�l�f���;,i��S t��;s as qualidades para ca-

� 3jl. sarnentos, baptisados e bailes.
� ,1

� R[STALTr�ANT A LA' CAl�TE no primeiro andar

I THEODORO FEh�1AR
�����������"_�""""�':"IIII�'��-�_�"k�·... """""",,�,:,::.""""�.�"'ll. RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUiNA DA

--'-11 RUA TRAJANO) Telêphone 1.194

Fabrica de iV1o�e�s Catharinense

\11•1.
"""""'·",..,......�·..m

Pau lo Sch lerrl pe r I<-.r.o=��..m
=-...=:�",,__.......

_wlDE ! � p>�' -

Ath
.

& I
-

.

rosn o E ESCRIPTORIO �. �vr§aco � ró

.

eenno I"tllaO
.Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro Ivo . .P

, COMMlSSOES - REPl�ESENTAÇÕES E CON-j A I>i�OPR!A
Telephone !l. 16'32 �

� �.g('ntes das f!�df{�!rias Iêeumdas F. M�7Iara2'2'()--S. Paulo
, Standard OIl L0111p::lIly Of Brasil (Kerozenc marca

'l\CARI�", G:nolina "i\íOTt\NO")-- Panair do Brasil
S. A. (Suviço aércu)- Marcas dE' farinha de trigo

L11 Y e CI.AUD!t\, premiadas com cheqllcs de
5íJSOO� até 1:{HlâJSOOG IG:ndura Seleeta (CllCO)

RUA CONSELHEIRO MArr;:A N. �g
?f. III I

__::����::::l��' :---�=::,s_,ta_I.,;'iiil0iiiii2:;;-:;:,:..;;;T�e;mle_.p_h..._�_O� [I

II��������Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

T
Com l-SOO podereis comprar um

frasco de ROOAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

Brasil: a Indústria Chimica Cura S. A., Blumenau.

, Rua

!ultimas edicoes da
vrarl8 dó G,lobc:>

Li-

Cen--: - á venda na Livrar�ia
trai de Alberto Entres .

- -
.

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de emoções-Dante de Laytano
O �hesouro do Arroio do Conde- Aurelio jlorto
O ..

14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara

•

i E agora seu moço? -Hans FalIada
1?,oque Oonzález-Affonso Rodrigu�s Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocba
Inlroduccão á Scíencia do cnireilo -Djacir Mt.nczes
.!lvenlu;as do 1?.io da Prata-Carl May
LincolTl-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Rllnge
Anatomia e Physiologia 'Palhologicas - Gonçalves Vianna

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente illstallado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias

Restaurant á la' carta
Almoço, com crnco pratos variados, todos os dias,
das 1 I ás 14 horas por 2$500 sÓII1ente

Bl'bidas nacionaes e cxtrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade--Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro) 4 - Telephone, 1420

Inlorrnações uteis
I dicador CommerciaI

P,<f:çf) 2$otO I
na LIVRARIA p.

10 � NTRAL
�_

i
± +:0.....

CORREIO AE.�EO

Fechamento de
malas

Para SUL--P. ,'\kgre-Rio
Grande -Uruzuav-Arcrentirl.l-'" '"

Chik-PdÚ B)livia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
:NOH rE---Santo5-�). Paulo
Riü-- Victó -',a ----C2ra "'..eH l5-
Bahi�.-I'JIace; )-Recife·-Natai-

Afrlca·-Elllopa-A>ia
SP.GBADO 20,00 simples

18,00 regs.

e nada mais

X'

Café e Resiaurant
'�E S T ii E L L IA"

III

OI
donlesticos

"sabão
res

Massa cC;r"'sistente , ..

F GARANTIDO
.;��:" E CUSTA 6 $

O DISSOLVENTE' NATAL
ACABA GOM AS MANCHAS, GRAVOS,

RUGAS E PORtJS ABERTOS

, II

CIDADE ESTADO
_

Fabrica de Bordados
DE

Emilio Dinslaken
Hcetz bem apporelhaào estabelecimento executa-se com a
mcxirno p rornp tl

õ ão o seguinte: mosqueteiros, COTtinaàos,
Cortinas, l3oràaJ05 em ueetlõos. Toalhas, Ponto àe jour,
Ponto õ

e Luva, Ponto festone: Ponto raoeia, Ponto Bor
Dão, Ponto Botões, (,Iissé. Bordaàos 12m machinos

5íngl?r e Enxoval completo para casamento

J I

)i

Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

FLORIANOPOLlS SANTA CATHARINA

PASCHOAl S!MONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

funaal�a em 1886

Rua Felippe Schmidt n· 8
Caixa postal 129 Tel. auto 1004

Codigo RiLeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Encaoernação, ('autação, Tra
balhos em Alto Relevo etc •

I
F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E'

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P 1 R E L L 1 S/A .

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

de roupa e mistérde (Curityba)
Em caixas de

para lavagem
2·7 tabletes

Optima Qualidade
"" ... -

Econory)ico . ,

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimas NoticiasA voz

��������������������

�oln�����;�����rfef�!!ista L�.�:''-':_s a �'::�:�;:J
Eis o que se contem em quasi duas horas de espe

ctaculo de «FOOTLIGHT PARADE», que a cidade aguar
da impaciente e que o

'iiiii75ri TV
-

DO
1MMJ 1'frM ii. e RJ fi

POVO

ODEON

. Festeja hoje seu anniversario
natalicio da exma. sra. d. Julia
de Albuqrer �ue Pinto, digna con

sorte do nosso amigo sr. Cypria
no José, auxiliar desta redacção.
A Gazela cumprimenta.

o feminisl11Q
avança •••

·

Actos
officiaes São Paulo 27 - (Via aé.

rea) De accordo com os re.
sultados, da

. ap�ração �leito.ral, esta eleita a ConstItuinte
Paulista, C01110 candidata do
Partido Constitucionalista a3ra. Maria Thereza Nog�ei.
ra de ,Azevedo, que ora se
acha a frente da Prefeitura
de Limeira.
Fallando á imprensa essa

candidata declarou que na
sua concluta seguiria as di.
retrizes da Deputada Carlota
de Queiroz. Prestigiando in.
condicionalmente o governo
do sr. Armando de Salles
cumpriria os imperativos d�
seu partido.

Pereira, Hilde Freder, Didi Al
cantara, Euclydes Prudencio, dr.
Luiz Pinto de Almeida, Osmar
Ribeiro. Wilhelin Weber, 2 Ir
mães, M. Macha :lo e Affonso
3ascheniahle.

O sr. ceI. Interventor Fe
deral assignou os seguintes
actos:

designando: [eny Silva,
para substituir a professora
Maria Neves de Araujo, na

escola mixta de Escalvado,
o norte no municipio de Itajahy, em

quanto durar a licença à
mesma concedida; Marília
Cargnin, para substituir a

professora Oscarina Corrêa
Garcia, na escola mixta de
Offieinas, no municipio de
Tubarão, emquanto durar a

licença á mesma concedida,
percebendo a gratificação da
substituída; Alcina Machauo
para substituir a professora
Maria de Lourdes Navarro
Stotz, no Grupo Esco'ar
«Luiz Delíino», da cidade ele
Blurnenau, percebendo a gra-
tificação da substituída;
removendo: a professora

Isaura Freitas, ela escola fe
Ao sr. tenente - coronel minina de Alto Capivari, 110

Chefe de Policia foi dirigido município de Tubarão, para
o seguinte officio: a mixta de Morro das Mor-

«O abaixo assignado, se-I tes, no municipio de Ara
cretario da Sociedade Ca- ranguá e desta para aquel
tharinense Protectora dos A- la a professora Lcobertina
nirnaes, de ordem de seu ore- Fernandes de Souza.

sidente,. vem, respe�tosanien-I Caixa Telegraph' cate, pedir a attençao de V. Ao'. I

Sociedades I Excia. para a noticia publi- Beneficent e �e San-
. ..

cada pela «O Esíado , e a ta Catharina
A �ssoclação .

dos Varejistas e «A Gazeta», desta capital, de
Industnaes .de Ita!ahy eleg.eram a

que a «Sociedade Cathari- Temos em mão um exemplar
sua nova directoria, que ficou as� nense de Avicultura vae ins- dos estatutos da Caixa Telegra
sim co�stituida: .

tallar um «rinhedeiro» para phica Benéficente de Santa Ca-
Presidente: Manoel Ferrerra de di vertimento de seus asso- tharina, associação que presta á

�acedo� Vice-Presidente: Bene- eiados, porquanto as lutas classe grandes serviços. Agrade
�lctO Zlmn;termann; ) o. Secr:ta- entre gal!os estão prohibi- cemos a remessa.

no: P I a c I d o Mafra; 20. dito: das pejo n. XXIX do art. 3 ----------

Martinh? Silva; )0. Thes�ureiro: do Decreto FederaIn. 24645, Opposicção�ume.rcIndo Rocha; 20. ditç: )o� de 10 Julho do correu e an-
m -Ine -. rase Zlpf; Orador: .dr. Fran�15co no e que foi publicado pelo IRangel; Conselho Fiscal: J05e Pe� -Diario Ofticial, deste Esta-

reira dos Santos Netto, Emili? do, em 10 de Agosto p. p. Bello Horizonte 27 -(Via
Boettcher, João Wenceslau RI� Outrosim, rogo a attenção aérea) O Tribunal Regional
cardo e Aloys Emmen�oerfer. de V. Excia. para a denun- Eleitoral manteve-se hoje em

Gratos pela C( mmumcação. cia recebida por esta Socie-] sessão permanente até resol-
dade, de que o Circo «Sete: ver o caso das urnas irnpug
Irmãos Rívero- está cornpran-] nadas, decidindo quais as

do gatos vivos para os arre- sessões onde as votações es

messar, como alimennto. às tão nulas e onde se prece
suas íéras, - o que também derá a novas ele ção. Havia
é taxativamente prohibido perto de 120 urnas irnpug
pelo n. XXVI do mesmo art. nadas. E' provavel que a

De Laguna chegaram pelo Max: 3 do referido Decreto Federal. bancada perrepista á Cama-

Antonio N. dos Santos, Ma- Solicitando as providen- ra Federal fique constituida

noel Maia e sra., Chauki Skras, cias justas, de accordo com pelos Srs. Arthu� Bernardes,
Tuffi Mattar, Guilherme G. d' O ano 16 do dito Decreto, a-I LHas Fortes, Levindo Coelho,
Avila, dr. Schecrer e um filho, presento aV. Excia. as mi- Djalma Pinheiro Chagas, Da
Dicker Sartorio, Salvato Pmho, Ilhas mais respeitosas sau- niel de Carvalho, Christiano

H·,· d F E'd M dações (a) EPIP'hanio SUCll- Machado, Furtado de Mene-
erciuo e avere, un es a-'

O M
.

V"th' L' C b I N d A pira zes, uque esqulÍa, Irgl-las, UlZ a ra unes, r r- .

. 1I,,{ 1 F Po' P La't d A O' 110 de JVlel o ranco, 01)'-
cd_riloJ _

.

J �I ed, A' ?n:l M,lg:, O V.- ctARIr carpo Viotti e Castello Bran-
r. oao ose � qUina, 'IrIa r. �

_

M. Braga, Migu!l Braóa, José Konder c_o_. _

Wern::r, Arthur Niwyro, Ar! ndo
" . Delegados-- eleitores

c. dos Santos, R::rnardo Pir< s, Chegou ontem a esta Capital
Alberto Rosa, Orlando Westphal o sr. dr. Victor Konder. O ii·

lustre conterraneo seguia hoje d.:
avião para o Rio de Janeíro.

Durante a sua Curt.i estada

aqui, s. S. foi muito visitado por
cresc:do numero de amigos e or

religíonarios.

vae exhibir no

Domingo, ás 5,
6 3[4 e 8 112 ho- Fazem annos hoje:
raso Entre os des-
11Imb r a m e n tos
dos seus scer a

rios gigantescos,
emb a Ia dos por
suas canções i
ne s q ue c ive is e

embriag a n d o o

publico com suas

plasticas rnaravi
lhosas, 300 garo
tas, vestidas com

lon�asd t r a n ç � S O lar do sr. Alfredo Xavier
pra ea a s, v a_o

I
Vieira e sua exma. esposa d. Cí-

provocar um mais -

I' M d
.

V" f'
.

.

I t
.

I
do ma e eiras lena OI enn-

vI lO endo, mais p�o quecido com o nascimento de uma
on:Ja O e maIs . .

b?
t I

interessante memna que rece eu o

pengoso C u r 0- d Ad 'I·
ircuit id

nome e e la.
crrcuito na CI a-

de, incendiando Habili!açõ�s--corações.
- E então o

«ían»; num des
lumbramento
maior, conhecerá
a «FONTE DA
B ELLEZA» a

liA CASCATA
HUMANA", o

numero do «�-f0-
TEL DA LUA
!.�EL", o bailado
dos liGATOS" e

a grande e sen-

sacionalissima
surpreza!

JAMES CA
GNEY apparece
cantando e dan
sando com RU·
BY KEELER,em
N O I TE S DE
SHANGHAI, o

numero musica
do de maior at

tracção da téla
desde o advento
do cinema sonó

o sr. dr. Henrique Netto de
Vasconcelos Lessa, juiz federal
em Bello Horizonte;

o sr. A genor Nunes Pires, fun
cionaria estadual;

o jovem estudante Fernando
Luz, filho do sr. dr. Abelardo
Luz.

Outros partem ...

Hoje, partiram para
do Estado: .

João Macedo, Marger Brodêr
seu, Pedro Pinto, Francisco Ro·
loff e sra., Mario Costa, Romeu
Stock, Francisco Gomes Flavio
de Aquino. Americo Guimarães
e sra., Jacob Müller, lVlaria Ro
chiebel, Beltha Petroff, José J.
Brasil, Sebastião Kleusch, Mar
garida Black, J. Miguel Passos,
B�njamin Gal\oti.

o Jovem Alvaro Fragoso.

Gente nova

A S. C.
tectora
Animaes

protesta

Pra
dos

Na Suécta as noivas todas,
Por grande! superstição,
No dia de suas bôdas
Dão pedacinhos de pão ...

Estão se habilitando para ca

sar, na villa de Biguassú, o sr.

Ocivaldo Dias Baptista, artista
com a senhorinha Maria Caetana
de Souza, filha do sr. José Cae
tano de Souza.

roo

Vão abrir um Rinhe
deiro, (Gazela de

27-11-34.)

Mas si alguma faz usura

(Sendo noiva de ricaço)
Diz a geme com ternura:

Vejam só ... Ma5 que pedaço!!!

Com a

Dona
«Cidade» de
Bisbilhota. Ir

u

Que se encham, que enriqueçam I
Que comam bastante e engordem, p
Mas qUê nos deem, não se cs'

(queçam, I
Ordem.i.. Ordem, ... muita Or·

[dem.,

Com a balanca do
,

A1erêado (Gazela de

27�/1-34.)

Mó.s que terra adeantada!
Vamos ter um Rinhedeiro
Que é a causa mais louvada
Que existe no mundo inteiro

A b .Íança do M�rcado,.
Quem della quizer usar

Precisa muito... chorar
Pedmdo a concha um bôcado .. ,

Chegam uns ...Uma das 300 garotas de «BELLEZAS
EM REVISTA«

Rellezas em Revista
E' a magica symphonia dos sonhos!

O "FILM" ENCANTO!

Manoel Florencio da Sil- Na cadeia publica de São

va, vulzo Manoel Barrero, José foi inter.iada por inter

gosta d� liquido, para que medio da Poleia Cen�ral, o�
nf�gar. Ontem, em companhia t�m, a di me.nt� Mana. Eml
dos amigos tomou alguns lIa da Concelçao, solteIra, de

toddys e nt�ndell d� fé: z :r di- côr parda com 26 annos de
abruras. A Policia, que quer i jade e residente em 1 torto

n:o a ;d, d', prendeu-o. BeBo.

Excedeu-se IFoi

Uiôal Ramo5 filho
Está nesta capital o sr. Vidal

Ramos Filho, abastado fazendeiro
no municipio de Lages.

Fez a causa muito feia
Quen fez a reclamação,
Pois a concha (como nãJ?!)
Muita vez, tambem, ... pass�ial ... a

internada

Com o ultimo 1)

.f/rle de João Barbosa.

Rio,- O Tribuml Su?'!rior
d � Justiça Eleitoral tomou conhe�
cimento dos processos de reco

nhecimento de poderes do; dele

gados-eleitores dos grupos da !a
voura, industria e classe palrom.1.

No Club do Malnequér
Só por causa da comida
Houve uma briga ... E o que '1uerl
Foi a orchestra... despe ida.

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
ratissimos

CASA PARAIZO

Ch�garam ontem, d) norte do
Estado, pelo omnib: s da empre�
sa Darius: dr. Euclydes M :squi
ta, João Andrade, Joaquirn Pl�
menta, Belline Cunha, Antonio

PIANO Vende-
Ee um piano Winckelmann, novo.

Informar-se nesta redacção.
�����----------------------------------------------------------------------------

I Sedas, Sedas e mais
BELLISSIMAS

CASA
PADRONAGENS REOEBEU A

PA'RAIZ'O

SaraplãO

-------------------�G1
Sedas I

•

:
������----------------_._
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.... _- ----------------

R. FELIPPE SCHMIOT 21
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