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NúmerQ avulso

Carteira do cidadão
s de

r,

o Governo Federal assfignará, em breves dias, decrete determi
nando o uso obrigatorio da carteira de identidade civil, por

todo cidadão brasileiro
DES PORTOS vez, deve acostumar com o modo

O exercite b I-
·

'

de jogar daqudla.
'

O IV IanO

d I �:���S:��: :�:�:�;;��:: abandona, em desordem, rA�::a::&C:�d
..

··�:*d:1pu eremos ter I da pela imprensa, ou pelo órgão as trincheiras I�. I a e �b
'

d d F t
official. do Clube, em nota fome- Rio, 1 via aérea - Noticias não confirmadas dizem J I�DnS qua ros e, 00· cida pela respectiva directoria

que o exercito boliviano abandonou as linhas de combate, �� H IPara isto todos jogadores de- .. oje é sabado, fim de"

B retirando-se desordenadamente. di d I'ali em S Calhar-na verão saber quaes os dias de trei- .., semana, Ia e lmpeza, as II•
_ ., I

I Entretanto, a Legação da Bolivia aqui informa nada � tr t Ih II
nos. Além desta publicação, de- Il!j ma onas ornam o vascu o "saber a respeito. Todavia, os meios diplomaticos estão � I' ã I �
verão existir na séde e campo, Il!j e a se v o pe a casa a

POR CYPRIANO jOSE--- tendentes em acreditar, tanto mais que o afastamento do

!�
d t d ind blagares apropriados para se collo- 1
en ro estrum o o tra a-

A exemplo dos grandes clubes desconcertar qualquer adversario e cu annuncios inherentes aos trei- �residente Salamanca foi motivado pela necessidade que , lho delica?o das aranhas. IJ. Capital Federal, onde se pra. levai-o de vencida em poucosml'-'
tinha o Exercito, de não se tornar impecilho á paz, que o ..

�
lamos assim pensando na IIua nos, orgamzações, etc. 'd t b f

�

rica um foot-ball de classe, deve- nutos. E' o que devemos imitar. Um director sportivo não de- presi en e com a la.

I"
limpeza e encontramos um

�se observar o seguinte, para pos- Um treino nê o é egual a um verá permittir jogadores de, cal � � amontoado de imundices. II
suirmos quadros com capacidade bate-bola. Muito ao contrario. O ços e sem calções durante os trei- � Vinhamos passando pelos
de e�frentar o� �ons teams dos bate-b�la jam�is poderá substituir lIOS e jogos, bem como a nudez N A T A L. � fundos do Mercado e ali r

demais Estados. \, um. tremo, pOIS até o keeper gl�e I de cintura para cima, conforme ij no cais, naquela escada on-

Um clube não po?e" em hy- �als se adextr� neste, obtem VI-' vem se Verificando sempr�. DOS � de se desembarca o peixe,
pothese alguma, prescindir de um Cios que nos Jogos lhe atordoa- O não comparecimento de um �O E3�ES � estavam

\
vários pescadores

téchnico e de um direct�r sporti- rão por certo: os de co�locação. jogador aos treinos e aos jogos, � � I!!I conversando.
vo, os quaes são obrigados a E erro escalar-se a lmha de sem justificativa, inflúe na marca- � Aproximamo-nos de�e�;
comparecer ��is aos treinos que fouxirds para jogar contra a d�- ção de penalidades, podendo ser Concorreram mais para o NATAL DOS POBRES: � temos uma atração terrivel
aos Jogos ofhclaes. fesa do mesmo quadro. Ex: A h- aggravada até a sua exclusão do Roberto Soares Oliveira, 1 sacco de feijão; Viuva João Vaz So- � pela conversa dos. simples,
O clube deverá treinar o.s seus nha do 10. team no 20. e a des- Clube a que pertença, a qual se- brinho, 50 kilos de carne. I� q�ando são experientes da "

qu�dros (lo. e 20.) em d.las do te no 10. team,
,

rá respeitada por todos os clubes -0-

"I
Vida.

cado neio da �emana,. so�re a dlfecçã.o Ísto por��e ,uma lInha. de fren- da Federação que por sua vez Amanhã na residencia da senhorinha Nair Wendhausen r Não entramos l6go no

e A do téchmc� e hscahzação, do di- te tem m�lhsslma necessidade de não poderão admittir o jogador «Rainha da Primavera e Presidente da Commissão do Natal dos r coloquio, ficamos de fóra

34.) rector sportivo. Este, de fora, ob- ser precedida de passes calculados
I
excluido. Pobres» reunem as senhorinhas que adheriram á esta Festa de

1"1 co�odquem olha o mar, mas
, d I d trei d I' h d h I C id d '" OUVI o atento na conversa'.servara o esenro ar o remo e a in a e a ues, que, por sua rontinua na 60. pagina an a e. �

poderá suggerir mudanças durante -Veja que porcaria! fi

��;;:;:,::�ns�;":�� P r e 5 e n t e àe g r ê g o �.
isto! :euru::ei:�: li:� �

grandé pugna, caberá ao director � peza pública!
a, escalação immediata do team

11
-E nós pagamos impos- II

,"e deverá participar do referido

1
tos para a conservação des-

1080. E, por ahi além, factos sôbre factos. � ta meléca.
Deve-se notar que o téchnico Quem quer que reflicta serena e madura- De tudo isso, o que conclue o leitor? � Entramo:, então, com a

nada terá com a escalação do mente sôbre a nossa legislação .eleitoral em vi- Concluirá talvez que a justiça eleitoral, usan- � nossa colher.
de ttam e sim com a informação da gor, ha de concluir que, si por um lado foi o do subtilezas dialéticas, discute a marca ou O � -Mas, de que estão a se II

4.) efficiencia e inefhciencia dos joga- voto secreto uma verdadeira conquista cívica do signal de uma sublinha; apercebe-se da maior ou .� lamentar os senhores?

Idores. ensinamentos do manejo da brasileiro, por outro vamos, pelos factos que menor transparencia do papel gelatinoso 0:1 do

�1
-E' disto, veja! venha

pelota e collocações: salvo si o se avolumam, chegando á evidencia de males de 24 kilos; zanga-se porque as chapas de de- � aqui perto, é desta porcaria!
mesmo director fôr tambem o té- talvez maiores. putados federaes e estaduaes fórmam uma e só r E nos aproximamos, ti-
chnico, e deste modo as Iuncções Assim, por exemplo, assistimos á annulla- tira extensa de papel, que-quem sabe?-por Iftj vemos logo que puxar o r.

serão accumuladas COM os mes- ção do pleito de 3 de maio de 1933, sob o' pre- isso sería comparada a mísera lista de bicho; � lenço e tapar o nariz: exa-

IDos caracteristicos. texto-e era bem um pretexto-de transparen- 'não tolera a falta de assignatura de um fiscal � lava-se dali um perfume fi
Num treino, um jogador não da das sobrecartas usadas pelo eleitorado, for- ou de um mesario mais negligente; não admitte, � amoniacal mixto de sulfidri- H

Poder á ser experimentado em necidas, aliás, pelo próprio Tribunal Eleitoral. emfim, nada, absolutamente nada, que, na sua � co irrespiravel, e, a materia
Ill&is de duas posições, nem um Ainda ha pouco, quinhentas e muitas cédu- alta sabedoria, ella entende vá conturbar a lim- � imunda estava ali distribui- fi
leam deverá passar por mais de las do Partido Liberal e da Acção Integralista pidez do pleito. � da por todos os degraus
duas constituições. fôram annulladas pelo Tribunal Regional, por- E; para todos esses males, ha a prophyla- � da escada, uma porcaria sem

,A hequencia do jogador em que haviam sido impressas com uma sublinha á xia, por assim dizer, juridica da annullação do � qualificativo.
Glnll posição, dar-lhe-á, durante legenda, sob a allegação de possivel quebra do pleito. � A razão estava com os

�os ensaios, si elle já tem qua- sigillo, como si possível fôsse aos eméritos jui- Mas, usando com prodigalidade essas pre- � pescadores. '

�de!> individuaes, o conhecimen- zes, ou a qualquer pessõa, inclusive o distribui- rogativas, attribuidas pelo Código Eleitoral, os � O quadro que se nos

� .�uasi perfeito do segredo da dor das chapas, si é que ellas não fôram retira-- meritissimos juizes não se lembram de que, an- � desparava ante os olhos era

�a; por 'isto, é r.!commenda- das pelo eleitorado do próprio gabinête inde- nullando este ou aquelle collegio, simultâneamen- k mesmo sórdido.
f�:nlo se trocar jOJadores, por vassavel, como si passiveI fôsse a alguem indi- te supprimem, cancellam, esmagam uma legitima � Depois ficamos a parafu-
,â!q\ler fraqueza re'lelada num car quaes os eleitores que com ellas votaram. expressão da soberanía popular, ainda mais que � saí com os nossos botões:
treino.

'

As annullações de secções, por ou,tro laçlo, a annullação; não raras vezes assume um cara-

�I
-Que faz a policia que

�br�Qs o C. R. do Fia- é causa que já nem consegue, na sua vulgarida-:- . cter definitivo. � não 'vê tais atos prat�cados
, 'ga, do Rio de Janeiro, que de, impressionar o mais pacato cidadão.

. '

Quer isto dizer ql.Je a· justiça eleitoral véda � edme). pleno coração da cida- H
1927 levantou, brilhantemen- Isso, por aqui. o suffragio ao eleitor regularmente alistado, per- I'o campeonato brasileiro de Lá fóra é a mesma coisa, sinão pior. feitamente apto para exercer os direitos e deve- I -Que faz a limpeza

I-•. "ball, graças á competencia Os jornaes não se cançam de minudenciar res da cidadanía, os quaes a Constituição lhe as- pública que passa por ali e

�lav(!l do Capitão Ruy Sl;\n- factos. E surge a ameaça da annullação do plei- segura, de fórma tàxativa. � não vê aquilo�
�o Filho, então director sporti- to no Districto Federal, em Min?s Geraes, em E o Código Eleitoral dá, para· depois tirar, ij Tem a palavra o sr. AI-
't!' daquelle clube sem possuir, in- São Paulo. essas franquias da lei básica. � mirante Prefeito.
iridualrpente, um jogador capaz Na Bahia, annuIlam-se mais de mil votos, Afinal, ta.manho poder não nos leva a pen- [!ii Bisbilhotaa� figu sc:hratsh A ou B P)qu� as chapas estavam colladas, isto é, a dos sar numa oritnal mal) verdadeira dltadura do �
Illas, ;:;, n�: con)u�cto, sabi� deputados federaes a,nnexadas á dos estaduaes. judiciário? �.E�']�l���Ya,��
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DlARIO INDEPENDENTE � ��==�� �
Redactor-chefe r� REDACTOR �

Martinho Ca!�Zldo Jilml,jr J� JOÃO M. BARBOSA �REDACTORES DIVERSOS ����� OO����
Agentes-correspondentes em

ouasi todas as localidades
do Estado.
Colla bOraC)80

,
..�

I
Não será devolvido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso etr arli

go de collaboração, mesm/ soli
cilada, não implica em respon
sabililade ou endõssc tsor parle
ria Re-laccõo,

Asslgnaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

núncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Cal!adJ.

roixa Postal 37

OS INVENTORES DOS
OCCULOS

A genial invenção do occu

los devemos a Roger Bacon,
grande sabio e philosopho do
sendo XIII que inventou o

vidro de augrnentar e «pro ..

phetizou- o microscópio e o

ielescopio, e Alexandre di

Spina, um monge de Floren
cia. Estes dois homens diri

giram juntos muiias experi
encias:scientifica��po: vO.ta do
<1nno 1280, e é clessq! época
que datam os occulos!

CO;\l10 LIMPAR AS MOL
DURi\S DOURADAS

As molduras c!oLlLldas
limpam-se tirando-lhes primei·
ramente o po, e applicando
lhes, em seguida, com um

pincel, agua misturada com

vinagre. Termina-se a opera
ção passando o pincel secco

para enxugar a moldura'

..

A nova escola
Naval

Rio, 1 .-0 minis'tro da Ma
rinha visitou, hontem, as obras da
nova Escola Naval, na ilha d:::

Villegaignon.

IANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.

Informar-se nesta redacção.

PELOURINO

I
Repousando em um dos bancos

E' hoje que o Gmpn Recreio do jardim Oliveira Bello, so) a I
Dramalico dá o seu primeiro es- sombra protectora da velha liguei
pectaculo, depois do seu reergui- ra, relrigeravamo-nos, após longa
rnento, com a interessante come- caminhada SOl) os raios caustican

dia «ZÚZÚ», de Viriato Corrêa. tes do sol abrazador, gozando a

O entrecho é interessantissimo e brisa confortante do mar.

g�;liJinamente brasileiro. I
Voltados p:ua a columna exis-

São dois águias que fazem um tente naquelle logradouro público,
lruc para Voar em cima dos co- veio-nos á me ite o saudoso patri
bres do «seu Joaquim», o Ielizar- cio José Boite .IX, que tant is eslor

do padeiro que arrancára uns cem- Ç03 dispendeu, para dotar sua ter

técr s ln loteria. A comedia é ra de monu rnentos dignos dos

bem movimentada e agradará na fóros de civilisação que nos arro

certa. gamo�, a lemb 'arem aos provin-
A direcção do conjuncto está douras, os feitos dos homens dig

a cargo dê Dante Natividade, o nos, do passado'
que é o bastante para garantia do Não conseguio, aquelle nosso

bom desempenho.
.

este rçado conrerran o, o de .idera-
tum por t into tempo afagado, de
ver substit aido, aquelle inesthetico
amontoado cl.� tijollos, por uma

obra mais digna do valor daquel
les que se sacrificaram pela Palria.

Nessas divagações de idéas,
aquelle mesquinho pilar afigurava
se-nos mais apropriado a servir

de pelourinho do que ao fim a

que foi destinado, e, não pude
mos evitar que profunda tristeza
nos invadisse, ao rememorarrnos

05 feitos dos irmãos barrica -verde,
cujo heroico sacrilicio pela patria,
bem mereceria ser lembrado com

mais. carinho e maiores provas de
sombrio e brumoso, e' extraordi- amor e rrr�';da- ,
.' '(5 al. �.

Veio-nos á lembrança, assim,
nesse desenrolar de pe rsamentos,
uma palestra que tiveramos com

o illu:;trado facultativo que dirige:
a nos<a reparti,;ão de Hygiene e

Saúde Pública.

Nupcias de
If. CD

pi'lllnClpes
Londres, 30.-0 casamento

do príncipe Jorge com a princesa
Marina, da Grecia, realizou-se ás

11 horas e 8 minutos.
Foi oHiciante o arcebispo de

Canterburi. Entre a numerosa as

sistencia, viam-se todos os sobe-
ranos e pnnclpes que VIeram a

esta capital especialmente para
assistir á cerimónia.

Não obstante mostrar-se o dia

naria a anír-iacão reinante nas

ruas desde as primeiras horas da
manhã. Centenas de pessoas pas
sara� a noite nas proximidades
da abbadia de V,VestmÍnster para
assistir ao dêf,file do cortejo, que

chegou ás 10 horas, sob c 11orosas

acclamações.
A policia OCCupou as suas pa

siçõcs ás 8 horas, estabelecendo
cordões de agentes, que quasi to
c:un de hombro a hombro.

Grave a situam
ção no Uru ..

guay
Montevidéo, 1.-Dean!e da

altitude dos jornaes opposicionis
tas recusando-se a acceitar a cen

sura previa, acredita-se que o go
verno decretará o íeLhamento de
todos os orgão da opposição.

Foram eHectuadas numerosas

prisões de dirigentes do llaciona
bmo independente e do blatÍsmo.
Vão ser embarcados para Bue

nos Aires. outlOS presos._polit�c�s.

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
ratissimos

CASA PARAIZO

�������:��l���ê&·l����
� CONVENÇA-SE �
� que nos receptores PHILIPS são aprovcita- �
[� das todas as }mportantes conquistas da sciencia �
�. do radio, razao porqL!2 recommendamo-los. �
�

AGENTES:- COSTA & Ca. �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - FJori�nopolis �
����������������
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Discorriamos sobre o innomina·
vel crime praticado por exporta- Estiveram nesta villa, á se

dore< de farinha de mandioca, mis- mana finda, os srs. cap. eng.
turando bagaço de polvilho águel- Ary Saldanha ela Costa e tte.

l� producto alimenticio, destina- J ocelin Barreto Brasil de Li

do á exportação c tratavamos da ma, que vieram escolher ter

necessidade imprescindivel de pro-
reno para a instalação de

videncias governamentaes para o um campo de aviação mili-

exterminio, não só, desse inquali- tar.
. , ,

ficavel abuso como tambfm da O terreno adquIrIdo e de

pratica do b�neficio' da [arin\a pr?�rie?ade �� sr.
.

ce1. .1 'e
commum, que mais não represe:1-1 drtI1l, PrlntO Blgm e .fIca Sl.tu�·
ta, .

sinão o empobrecimento do do a l11arg�m do R lO. do Pe�;
producto em seu valôr nutritivo. xe, com a area de CI!1CO miJ

No auge da indi(rna�ão, qu= o metros quadradGls.
avassaJára e enthusias�ado c'Jmo O levantamento dJ terrerlo

era natural, feia idéa de q�e pO-1
já e�tà se:ld� ,foi�o; �, a �er�a.

deria prestar relevante serviço a plenagem t�1 a ImClO d(..n.ro

seu Estado, no cargo ia que tinha' de pouco dias.

sido guindado, mostrou-nos, S5"
uma revista, q�e colh:::u sobre
sua secretaria, em a qual vinha
narrada a historia de uma pobre
mulher, vendedora de leite, em

uma cidade allemã, a qual, por
ter adiccionado 1 Soro de agua,
ao leite que vendia, vio-se exposta
ii ignominia, em praça póblica so

bre um pelourinho!
Felizmente, não copiamos esse

barbara uso, cuja finalidade seria

apenas, a punição dos pequenos
n

culpados. nos falIam as tscripturas!
Entretanto, para os grande de- Convencemo-nos, afinal, de que

linquentes, principalmente para os devemos demolir cc!umna e subs

que enfeixam em suas mãos res- tituiJ'a 'por monumento digno dos

ponsabilidades de mando, existe nossos heroes do Paraguay.
entre n6s, como em toda parte, o E' indproveitavel idéa de trans-

pelourinho da opinião pública. formal' a em pelourinho, para o que

E, aguelles que desprezam a parece ter sido, de inicio, desti

est', ni') escaparãe ao pelo:Jrinho nada.
da consciencia. Neste, é que ha
verá o ranger de dentes, d� que

AV

Recreio
DramaticoI�arrasani quer fazer cria

ção de téras no Brasil Realiza-se hoje, á" 20 horas
no Jheatro da União Operaria.
o esprc.acu]o do Grupo Recreio'
Dramatico com a I a. representa-'
cão da interessante comedia «Zâ
;1'1" original de Viriato Correia
tendo por interpi etes os nosso�
melhores amadores sob a compe
tente direcção de Dante Nativi
dade.
A distribuição é a seguinte:

"7U"7'J' Zilá B
.

M
.

L z.. --sta. I a nto; aria
-Dinah Camisão; Annita-Ja
ciná Ritto; Laura-Zenaidc
Marques; JOélquim- sr. Severo
de Carvalho; Dr. Aprigio-Al
bano Lucio; Hortencia--sta.
Eloá Riuo; Loló-Fany l'vle-
, :� '1·

ceiros; DaSlllO-Sr. Armando
Cami:ão; Dadá-sta. Nilma Mel
lo; B�nt\)ca-sr. Dante Nativida
de; Laurindo-Lulz Ibyrahy,
Modista-sta. Armandina Cami-

� são; SalazJ.r-sr. Danton N:üi'li
� dade.

Da Republica do dia 29

Criar féras no Brasil

Ouer o velho San usaui:
Com e/i) ningucm se d imnc

Pois, de modo o mais gentil,
Razões dá e mais de mil:

-Tigres a fazer discursos
Leões impondo recursos

Mas de toda essa irmanda.Ie
Os que vivem a vontade
São os bons amigos ursos.

I
]'-12-934 _j
_--

---------- �

xxx
Falleceu no dia 17 do mês fin

do em Ponta do Simão deste

mumcipio, a sra. d. Maria
Zefirina da Silva, com 115 Odcon -Hoj� ás 19,30 horas
annos de idade.

em sessão popular O 'Prefeito do
A extincta gosava de gran- Inferno com James Cagné)' e

de amizade naquella locali- Dinheiro de Avmlum, revisa e11

dade, tendo ao seu sepulta- 2 partes,
mento, comparecido grande Am".�lhã em tres se S3:;5 ás
numero de pessoas. �

6
� A 8 I 2 d�__�,"""""-y""",,... rrorrrrz:)" jl.,· e I o rxtraor ina"

I rio Um, Bcllesas em nâJZ�[a, que

�ua� dio� ve;n p�ecêdido de Vil':tos eM::;ios
, f.i ll'.:I

pela imprensa do Pa!z ..

imperial Hoj� ás i 9,30
Damrhio

../izul.
Royal-'-lloje ás 19,30 o

íilm Hclero.
Cine Cenfrcd-Amanhã ás 7
r, . ,.., \

e D, i!L. liOfas em sôsões popula-
res O 'PromoLor Publico.

UnIão Operaria -Hoje e ama

nhã 'iS 20 hOfas, pdo «Cr .IpO
Recreio Dramatico» a comedia
Zu'Zu' de Viriato Corrêa.

A empresa de elecricidade
Arnaldo & Cia., que tem co

mo se.i presidente o sr. Ar
naldo Seeberger, firmou con

tracto com a Prefeitura para
o fornecimento di; força e

luz a particulares e vias pu
blicas, desta villa.

Já foram feitas as primei
ra experiencias que foram
satisfoctorias.
A inauguração oífictal, se- ma IJ.J{1à.

rá feita no dia 1. de dezern- .!!t'l ��

bro. Porém, até aquelle dia a

Iempresa continuará a ilIumi- Paris, 1.·-Foi conseguido um

nu as ruas por sua con ta. completo accordo entre a França
e a A !lemanha, em Roma, sob, e
todas as questões referentes ao

Sarre, excepto sobre o preço das
minas Que a Allemanha deve�·á

J

comprar á França no caso de

que, como consequenciil. do [-ilc
biscito de janeiro, o Sarre volte ao

poder da A!lemanha.

IR

nJalS um

cardeam"!Rio, 1.-0 «O Glob», di
zendo que Coelho Netto deixou
á patria duzentos livros, mas le-
'f '1' 1

.

d
S, Paulo, 1- Corre' como

gou a am] la apenas a g.ona .� .

. certo aqui ,que o Brasil teri mais
seu nome, concIta o gov:;mo a

d b
u;n cardeal, çuja.' séde seria aqui.a q lirir não só a iSliotheca ra-

rissi na de Coelho Nêtto, como
Esse é um

.

do� resultados da.
recent� visito 'do cardeal Pacceli

sem quadros e ob]·echs artisticos
ao Brasil.

le nbranças e relíquias e, até a fun S
d \ção da mesma casa de Coelho

'. Pa:llo, 1-'Dois vesperti"
nos paulista� espalham o boato deNetto, a: exemplo do que já se Lz

R B gu� se cogita da crearão de dois
com a de uy· arbosa. :r

novos cardeaes 9fflsileiros os quaes
I seriam d. Duarte Leopoldo,. arce

,
Os melhores brins de Ii- bispo de! S. Paulo e d. Aua�sto

nhos para ternos elegantes Alvares, 'arcebispo e primá; da
Casa PA R A u Z O Bahia.'

.

- O Prefeito Municipal
attendendo aos anseios da
classe operaria installou, nes
ta "illa, uma Escola Noctllna,
cuja matricula é gratis áquel
les que, maiores d� 15 a11-

nos, desejam adquirir ne: hc
res conhecimentos das mate
rias indispensaveis a uma

formação intelectual mais so

lida.

Seguros.
, II

" 11

.«ImpJrtante Companhia de Seguros Geraes,' já es�
tabel_:clda nesta praça, procura pessôa ou firma: de âbso�
luta idoneidade para assumir ',a sua representação 'geral
para o Estado de Santa Cathannil. Cartas com todJS os

detal�es, inclusive refercncias, a «L 8,» -r- Caix1 '1Yóstal
No. 134 nesta cidade.

. ..

G· ;J{.

RT I NA····.

"

:"J�-:
...; \.

-aie
,'.;"
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Admi-

AS venda em to- I
dc..s Pharmacias I

- EFFEITO SEGURO -

Doenças de Crianças

Systb�ma Ncrv;;�í)

TIJUCAS
Orivio Januarlo II'de Amorim
SEGUNDO TABELLlÃO IIOfficial privativo de pro- iItestes e mais anncxos l:
RUA DEODORO, 5 II

Caixa Postal, 93 PLone 1323 I,

'eiinação de L�SSUCâr'l
de

,......,

JOAO SElt,... 'ifA

Aná lyses clin icas

Bacteriologia, sorologia, Advogados
chirnlcc I -,========li

===

RESERVA ALCALINA � I! Drs. Nerêu Ramos ,

Hcmosedimcniação I e li
Consullorio:-Arcypíeste Pai· i Aderbai R. da Silva I:
va, 1. Consultas: - Das 1 S I l\.dvogados I Ph alMll rc"'"ac' alb!
ás i 8 horas. Plione. /6/8\,� Rua Trajano.u.: 33. Tele- I

' n � � � . � �.

1(cs!dencia:-Visco:1de de Ou-! fone 163 I. I
,

iro Preto, 57.-Phone,'/524,\ 1'--- , ,: --.----=-- �.= �-= I Pharrnacia e o-e-

II
,- 1-,,:1, II W'l "-�. I I 1\18 I I

II ..]I.
��.�c���;;:s:::���z.�.m';w.w,.�rlj;t,w���

=�=. _ __:_:__'._���--==�._-�,\. !i.oIl'.ne5:nqu��uPiJ .. or. I gana I-..fOoaerna! L-ecrelrC"J;3 I!I,;,------'
Dr: Tarciso F�ibeiro'l E

I i li' Pintura em geral a pre- ,Iil- �;:ab���c� �e r�,�55�S
�I �r. OzwaidJ ��lC�ll Via:m� l . Praea 15 do��ovem!Jr�, 1]' 27

'

I
li I'

Ex-chcte õ

z cllnlco ào [-1. 5. �' '11\,l
Y I " ços modicos . '[,

�, João S'Jptista, Assiskncia: Escriptorio R. Fclippe I' 'I
.. C;O b'-â �v 3, r", c,a-se .

Publica e ['''L Pro rnpto 50ccor· .i I C t r d B
�

r-....L d
ro, ��i�����r'�oà�r���I��o ôz SChmi�t.I��:.__��0�_le=-._.�_3. I' II Trlep/wne n'1375 :I,i

nrys a mo e

aiTQs�
;�".ll

c:_xpE�r·!rnen Lal�
.

O

_

-

�.,
'_� "=

__ --�':.,.!Il /1,'
Rua Araujo Figueiredo, 23 MACARROES E MASSAS PARA SOPA

Clinica geral-Doenças inter- Dr. Fulvio Aduccí I fil--===.=_====� f LORI.9t'1Or?OL!5

nas e nervosaa-c-Nutricçâo-« . Advozado pL.
'" ii --

-

- . :=�

jY.•. I_RT) 1\.\ °c:�.�.�,l�..:.' 1\'1�AN.F,�\..AA,}"\,�6-8
OS MELHORES

Diabetes,Güta,Ob�sicbde--· Rua João i::-;lnto, n: 18 illlla��lfjlHaC�ai "-l'
"

.. ..._�I iv 1\ PHONE,1180

'Regimes para engodar e

I (sobrado) POPD'�LAR II \�ELA1\lBERT-Phone 1.10°11
�_....""_..._.,._,.,_..,_��.." t..,...""""..""",,,",,_o�.......

emmagrccer. I Das 10 ás 12 e das 14 ás '" G
:

I,Especialista das doenças l II 17 noras Pd manak Laernmert
de crianças e Iotentes � I ===:==- .

.

.:'�-= I. Antl,miQ d'.r.r.�mpora � t& �.� m.; ��

Diarhéa, vomites, emmagre- ADVOGADOS Praça 15 de Novembro 27 II � � � i �I:-� I
fUNDF-'lDO Em 1844

cimento, tuberculose e syphi-
'

III "TELEPHONE 1,_170 i,l. ,I
Annuario Comrnerclal, Industrial, Profissional,

lis in'cntis Dr. Gii Costa nistrativo, de Estatística e Informações
E Compra-se pellcs gcracs sobre todo o Brasil

Consult. �;. ��(�Oar),'PínlO, 18 O f. Cid Cam pOS . Icruas de Gato do M.at- UNI C O (Guia Geral do Brasil

Consultas de 3 ás 7 .diariamente �!' Escritorio: Rua Trajano,' Choco Iate I
( G'lia Geral do Estado de Santa Catharina

Residencia: Conecllieiro A!a-�; n: 11.
'

SÓ 8 H ER; N G to. Graxaim, RapJsas 90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiraaem

fra, 82-1' andar t' II ==--=-=-.=---===-=== 32.000 COLLECÇÕES
b

f II
.

-
,
- Usem o Corante

-

___.. _-.,. p.hone 1.3!.2 - k�.'",: ""'. �C!\:'l::'. '" '.!f:".. M""':'" F"'l'r'" G 1�li' ,I
e Zorrilhas.

II
1" volume -- Districta feàeral

• _ . o,

__
.

I�'
r-"'.... """ .....

." uarany 2' .. São Paulo. minas e Paraná

== - ____,..- �=�' que é o mell r
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

CUNICA DE VIAS UI�lNA- f'll Advogado Azente JM' ;..
_. �;';�""'n RUA JERONYfv10 e mais 2.000 exemplares do volume especial do Esta 10 Je

r�lAS, PARTOS E lv\.OLES- I "

b ese i'. t;;(;"�",,1

II COELHO, N. 3R
c

Rua joão Pinto 6 \ I
Santa Catharina

.

"TIA; DE Si:'-.Jl{SORAS ti Rua Trajano, n: 1 sobrado I
..

. ,.'

1. .
, _._----=-=---=-====-.1 CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipics, Capi-

er, Miyml..m"o anlJs

I
\ Ártfg'O Dentario

--

t\rtigo DentariÔ--'!'1
taes e Estados do Bra:;il

méóiro ào Hospital e Tclephone n' 1548
iS' Ir 12 I i 'Dolume esrecial do E.�lado de Santa Catharina

(

mCi�2rniàQôe ! O na _Joalhar'ia aVd.)ner
,,:11ESPECIALiSTA ! : Unico estabeLzcimento capaz, oe satistazu o mais e,(ÍglCnte

Pela primeira vez Santa Catharina te:á umCl cOl1li-'Lta
, Dr. Sa�iI::uii) d3 Oliveira I profissional, malltenào sempre rompléto stOCK êle proQuctos àe!l-

II
fonte de in[urmações sobre o Edado e todas as suas activida-

Re�id. Rua Irmão Joaquim sln fi ' tarios nccionaes e extrangeir')s. -_ Ex['cuta-se qualquer traba-

Ides Industriaé:5, Commerciae3 e Profiss:onaes.
,

'0, I h /10- r'
! lho em ouro, (R, fi lOgem, Ipminaç3es, etc.) !

e ep one .!J �i Advogado II Esta Joalharia avisa aos seus fn:guezes ciruraiões oentistas que, Redtictor neste Estado:-A. ]'1ontcJZcgro de Oliveira
Cons. - Rua Tra)ano n. 1:1 resolveu êlesta àata ern àiclnte fazer gran.)e ['eàucção àe preço ii
-, I'!..

n",õ.,lps artigos. III
Oircctor-proprielario da "Informação Commercial»

'Gc!r:p!JOne /321 -

;I[ RUA FELlPr'E SCHMIDT 0J' 9
•

Não com,'Jre antes de visitar este estabelecimento I
Rua E",tev<5 Junior, ]6

��= 10 ás 12 e das=I=4-=ás__I=8=.�,_ �.=��AlHEfRIA-RI)BERTO IVluLLER-Rua Trajano, 4 C
_,

!:_!�_O_R I A �_I_O__P_O_L__ I_S ____;__

".'!··ENOE-Tenho o prazer de comrnunicar aos meus distinctos {.' �:�.�: lima ma-

írcguezes, que mudei 111�L1 estabelecimento para a rtl11 eh.na de «POt�T-·AJOUR» a

Bocayuva n. 154 podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na na 1), odoro. 3

phone n. � 144 J du nos depositários vASA SAVAS c I ;..;
....

:=;=�7"""�'\o.W;["._.�
FERNANDES NEVE::; & Cicl. á rua Conseihelio Mafra. �IUMe�á3U1rJ::'YJ��:'ll!.

_) o f=" 'J �.:3e:va
Compra-se qualquer qu ;_ntidade de nozes.

e nada mais
RUA BOCAIUVA, 161

PHONE 1.100

c OM P R E os rrselhores
das molhares rnarcas NO

"5 P
PELUSO

o NATAL. AP.PROX�MA-SE ! !! !

para presente na M iscela
r'J�� Miscielanea!

calçados

c
__ I �" Brin�edos e artigos
�� nea'S'• o e sernpre

F. Schm idt, 2 onde a v�1ried�de e os preços são adtniraveis!
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Comm reio, lndus-l
tria e Agricultura

A IlaBia comlUlG�zolina caixa 55$000 Largatos grandes urna
Velas de cebo caixa 16000 Veados mateiros kilo

pra carne Soda Pyramide caixa 58$.000
EB _m Ceb olas caixa 44$ 3CO MADEIRA DE LEI - PRI-

congeil8u8 Vélas stearina caixas 35$000 MEIRA QUALIDADE
do Brasil ZéaMays Fí3ch:::rca�;:a 30$OCO Taboas de Íei est. (3x23) duzia

C(co sacco 50$000 38$000
Farei!o saeco ô$500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Fa, ellinho sacco 6$500 Pernas d:� serra lei dz. 28$000
Farinha de milho Marialina caixa Fôrro d_: pinho 14$000

24$000 Taboas d� qualidade 2x23 dz.
VéL s de cêra kilo 7$100 16$000 Ic. mpos p. cêra kilo i $400 Sarrafos de L:i 1 x5 a dz, 6$000
Cimenro Mauá sacco 11 $500
Phosphorcs Pinheiro lata 2 I 0$000
Arame farpado n. 12 rUo 25$500
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Balfeiros sacco

Curityba, 30 - Tem causado '

Farinha cornmum sacco

sérios prejuízos á lavoura, a gran- Farinha de milho sacco

de estiagem que assola o norte do Café em côco sacca

Paraná. Calculam-se os prejuizos Ervilha kilo
nas safras de algodão e, café em Banha kilo
cerca de 4:)'1-. e d� 50'1., na Assucar grosso arroba
de cereaes. Polvilho sacco

Rio, 30--Acabam de ser con

c1uidas no Ítamaraty as negocia
ÇÕlS para a acquisição de 1.500
toneladas de carnes brasileira-, p -

lo governo italiano.
Essas nezociacões [oram inicia-

o :r

das e conduzidas a!� o SeU termo

pelo IVIinisterio das Helações Ex

tenores, por inte rrnedio dos seus

�erviç0s Co:mrercia S.

Com a coop,;r IÇ:,O da embai
xada ital.: na no Rio e o auxilio
do Ministerio da Fazenda e do
Banco do Brasil, o Mlnisterio das

Relações ExteriOles conseguiu re

mover certas dilriculdades que vi
nham impedindo uma livre con-

. correncia entre aquelle nosso pro
ducto e similares estrangeiros, não
só na Italia, mas em outros mer

cados da Europa.
A estiagem
est,á prejudi
Cê: ri :::'0 a la
voura para
náense

Em v8spera
de fecharem
as portas

Belem, 30- -A Folha do Nor
te diz: «Estamos informados de

que, pelo menos duas das firmas

exportadoras de madeiras estabe
lecidas nesta capital, tencionam

liquidar suas transacções, em vir
tude da pressão que faz ao COIT.

mer(;io madereiro o director -da
Recebedoria, creando toda sorte

de embardÇOS aos seus n�goci05
que, nessas condições, só prejui
zos acarretam».

Preços cDrrenles na praça de
FI uial1Dpglls

FARINHA DE TRIGO

Cruzeir.:> 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

FRIO

9$000
7$500
8$000
20$000

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 4, kilos
Moido ;e 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

SAL DE MOSSO�O'
Sa:co de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kílos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas
Caixas grandes

4$000
5$000

DIVERSOS
Arroz sacco

NaqueIle tampo (vae para um anno e meio) eramos bem

1.620 pouco� no territorio brasileiro. A bandeira azul e branca do Sigma
1.274 I tinha si�o desfraldada por um grupo de �perarios de Rio Claro e

I da Mooca, em São Paulo, aos quaes se Juntavam alguns estudantes.
===�='��"""""=="""""

I Ahi, no Ceará. o� legionarios desfraldaram aos céos do Nordeste a

nossa f1ammula. Alguns estudantes do Recife lançaram um manifesto.
Três pione '03 da Bahia escreviam-me' Um homem em Minas Ge
l aes plantava, no extremo norte daquella Provincia, a nossa Ban
deira. Meia duzia de idealistas sinceros sustentavam no pulso o

,

pavilhão do Sigma na Capital da Republica; e em Nicteroy come

çava a nascer o integralismo.
Sahí do Rio com mais três companheiros e apenas dois

contos e quinhentos no bolso, sendo um conto de direitos autoraes

que me pagàra a Civilização Brasileira Editora, e o resto rateado
entre os companheiros Carvalho Cardoso, Madeira de Freitas e

seus amigos. Famos, os quatro, dispostos a passar todas as privações,
para plantar idéas. Desembarcámos em Recife. O desembargador
Lyra deu hospedagem a dois de nós e os outros dois ficaram num

dos mais modestos hoteis da cidade. Prégamos. Vimos crescer o

.ntegralismo em Pernambuco e partimos para a capital da Parahyba,
Inuma viatura barata. O livreiro Pedro Baptista e o intellectual Hor
tensio deram hospedagem aos peregrinos. Fizemos conferencias, lan

çámos a temente no coração da gente parahybana,
r ra necessario, porém, penetrar o sertão. Como íezelc, sem

meios de transporte accessivel ao pouco dinheiro que possuíamos �

Então PedlO Baptista teve um expediente admiravel: apresentou-nos
aos bondosos engenheiros das Obras contra as Seccas. De açude
a açude, havia o serviço de communicações inherente aos proprios
trabalhos. Propuzemo-nos visitar os açudes, aproveitando as pousadas
nos barracões e os carros que nos iriam levando, pelo sertão a den
tro. Fomos, então, a Campina Grande, onde apparecemos no cinema,
á noite, vestindo nossa camisa-verde deante dos olhos estupefactos
da platéa. Pareciamos uns saltimbancos e sentiamos nisso uma com

movente grandeza. Falámos: e o theatro vibrou de applausos. Era
a ldéa Nova que fazia a sua entrada triumphal no sertão.

n II
u

Cartas da Russia
o jornalista Carlos Maul publicou, ha dias, pelas columnas

(P
. d 60 k'Z ) Nomeação: Resolve de accôrdo do O Paiz uma interessante carta do economista Godim da Fonse-

or caixas e lOS I d' § I: d d
Em latas d� 20 kilos 1 15$000

mm o isposto �o a art. ca, onde vêem observações interessantiseimas a respeito o regimen
Em latas de 5 kilos 118$000

2' do decreto n 21.396, de 12 communista-sovietico. Transcrevemos aqui, sem commentario, um'

Em latas de 2 kilos 124$000
de maio de 1932, nomear Her- trecho dessa missiva.
mino Vieira pau exercer o cargo oVou escrever para o Correio" sobre esta senzala de e-era-

MERCADO ESTAVEL de supplente de presidente da vos que
é

a Russia communista. Meu desapontamento foi enorme. O

XARQUE Commissão Mixta de Conciliação I operario aqui vive muito peior do que o nosso ahi. Basta considerares
do Municipio de ltajahy, Estado que a média dos salarios nas cidades é de 120 a 150 rublos, e

de Santa Catharina. .:jue o rublo têm o poder acquisitivo do nosso 500 réis. Não do
Rio de Janeiro, 19 de novem- laSSO mil-réis: da nossa moeda de 500 réis I Um médico ganha

bro de 1934. - Agatnemnon 200 a 300 rublos por mez. Ha quem receba apenas 60, 70 e 80.
.Jrc.agalhães. As cooperativas fornecem mantimentos a preço baixo aos operarios

�cada operaria têm a sua-confórme o salario que ganha,) masmuita
MINISTERIO DA VIAÇÃO coisa que elle não encontra nas cooperativas é forçado a adquirir no

nercado livre, pagando preços elevados. Ah! se os nossos operarios
;oubessem o que é isto, sentir-se-iam bem felizes no Brasil".

3$000
8$000

Meic.:;d� do Rio

FEIJAO
(Pur sacco de 60 kílos)

Preto novo 1 3$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20�00J

Xar( ue coxões arroba 30$UOO FARINHA DE MANDfOCA

Xarc;ue sortidos arroba 27$000 ('Por SaéCJ de 50 kilos)
Fina com pó 1 1 $000 I
Gr ss I sem pó 10$500 I

MERCADO CALMO

Em quintos
Em decimos

FROUXO
Café em grão arroba
Vasi our as 5 fios dz.
Vass. ur IS 3 fios dz.

M:::RCA;J()

MElr4lado de Floriar!opolis
Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

15$000
20$000
1 j$GOO A:--�ROZ

13� 000 (Por sacco de 60 kilos)
1 oi 000 Agulha E<r�ciJ 52$000 I

10$CÜO Agulha Bom 49$000
12$000 ja;)(lIlcz ESflecíal 42$000
1 3$000 .Jar('n�z Bom 38$000
9$000 Bic::. Con;da 34$000
14$COO '.'[}'((' \r O FROUxO
25$000

I.. _,._,

$7.00 I BANHA
I �;/OO I

6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

Batata
Amendoim

sac. o

kiloCarne de porco
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas
Nozes kilo

lata

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

Entr.1c)as e 5ahic)as

c)e ]9·]] a 24-11

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caix:::s)
Milho (saecos)
Xarque (farcos)

105.8/8
108.280
27.39,
22.511
25.496
13.5G:0

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

1.917
22.812
2.293
1.406

4.618
24.380
13.475 Certificado de' radio-
6.321

telegraph istas

Do gabinete do sr. Director

Region31 recebemos o seguinte:
A Directoria Regional dos Cor
reios e Telegraphos dette Estado
chama a att�nção dos srs. inte
ressados para o edital que se acha
affixado na portaria da mesma

repartição, referente aos exames

"..�_�,,�....�_�-�_�-�ry�_���������������������_di - para obtenção de certeficados de

I radio-telegraphistas de 1 a. e 2a.
-classe, 03 quaes deverão ter inicio

após dez de dezembro p. vindouro.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infali vel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva
lho, que communicruá á vossa pele a fres::ura e o encan

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis
e�ozene cae:u

44$000
'135$000 I__..� am�� .. �

K

\
,'\

Rio, l.-A policia. apprehen·
deu a edição da«Voz COiID9fO"
lita», jornal mantido pejo Centro

Luvas as maiores novida- Cosmopolita de Garçons e outrOs

des recebeu a empregados de hoteis e cafés, por
CASA PARAIZO advogar ideias extremadas.

......4r::;::�:;;;:-_·:�_...... ,��.Ji;.�,�'_�A
..,_ .�., '\���l•• r�-=��'�'�·:-:��·�:-:'�·�' '-�. 1'I'r�' --'"'- . '.

'

,

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior
--------------------

Cathedratico de Direito Com
mer.cial da Faculdade de

Direito

ArADEmlCO
João José Cabral, provi
sionado.

1(. Felippe Sclimidt, 9-sala 3

Telephones :

Escript0rio
Residencia

ACÇÃO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina

(Departamento Provincial de Propaganda)

Recordando uma viagem
Plinio Salgado

CLINICA
DIURNA e NOCTURNA

D2

JOãl Car'jS th Mallo ShD.
Ci rurglão-Dentista

Cirurgião-de:ltista da F01-
taleza Anhatomirirn-Ex-ao
sistente do piO�.::ssor Reynal
do Vieira, com technica a

mericana=- Ex-á:' ,.lTgião-den
ti-te da CO'T!rlimhia Lages-
T,at<l:ncnto Sé:;U dôr, servi

ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co

rôas, trabalhos de Porcela�
J"1.-lncs. a ouro e Denta
duras - Dreç s rez aaveis.

�ua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das 14 ás 20 horas

...
•

DSIGMAS
PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

DUZIA 6$000
PEDIDOS A Oswy Souza

i R_U_A_ES_T_E_V:S,:_N_IO_R_N_._2_8_..1

Pelas
repartições
MINISTERIO DO

TRABALHO

PREÇO:

Foi remettido á Delegacia Fis
cal do Thesouro Nacional err

Santa Catharina, o seguinte officio:
"Responde ao officio n' 345,
sobre aforamento de um terreno

de marinha, em Florianopolis, re�

querido pela viuva Sophia Canti
sano, communicando que o refe
rido terreno está localizado fóra
da zona abrangida pelos melho·
ramentos portuarios, razão pele,
qual este ministerio nada tem a

oppor á concessão do aforamento
solicitado."

"Karla
ruhe"

Rio, I.-Lançou ferros hoje
peh manhã, na bahia de Gua
nabara, procedente do Sul, o cru·

zador da Armada Germanica
«Karlsruhe» , que realiza, pre�en'
temente, um cruzeiro de navega·
ção pelos mares da America do
Sul.

oNovidades
literarias

A campanha
contra o com

munismo··
SE QUERES ANDAR DE

AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8.200
Phone 1.212

E NADA MAIS!

A Educacão na Russla Sovié.

Ue 1 - P�r S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca

margo ,

Psyco jlnal)'se-Por Gastão Pe

reira e Silva

CaS$aeos - Por Cordeiro de

Andrade

Edicões de Adersen - Edilores

Edifício d'A NOITE - 14'
andar RIO

,"

':;
_.i;; .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ETA --Florianopolis, -11 -� 1934
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I L;. "";' """ -Para .SUL-c-P. Alegre-Rio
Cri' rd,,,-Uruguily--Argentim

-

-- Chile-Perú-Bolivia
SADf:t,.DO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---"Santos-S. Paulo
Pie-- Vic.tó,ia---�Caravdlas-
R,_hi1-M Ice;ó-Reciíe--Natal-

Àlrica-Europa-Asia
5,\2B1\DO 20,00 simples

18,00 regs.
- -'-
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F,)OlJlo Posit.o
EJenmtemcnte ínstallado com confortáveis cornpar-

->
ti 'nerilos para exmas. Iamilias .

Restau rant á la' carta
,l\lm_�p, com Cli1CO 'IF2tos y_a_riªdos, todcs os dias,
.: �'11 .r"c :1�1 hC""�S'1'0r ;,"Jí':"4"��6'''_�,�r''to sórnenteUt." .1 Ao ,Ou 1'-.. t:;..;a."{�",,,,�Ô���
"1'

'

.

C·' r 1'1'
.

.. Bei)",:�J_� nacl,?nae$ e e;:tran-� :lras- onrorto-e-- -

ygleile
e lVIoraliclade-.Casa de primeira ordem

'

Praça 15 de Novembro, 4 Te1ephone, 1420

. :Cdmpo -Fóra�Cyro Martins
Coleçionadores de Grncçaes-Dant' d, t"y'<'no
O 'Cheso-uriJ do· Arroio .. dó D0,'11e - l.llj, .:;0 .I 'órto
O, "14" -Hormino Li:a ,.
'6eu PelUIo Côrivalesce-Telmo Ydg"ra
E agora seu moca? -Hans Fállád �

'I?_oq'(e:-Gcnzále�-AHon�') 'Fo Li;- , . I iJüse:1 I::Ü·Divordo'rw Bíasil�Oth :0 f{{:'a
'

.

IFesta de-L"-í:.z,e de Côr-·D« -aso Hoc\l'l '

IIMr-o'dltcfiiiô·á Sci'wi:I do 'D rcii : l. .. ., r',,· :\:,c,l� '-Cê \'.Jli)�Il(U;aS 'c!o-CR:a )'] Prat;'_· (', 1'1 1',1,y
\'Lincoln-EilJil'ludwiG' .

' I
'i Ginecologia Praúcã'__ Ernst RU,lgê I I
Anatomia e Physi�logia 'Patho1og'iâis,-.Ç�mhd Vt;;S VÚn.Ha 'I.'

.
'

.'_'.

.

• ,.' ii
_.

/::' •..
-r:--

\ '''..I- � � -.,,-

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

de (Curityba)
ii, >,

M.!"\ <te:' ., -'�
; ,..... ._..} . ....._"J f.':'.'

...

;',," .

. ;-" .

E' GARANTIDO
E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

I • II

RUA
_

CIDADE . ESTADO _

Fabrica de Bordados
DE

Ernilio Dinslaken

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro

1�3eoTELEPH.
Tvpographia, Estereotypig.
Em:aàernação, Pautação, "Tra
balhos em Alto Relevo et�

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

CiA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

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

lavagem de mistérroupa epara
2··-', t d"\ !'i , ,- � p." -

C;UJ i (;; LC ';;ll

9ptin'")a qualidade

,
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A VOZ DO

'FJorian.()Potis, ' Sabbàdo: "1 de Dezembro de 19A GAZETA

Depois das
I

A
"sublinha

das" as

"calladas"

Ultimas Notlcla
po·nte so

bre a Rio
Capivary

Fug iuma I· S' recebam os seus irmãos do.: tricto Federal de braços ab
Ou trO... esquecendo-se por completo

':. úJ imos acontecimentos no

Ultimamente são varios os me- do Fluminense do Rio de Jalleir
nores que têm abandonado á

O Flamengo do Rio espera .

Do sr. engenheiro Udo Decke Alpheu Tolentlno ae 50uza Outro partem .. , companhia dos paes ou parentes! 'r recepcionado, como em' to
rec:bemos urna longa carta a pro- Decorre. hoje o seu" anniversa- fap: Relf ae Paute em troca da liberdade perniciosa os tempos o foi, na capital
posito da superstructura da Ponte rio natalicio d) distincto conterra- que lhes proporciona o mundo, deirante.

Bahia 30 - Reuniu-se' o a,ser construida sobr,e o R,io Ca- neo sr. Alpheu Tolen'tino de' Sou- E b d
'

Q d... .

" marca, segun a-feira, para a uasi que iariamente encon-Tribunal Regional para re- plvary, que deu motivo a entre- za alto funccionario da Carlos Capital da Republica ocap. João tramos, na Policia, no registo dassolver os recursos e irnpug- vista do dr. Raul Bastos, Direc- Ho'epcke S, A''. LI GaZela cum- R 'ff d PI'
"

d� . ei e au a, que aqui )a exer- partes. casos estes.
nações. Foi uma sessão bas- tor de Estradas de RodalIens, primenta-o. d Nv ceu.o comman o da Guarnição e esta semana, mais de uma S p.) 30 (A r>tante agitada, mesmo entre que ha dias publicamos, d 14 BCd'

au o. vazeta
, ,

d O íd di d d h
o .. vez, noticiamos o esappareci- As medalhas que deverl'amos JUIzes, quan o vem a. ev o o a tanta o a ora A I to P 't

d I II d é' I bli h
'

nge o a ar a "

Os officiaes iníeriores do 14 B. mento deste ou daquelle menor. entregues, amanhã, aos camcampo as ce u as co a as, não nos pos�lve pu icar o)e A d d h
'

I C ) d d I- -

d d f
ata e oje assigna a, o ., reso veram prestar uma h{ - Ain a ontem, o tenente- e e- brasileiros de foot-ballque nao serao apur i as, I a ita carta, o que aremos na anniversario natalicio do nosso dis- ' d tidã d d P Ih t

' serão
t t I

'

'I ima edi menagem e gra 1 o ao seu ex- ga o e a oça, apresen ou a próxima quarta-feira ant .Lnum o a supenor a mi , proxima e icão. A "1 L d P I Ce I M I F
' es 1.IiI1It,:z tincto patricia sr. nge o a· comman ante q�e consisterá na o icia ntra , anoe rancisco tida S. Paulo x Flamengo,

1'11

Porta, capitalista e do a�to com- entrega de um mimo, Peres, cOlll 18 annos; que ha maior brilho da pugnamercio do paiz,
<

O Nucleo Catholico S. Sebastião dez dias, sahiu da casa de seu
.

Ao ,estimado anniversariante mandará celebrar, amanhã ás 9 ho- avô Frai)cisco Florentino.
.

A Gazeta envia suas felicitações, ras na Capela do Asylo de Orphâs, Não .sabemos a que attribuir a

com votos de felicidade. uma missa em intenção á felicidade dispersão; sabemos porem . que
pessoal do cap. Reif, que é presi- ella constitue um grande mal so-
dente honoeario do Nucleo. cia!.

;..

" n
II

.

ENTREGA DE MEDA,,

LHAS

Bellezas em Revista O VASCO DA GAMA
DESLIGOU-SE '

'��.Rio, 30
.

(fi Gazeta)-O
R. do Vasco da Gama
desligamento da: Liga CariOca
Foot�Ball, o que foi concedi

(Footligth Parade)
Romance, risos, canções, feérie !
Eis o que se contem em quasi duas horas de espe

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

Festeja hoje seu anniversario ]
o nosso presado amigo e concei
tuado commerciante Sr. Oscar

ODEON Cardoso, proprietario da acredi-
tada casa �(A Capital».

vae exhibir no �s da A Gazela abraçam-lhe Rio 1 - (aéreo) Onte.n, cada cidadão desde o nasci- Estará de plantão amanhi
Domingo, ás 5, I

cordialmente,
_

quando terminou a reunião menta. A carteira terá por Pharmacia
.

Elyseu sita á
6 3 4 8 1 2 h

da Commissão Elaboradora modelo a européa e o de- Felippe Schmidt.I e I 0- Prof. Heitor Luz d r- digo P aI que po t d t
'

á
raso Entre os des- . ,o �� I en,. r cr� o � crmtnar. o uso 0- O serviço noturno será I'
lumb r a m e n tos O natalicio do nosso conterra- sígnal 'Já se acha quasi prom- brigatorio da mesma por pela Pharmacia Christovão .

dos seus scena- neo sr. prof. Heitor Luz, phar- pto, O sr. Vicente Rau deu todo cidadão brasileiro. João Pinto.
' a

,

izant rnaceutico. interessante notícia aos ju- J G Inos gigan escos,
A Gazeta felicita-o, rístas que o acompanhavam.

sr. oão onça ves, cuja posse
emb a Ia dos por' ,

Disse, assim, o ministro depende de 3 victorias consecu-

suas canções i-
Dr. Oscar Ramos da justiça que tem prompto

tivas.
ne s q ue c ive is e

o, projecto que institue a
O At/etico já é portador de

embriag a n d o o A data de ôntem registrou o -Carteira do Cidadão» I victoria pelo score 'de I xO.
publico com suas anniversario natalício do nosso pre- E' d f Ih' Haverá um preliminar entre os

plasticas maraví - sado collega de imprensa.sr. dr.
-« uma' gran e a a, d d d

'

I bdisse o ministro, de que nos segun o.qua ros os mesmos cus.

lhosas, 300 garo-' Oscar Ramos, lente do Instituto resentírnos: A carteira terá
tas, vestidas com Pclythenico.

.'

a historia pregressa do cida-
'

longas t r a n ç a s Apresentamos ao distincto anni-
dão, isto é, data do nasci-

prateadas, v ã o versariante nossos parabens. menta, estado civil, loaar de
provocar um mais - ';1'\ "tI,. "

�

'I to.mai " ( Paulo Dutra' ,�)(, \ j. residencia, OS cargos que e-
VIO en 0, mais p�o • 'xerceu, quando, se foi pro-lon�doa e mais Passa hoje a data natalicia, d9 cessado, etc.»
p�ng,oso c u � t 0- nosso dedicado e' zeloso ,.a:�xilil)r
clrcUl�o na ,clda- sr, Paulo Outra. bastante .estima- Rio 1 - (aéreo) _', Pelode, �ncendrando do por todos os mourejam, nesta governo da Republíca serà
coraçoes, redação.

.."

assignado, dentro de poucos
- E então o A Gazeta abeaça effusivamente dias, um decreto creando a JUNTA REORGANIZADO�

«fan», nU'm des-
o anniversariante com votos de carteira de identidade civil, RA DA F. C. D.

lu m b r a m e n t o felicidades. da ..qual constará a vira . de Foram convidado$ os presiden-
maior, conhecerá tes de todos os clu1.:>es filiados

� Et��TfA»D� Nu�:: p;�:� ,hoje o sr. Protenor ,D'e5pOrtos �:z:d;:":: t�ec� JD��e�7:::
"A CA S C ATArá amnhã, ás 10 horas. Nessa reu-

HUM A NA", O
-o joven Walciony, filho do C. .

riião serão tomadas providencias
numero do «HO- do sr. Manoel Theodoro. ontrnuaçdo da Ia. pagrna para a escolha de novos diregen-ITEL DA LUA ' O, Clube" sempre que possa, tes da Federação. I
!v'lEL", O bailado Nascimento: de�era, ol��mzar sema�almeote o Cogita�!e de manter nos cargos
dos RGATOS" e .'

tremo mdlvl�ual (comd�, suéca,
os actuaes membros da junta.

a grande e sen- Acha-se em festas o lar do nosso etc.) e, o tremo em con)uncto eo-

sacionalissima distincto conterraneo sr. Altamiro tre 10. e 20. teams. E assim tal- O «SAo BENTO» EXCU�-
surpreza ! Lobo Guimarães, Pre;idente do vel. possfamos aprese�ar um pou- SIONARA'

JAMES CA- Conselho Consultivo do Estado e
co de oot-baU nas futuras com- Forçosame'nte esse engano

GNEY apparece candidato á deputação estadual petições. Barra Bonita (S. Paulo) 30 Vae fazer um reboliço
cantando e dan- pelo Partido Liberal, :e;om o nas- (fi Ç/azeta)-O maior aconteci� -O nome é doutro Fulano

sando com RU. cimento, antem, de uma menina .
REMO mento sportívo de todos tempos, Ahl Simões si sabe dissol

BY KEELER,em que na pia baptismal receberá o '0 Clube' de" Regatas «AI- nesta cidade,' é a vinda do «São
'

N O I T E S DE nome de Regina. do Luz» fará amanhã umas Bento», da capital paulista, para (Com 'a fita [Bel/e'
SHANGHAI, O ' preliminares e terminarão as enfrentar um quadro local, ama- Zas en:r �vista).
numero musica- Baptizado: provas com uma çhurrasca- nhã.

do de maior at- Será amanhã levado à pia bap- da nos Coqueiros. A IDA DO «FLAMENGO» Zé Florencio estraga a I)ista

tracção da téla tismal a menina Eunice,' filhinha A' SAO PAULO Na Fute-Laite-Paradal
desde o advento do sr. Francisco Coelho Pinto, F'uteból Vendo a figura da artista

do cinema sonó- funccionario postal. Servirãode" �. �aulo, 30 (fi Gazeta)-, Na «Gazeta» publicada
roo padrinhos o sr. Alberto Senna e

AVAAYxATLETICO FOI feito u�, appello aos paulls- Lógo chama o Manézinho
a senhorinha Donatilia Sartorato. Amanhã ás 16 horas, no gram- tas pelo RadiO Record para que E mostra aquella embrulhada,

mado da F. C. D. à rua Bacayu- , Dizendo muito baixinho:
O melhor sortimento de va, 'terá lugar.·o encontro das

.
Roupas para homens e Que figura marcreadalll

artigos para homens só na equipes,: do Avazy e Atletico, cnanças só na CASA A
casa A CAPITAL. ,', em dispu,ta da taça offerecida pelo CAPITAL. $arapllO

I····'--------------------------------�------�----------���----�·�\�..•
I Sedas, Sedas e mais Sedas

Oscar rara090

PHARMACIA DE
PLANTÃO

Carteira de
·Cidadêo

Confeitaria
Chiqu,iE"h

Amanhã dás. 10 ás 12
ras, haverá um magnifi'
concêrto pelo apreciado cdo
[uncto Freyesleben-BarbosFIGUEIRA X CANTISTA

. No campo do Cantista F,C.,
nodistricto de João Pessõa,
haverá amanhã, um match a

-nistoso entre o -Figueira F,
C.» e o -Cantista F. C,-

Ha grande aninação pelo
encontro dos dois clubes, que
promete Sir sensacionaL

Com referencia
artig� «EsclarecendO'
de Jairo Callaao,
(Gazeta 30-11'34,)

Si voc�, as�im cal/ado,
Faliou daquella maneira,
Com você, meu Jairo amado,
Não quero mais brincadeira ...

Pois você, esclarecendo
Falia ... falia um bom boccado:
E no firr, vae escrevendo
Seu nome: Jairo Callado!

Foi preso. (9\o�
policialde fi Gazeta).

Uma das 300 garotas de «BELLEZAS
EM REVISTA«

Bellezas em Revista
E' a magica symphonia dos sonhos!

O "FILM" ENCANTO I
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