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E' gravissima a

situação russa
Londres, 11.-Apesar dos momento em que este era feroz-

desmentidos officíaes, sabe-se que mente combatido pelos nnrmgos
a revolução estalada a 7 do cor- da nação.
rente, em Leningrado, está se Parece, todavia, que a situa
alastrando por todo o paiz, amea- ção de Stalin, se torna cada vez

çando sériamente a posição do mais critica e angustiosa esperan
dictador Stalin. do-se graves acontecimentos de
O serviço de censura soviéti- hoje para amanhã.

ca contin�a sev�ro. "_ NACIONALISTA t:M EX-
'Nossa LSenhtOraTodavia, a msurrel�ao se g�- CESSO A ATTITUDE DO

O re O

n.e�ahsa, s�nd.o o movimento di-
,_ BRASIL _

rígido principalmente contra o

actual governo sovietico pela O.
G. P. U, de Leningrado, trans

formada em fóco principal da
revolução. Adiantam as noticias
vindas de Varsovia que as forças
militares enviadas a Leningrado,
para combater os revoltosos, não

ture lograram exito, tendo os amotina-
dos resistidos. Simultaneamente,
outros Iócos sediciosos se mani
festam, distraindo a attenção do
governo, que precisa se desdobrar

paiz e commenta:
para manter a situação.
Londres, II.-Novos despa- «Tem-se a impressão de que

1 I f d V a situação permanece precaria e
c lOS te egra icos e arsovia in-

que os actuaes dirigentes do Bra
formam que os acontecimentos na

I sil estão dispostos a levar a sua
Russia se precipitam nas u timas

d politica nacionalista a novos ex-
horas, tendo o governo eterrni-

I d E tremos» .nado a mobilização gera o xer-
_

cito, para combater os revoltosos. CO IIeg iOStalin teria feito varios appê-
los ás forças armadas para se

conservarem fiéis ao regime, no

Teve lugar hoje ás I O horas,
a festa do encerramento das au

las do anno lectivo do ColIegio
«COlação de Jesus». Revestiu-se
o acto de grande solemnidade
com a presença de muitas autori-

Rio 11 - O projecto de dades e familias.
lei, estabelecendo o accesso Um programma
dos estudantes por média, a rigor teve óptimo
foi remettido hoje, terça-lei- agradando bastante
ra, via aérea, para Porto A- sistencia.
legre, de onde será encami
nhado a São Borja e subrnet
tido á assignatura ou ao véto
do presidente Getulio Vargas,
actualmente em repouso na

sua fazenda.
Nos meios autorizados,

Correm duas versões a res- Manáus, 12 (via aérea)-O
peito afirrnando uns que o [ornal noticia que cerca de tres

�r. Getulio Vargas sanccio- mil brasileiros foram obriga�os a

narà immediatamdnte O pro- abandonar as terras do seringal,
jecto attendendo á grita ge- onde trabalhavam, na fronteira da
ral dos estudantes; outros Bolivi3, e a se refugiarem em ter

observam que o sr. Getulio ri.torio .boliviano, pa�a e�capar ás

é matreiro e, em assumpto violencias do propnetano dessas
de tamanha gravidade e tan- mesmas te�ras. Como os traba

ta coniroversia não decidi- lhadores tivessem demorado em

rá, quer dizer , 'não sanccio- attende.r á inco�cebi.vel intimação,� f dnará nem veterá o projecto, o re en o propnetano se apresen-
deixando decorrer o prazo tou acompanhado de numerosa

legal de 10 dias que lhe é força policial acrea�a: obrigando
concedido para assignar ou aquelles nossos patn�lOs. a procu

vetar, quando acamara po- ra� protecção em terntono extran-

derá transformá-lo em lei. geuo.
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das médias
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Delegado especial
de Tubarão

I

�
I

Para delegado especial de Tu
barão, foi nomeado, por acto de
ôntem, o sr. capitão da Força
Pública Antonio de Lara Ribas.

Roupas para homens e

crianças só na CASA .A.
CAPITAL.

Curityba, (G.)-O automovel
em que VIajaVam o interventor -----------

Manoel Ribas e o prefeito, capo-
tou na serra. Luvas as maiores novida-

Os passageiros escaparam ile- des recebeu a

sos. CASA PARAIZO

Londres, 11-0 «South A
merican joumal» volta a insistir
no máo eííeito causado na In
glaterra pela recente decisão do
Banco do Brasil.
No artigo de hoje, em que ai

lude a «attitude xenophoba e

particularmente anti-britanica do
actual governo brasileiro,> o

o «South Arnerican» 'faz um ba

lanço da situação fiscal desse

"Co
ração de
Jesus"

organizado
desempenho,
á selecta as-

Tres mil bra
sileiros ex

pulsos

o sr. Manoel Ribas
victima de um

desastre

Entravadas as Collaçào de,
construcções grau

Ontem, à noite, com so

lemnidade, foi realizada no

salão nobre do Instituto Po
Iytéchnico a ceremonia de
collação ie gráu das tur
mas de engenheiros - geo
graphos, e pharmacenticos que
terminaram o curso no cor

rente anno.

O acto revestiu-se de sin
gular brilhantismo, tendo a

elle comparecido seleta as

sistencia.
Aos novos profissionaes,

A Gazeta felicita.

o PRINCIPE DOS PROSA

DORES BRASILEIROS

Rio, 12-0 sr. Gilbetro A
mado, em carta ao «Oiario da
Noite», solicitou a retirada de
seu nome da lista dos votados
para principe dos prosadores bra
sileiros, alIegando que o titulo
deve merecer ao sr. Ronald de
Carvalho, em quem elle mesmo

votou.

Segundo consta, entre a Prefeitura Municipal, que antes

não lôra ouvida, e os governos [edera] e estadual, ha uma séria

divergencia, quanto á construcção dos magestosos prédios para a

Directoria Regional dos Correios e Telégraphos e ESCJla de Ap
plicação, cujas valIas para os alicerces já estão abertas á rua V;
ctor M eirelles.

Segundo ouvimos, originou-se a questão na circunstancia
de terem sido feitas as plantas, sem audicncia da Prefeitura f.lu

nicipal e sem se deixar o espaço necessario ao alargamento da

quella rua, que terá 1 5 metros de largura.
------------------

A GRE'VE DOS ESTU·

DANTES BAHIANOS E

- PAULISTAS -

Rio, 12 -Communicam da
Bahia e de S. Paulo que os

academicos se negaram a respon
der á chamada e comparecer aos

exames oraes, em virtude c!a
gréve em que se acham, motiva
da pelo facto das congregações
quererem desrespeitar o decreto
de promoção por média. A gré
ve continúa em seu apogeu, não

se tendo notado a minima dis
senção.

do G. E. "Padre
A I·

"

nCâleta

Rio, 1 2 - Ontem, dia consa- Realiza-se amanhã, ás I 7 ho-1--------------
grado á Nossa Senhora do Lore- ras, no «Grupo Escolar Archidio-
to, a Liga Aérea Brasileira, de cesano Padre Anchieta», um Ies- O regresso
que é presidente o sr. Nicola San- tival de encerramento do anno le-

d hto, esteve no Cattete afim de ctivo, com o desempenho de pro- a sen ora
fazer entrega á sra. d. Darcy- gramma escolhido. Em seguida Getu I iOSarmanho Varg-s de um officio será inaugurada uma exposição de
em que diz. que a Liga de avia- trabalhos escolares dos alumn�s Va rgas
dores, desejando construir uma daquelIe conceituado estabeleci

capellinha votiva para o culto de mento de ensino.
Nossa S.;n�_o:a de Loreto no cam-

po dos Affonsos, Escola Militar
de Aviação, appelIa para dona
Darcy, afim de: que se digne pa
trocinar, como madrinha, a obra
catholica que visa entronizar N.
3c:nhora do Loreto no Campo de
Aviação.
A capelIinha projectada consti

tituirá um pequeno e artistico ni
cho oitavado com a imagem da
Santa no centro e será colIocada
num dos angulos do Campo dos
AHonsos, onde não sirva de em

baraço á acção dos aviadores.

Rio, 12.-A esposa do sr. O SR SALAZAR E' PRO-Getulio Vargas comrnunicou-se 1 )HETA
pelo Telegrapho com a commis-
são de damas que annualmente Paris 12 - Os jornaes
distribue. nos jardins do Cattete, desta capital se occupam da
roupas e brinquedos pelo Natal, phrase do sr. Oliveira Sala
às creanças pobres, comrnunican- zar, dizendo que dentro de
do-lhes que pretende estar aqui vinte annos não haverá mais
dentro de uma semana afim de assembléas legislativas na
tomar a si todos os encargos dec- Europa. A imprensa france
correntes daquelIa iniciativa. A za acha que a opinião do
sra. Getulio Vargas virà acompa- ministro portuguez é um
nhada de suas filhas. tanto avançada.
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, Em materia de paciencia e de esperar nos ba- �
, temos o record mundial. E quando isso não acon- �
� tece nos fazemos sempre besteira. Não tivemos �
, calma para esperar, em 1930 a sucessão do Pau- �
, lista de Macahé e desencad�amos a revoluçâo. �
llt Está aí uma outra besteira. �
� Agora mesmo no Brasil todos esperam. �
r Esperam os deputados a sua vitória eleitoral. �

ri
Esperam os postaes-telegraphicos o reajusta- �

Jt mento prometido. �� Esperam os estudantes o decreto da promo- �
� ção por média. �� Esperam as congregações e conselhos técni- �Esta, 3 fu_tu ...

'

!�I
cos �os estabelecimentos de ensino que não seja �

" sancI?nada a promoção por média. Espera tarn-

1M1rageraçao .. bem ISSO o conselho superior de ensino. �
do Brasil" � Espetam os estudantes de direito de S. Pau- �•

� dlO que 0dutros se solidarizem com a greve que �� esenca earam, eles os cultores do direito estão rtIRio, 1 2 - A policia surpre- �� f d
..

I,;
azen O uma COIsa Inconstitucional mas esperam �hendeu, na Esplanada do Cas-

� que estão acertados. Esperam os 'nossos pobres "tello, dez menores que fumavam ci-

�1 pelo seu presente de Natal. ,
garros confeccionodos com uma II Esperam muitos moços bonitos, muitas ferni- ��
herva entorpecente denominada t .

t It d
. I!t

<diamba e. ti
nIS as exa a as e !11UltOS �elhos tropegos pela ta- �

Os detidos confessaram �
boa salvadora que e a bendita e cobiçada sinecura �..�que o It do emprego público.fornecedor de taes cigarros é Ti- � E G t I· V

II

mo:h;o Perein. t. spera. O sr. e u 10 argas lá em S. Borja no �
O d

I"
r.etIro bUCO�ICO dos S.an�os Reis, entre bois e vacas,

�III
a a uma busca, foi encontra-" lindos equinos e os IntImos da familia que lhe Ie-da, no estabelecimento de Ti- II I d

It

motheo Pereira grande quantidade It
vem a pape a a para assinar. Entre um sorriso e �

de «diamba». �
um olh.ar de ��pi!as dilatadas nos verdes coxilhões

�I�T � de hor�zonte .I1ImItado o presidente espera despis- �imothe� foi pres�: os me- � tar mela duzIa: esperando e sorrindo na moita. ��:�:. remettIdos ao JUIZ compe- � Quando o sr. Vargas chegou aos Santos Reis quan- �.:� to potro chucro não estaria esperando pelo presi- II

Iv
dente para que lhes quebrasse o queixo? Andam

.

�
td d OB �II��o os :speran o. rasil espera pelos seus filhos "

CEMITERIOS DAS IRMAN- e o abI�mo tambem espera o Brasil. E' uma espe-
DADES ra continua.

�'.. Nos. ta.mbem aqui vamos esperando, pelo que �-

li lemo d t
"

Vão bastante adiantados os

Itl
.

s
_ lana,men e, uma nova revolução qualquer �

trabalhos no Cemiterio do !taco- dIa e n,ao esta longe. Já temos o signal dos tempos... �b d I II E só esperar.ro y e terrap enagem, para cons"

trucção de um vasto plateau desti- 1 II
nado aos cemiterios das diversas 1 BIS B I L H O T A IHirmandades religi05as. �

.........,_.'"""'"�............... It
� �:..��.*..:.�� ������,,:,r3:"',,*,"ai:""''';:'''':--=''��� .. .=--����.....��...��

o sr.Be.-nar
des será
lider

Rio, 12 - Informa-se, autori
zadamente, nos circulos opposi
cionistas, que está assentada a es

colha do sr. Arthur Bernardes
para lider da opposição na pró
xima legislatura.

O CARNAVAL CARIOCA Como póde ser
isso?Rio, 12.-Não se realizou a

reunião da cornmissão do Carna
val do Departamento de Turismo,
marcada para hoje e na qual
seria lido o protesto dos grandes
clubes carnavalescos contra a con

cessão da comrnissão, que deseja
dar ao centro dos cronistas car

navalescos da empreSD. da Luz e

da exploração dos l aÍes e das
festas.
A Federaçã» discorda da com

missão, que não considera as en

tidades representativas do carna

val carioca.
Tambem seria discutida a trans

Ierencia do prestito carnavalesco
da Avenida Central para a Ave
nida Beira Mar.

Curitbya, I2- Communicam
de Guarapuava que foi encontra
da, no sertão, uma ossada huma
na junto aos destroços de um

av.ão,

Accredita-se que se trata de
um avião boliviano que se tenha
despedaçado contra o sólo.

Destroyer
Santa Catharina

Surto neste porto, chegado
ôntem, da Capital da Republica
para festejar o «Dia do Mari
nheiro», acha-se o destroyer Santa
Catharina da nossa Marinha de
Guerra.

Preso por embria
guez

Ontem, foi preso e recolhido
ao xadrez da Policia Central,
Avelino Santiago da Silva, resi
dente em Capoeiras, municipio de
São José; que, embriagado qUlZ
provocar desordens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Mané do Padre» inteiramente
senhor da sua parte, não inspirava
receio algum ao mestre Pavão. Co
meçou a exhibição com successo.

Distribuida a marcha «São João» ,

�:*:.s:��OO���:s�"Sl Mané do Padre que nada lia de

� A R T E ��j musicas, esquecêra-se que nessa

" '!j composição o só lo do trio era seu.

M

I
No fôrte duvidoso do que se

REI"\Acro"

11.1'
.

I
O" soldados do Regimento heroico, qle te legaram uma al-

u n " seguma, o c arinettista vira-se para alcunha gloriosa, uzaoam um collete verde!
JOAO M. BAR��sB�O�S��aA�I.I,tI,

traz e em altas vozes: c5tLestre é

___ .__

"nestas marcha que tem o sólo?
LOS BARRIGAS-VERDES! AHI VIENEM! gritavam

M P
os castelhanos intrépidos, mas que tú os batestes em encontros san-

B
estre avão apavora-se e ner- bA anda de musica do antigo grentos e ravÍos!

vaso não sabia o que fazer. Pen-
Corpo de Segurança, hoje Força d

As Legiões integralistas, que batalham pelo Bem do Brasil
sou em man ar remacar mas antes IPublica do Estado, organizada ' ' -vestem uma camisa verde.
que transmittisse a ordem. Mané

sob a direcção do saudoso João d P d E' o Destino que está indicando um rumo!
o a re começa a excutar um A dPenêdo, atravessava seria crise. b II

. côr ver e tornou-se.um symbolo do teu passado magnifico!e issimo e difficil só lo que abys- -

Isso foi no primeiro governo do Attznde l
mou o proprio autor da marcha,

grande catharinense Felippe Sch- F O INTEGRALISMO é o grito do Brasil dilacerado pelosoi um successo sem igual. Amidt. O governo e o commando b d d Partidos politicas, asphyxiado pelo individualismo egoista, garroteadoan a o «Corpo de Segurança»quizeram reorganiza-la e disso in- brilhára. por um liberalismo que permitte a eclosão de doutrinas extremistas
cumbiram o competente e acatado que negam a Deus, a Familia e a Patria!
Pedro Pavão do Nascimento, o C O INTEGRALISMO é o clangôr da

d P
ommentando ôntem commigo 6 hqueri o mestre avão, que toda S b não quer sosso rar no c áos de uma Democracia

e e astião Vieira, mestre Pavão Igente conhece. A tarefa era ardua, dizia-nos:
c asse e não para o povo brasileiro!

mas mestre Pavão, confiante em Q E tú, catharinense, nunca deixaste em vão os appellos da
I I

uem me déra escrever um Psi mesmo, propôz-se a eva -a a só lo tão bonito!...
tua atria I

termo e levou-a. Estavamos no O INTEGRALISMO não é um Partido, é um movimento
anno da graça de 1899. Fórte - A parte das antigas nacional que agita o povo brasileiro dos seringaes do Acre, que
A custo de ingentes esforços a marchas religiosas e do' Placido Castro incorporou ao Brasil, aos pampas riograndenses, que a

banda de musica do Corpo de Se- brados, obrigada a ins- bravura gaúcha e a bravura barriga, verde! mantiveram para a Patria,
gurança ia novamente se exhibir trumento de tmibre gra-I luctando lado a lado! .

em publico, o que ha rauito não ve e que antecedia o CATHARINENSE !

fazia. trio, geralmente com TUDO PELO BRASIL;
Com um reduzido numero de sólo de certo instru- TUDO PARA O BRASIL;

figuras, mestre Pavão, trouxe o menta. NADA CONTRA O BRASIL!
seu conjuncto par!i uma tocata Remaçar - Duas pancadas Por Plinio Salgado, ANAUE'!
official. Naquelle tempo, os graú- fortes de bombo, que

n
II
"

dos gostavam muito de musica e interrompem immedia- Pe los munic ip iasincentivava e impunha aos tamente a execução.
M

�'�����MICONVEN9A-SE �o� () fim d� i�stallar o núcleo intsgralista local, veio o

que nos receptores PHILIPS são

aproveita-I
chefe .mumclpal de joinville, acompanhado de grande número de in-

das todas as importantes conquistas d
" tegrahstas.a sciencra A' I I 5 h h ' - f "d I líd d

do radio, razão porque recommendamo-Ios.
s O, r ras c egava � estação errea esta. oca I .a e

I
o TREM VERDE, composto de ) vagões, repletos de integralistas

AGENTES:- COSTA & Ca. familias dos Nucleos de joinville, Bananal, Jaraguá e Hansa. Feitas

. .

as saudações de estylo, rumaram a pé, com muito garbo e enthusias-
RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Flonanopohs mo, para esta Villa, na qual fizeram uma passeata pelas principaes

��)(��jL�J(��t���i�� ruas, s�guindo depois para a séde do A. 1. B. local, o�de, lhes foi

!.l �ffereclda uma succulenta churrasca<da. Cerca de 250 mdlclanos des-

�i�_l=l�
fIlaram pelas ruas locaes, puxados por bandas de musjca�e tambores.

••

.

.

A' s 14 horas, houve conferencia no salão Keil; sobre as

F I nanC I amen tos sem Juros idéias integralista, fallando nessa occasião, na ordem que se segue os

P E L A seg�intes senhores: José de Carvalho Ramos, Alberto Andrade, Er-

••
nam Bessa, dr. Josino Rocha Loures e Aristides Largura, os quaes

Carteira Prevlsora do Lar fôram, por inumeras vezes interrompidos pelos aplausos do grande
auditoria.

A seguir foi prestado o juramento ritual dos milicianos desta
localidade. em numero de 30,

'A população sãobentense ficou enthusiasmada com o especta
cuIa que assistiu.

A's I 7 horas, rumaram novamente, a pé, para a estação
ferrêa, onde embarcaram com destino as suas procedencias.

São Bento, 9 de dezembro de 1934.
(Do correspondente)

A QAZETA dirigentes e responsaveÍs pela arte,

DIARIO
os maiores sacrilicios. Mestre Pa

INDEPENDENTE vão, por essa razão, escolhêra um

Redactor-chefe repertorio de primeira grandeza e

Martinho Callado Junior ensaiara-o a capricho. Compuzéra
REDACTORES DIVERSOS até uma marcha denominada São

Agentes-correspondentes em João a solo de clarinetta que no

quasi todas as localidades programma figurava com a 9 de
do Estado. Fevereiro de autoria de Penêdo,
Collaboração obrigada a trompa no trio.

O I o. clarinettista da banda
de musica, éra o Manoel Livra
mento, que por ser filho adoptivo
do Padre Livramento, ficará com

a alcunha de Mané do Padre
Desconhecia os mais rudimentares
principias da musica, entretanto,
um bom executor, devido sua

grande technica e magnifico ouvi
do. Pegava de prompto qualquer
melodia.

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arli

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc tsor parle
rla Redacção.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000 Ensaiada a rigor veiu a Banda

MEZ 4$000 do. Corpo de Segurança para Pa-
Íacio.

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

raixa Postal 37

-DO-

Banco de Credito Com
mercial e Constructor SIA
Success�r da Casa Bancaria Economlsadora do Lar
de A. M. La Porta & Cia_ e da Economlsadora
do Lar Organização deAngelo M. La Porta & Cia.

Agencia de FLORIANOPOLIS-EDIFICIO LA PORTA

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

PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO
MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE

O ALUGUEL, E SEM JUROS
�

PE OS
Repartições

Pelo Director Geral dos Cor- MINISTERIO DA VIAÇÃO
reias e Telegraphos foram baixa- E OBRAS PUBLICAS
das portarias:

Transferindo um lugar de es

tafeta da agencia posta-telegra
phica de Indayal, para Joinville;
concedendo a d. Genetta Dutra
Mendes, auxiliar de 2a. classe,
tres mezes de licença, com venci

mentos, nos termos do art. 170,
n' 10, da Constituição Federal

ACÇÃO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

��_=._,"'�.�=._'O'._

provincia deSta. Catharine
(Departamento Provincial de Prnpaganda)

A' Delegacia Fiscal de
Santa Catharina, foi officia
do respondendo ao officio
numero 369, sobre aforamen
to de um terreno de marinha
situado á rua Calheiros da
Graça, cidade de Laguna,
requerido por Anchangelo
Bianchini, comrnunicando que
o referido terreno está fora
da zona abrangida pelos me

lhoramentos portuarios, ra

zão pela qual este rniniste
rio nada tem a oppor á con
cessão do aforamento so!ici
tado. (21.582-34. Expediente
de 23 de novembro de 1934.
Ao presidente da Associa

ção Commercio e Industria
de Itajahy foi officiado com

municando que, no corrente
exercício, não é mais possi
vel cogitar-se da const ruc
ção de um edificio para os

�.orreios e Telegraphos, vsito
ja terem sido assumidos corn

promissos dentro dos credi
tas de que dispõe o D. C. T.,
o qual examinará o assum

pto no exerci cio próximo, si
fôr concedido novo credito ,

para continuar o programma
de construcções de predios.

CursoMilton

XVI Portarias:
N. 788, de 4 de outubro de

1934, approvando a folha de trin
ta e seis diaristas contractados pe
lo Departamento Nacional de Por
tos e Navegação para os serviços
da Commissão de Estudos do por
to dlO Itajahy e rio Cachoeira, po
dendo os mesmos serviços no cor

rente exercicio, a partir desta da
ta e até ulterior deliberação do
Governo, e correndo a despesa á
conta da sub-consignação n. I I ,

n. II, verba J 5a., do orçamento
em vigor e de accôrdo com o re

gulamento expedido com o decre
to 18.088, de 27 de janeiro de
1928, e artigo uuico do decreto
numero 19.5 J 3, de 20 de de
zembro de 1930.

-O Integralismo defende o proletariado brasileiro?
-Sim. O Integralismo defende as reinvindiçações leg;timas

do proletariado brasileiro, e dos estrangeiros identificados com o

Brasil, e o quer integrar no Estado e na Nação atravéz do seu Syn
dicato e das suas Corporações, Não o atira, como os communistas

estrangeiros, ás metralhadoras das policias, nem o explora con pro
messas vãs e irrealisaveis, O Cornmunismo só foi possivel na Russia
devido á situação especial desse paiz, que uma denota desorganisára
e que está geographicamente isolado do resto do Mundo. O pro'·

prio Lenine reconheceu isso quando, escrevendo a Smilga, de Wiborg,
pedia acção rapida e enérgica, afim de impedir que Kerenski St

Iortalecesse e, seguro e apoiado pelas tropas, cortasse a unica op

portunidade que os communistas tinham para ir ao Poder. (Ver Le
nine e Ghandi, de Füllôp. Miller, pago 170 a 173).

" "
II

Nucleo de Florianopolis
Na sessão pública a realizar-se quinta-feira próxima, ás 20

horas, prestarão o compromisso regulamentar varies companheiros
inscriptos em Novembro p. p.

Fará nessa occasião, a conferencia doutrinaria o companheiro
dr. Jae Collaço, Secretario do D. P. M., sendo o thema: «O Ínte

gralismo e a Liberal-democracia».

MINI3TERlO DA AGRICUL
TURA

Foram remettidos ollicio: Ao
sr. director do Serviço de Fomen
to da Producçlo Mineral: com

munica que re iolveu approvar o

quadro do pessoal variavel neces

sario aos trabalhos de sondagens
no Estado de Santa Catharina.

Requerimento despachado
Supprimindo a agencia postal

de São Marcos do Rio Fortuna
de 4a. classe e a linha postal de
Braço do Norte a São Marcos
do Rio Fortuna em Santa Catha
nna.

Roberto Müller, pedindo para
pesquizar ouro no leito do rio Íta
jahy Mirim e no do Ribeirão do
Ouro, situa ::los no logar denomina
do Ribeirão do Ouro, Districto de
Porto Fra'1co, município de Brus
que, Estado de Santa Catharina.
Compareça á Imprensa Nacional,
pessoalme ite ou por m-io de re

presentante, dentro do prazo de
30 dias a partir da publicação des
te convite, afim de satifazer o pa
gamento da publicação do decreto
n. 154, d� 20 de novembro, no

Diario O//idal.

"
II II

CATHARINENSE!

Licencas concedidas:
yola�da Gentil Costa, auxiliar

de 2a. classe, da Directoria Re
gional de Santa Catharina, dom
mezes, em prorogação, com 314
do ordenado, para trata 'nento de
saúde, a contar dã I de agosto.

MINISTERIO DA FAZENDA
nacionalidade que
creada para uma

Sao Bento

Ao sr. delegado fiscal em Santa
Catharina foi olliciado: remetendo,
para o hm indicado no parecer o

proceso em que o ajudante de des
pachante da Alfandega de S. Fran
cisco Alcino Cunha pede a sua

nomeação para o cargo de despa
chante aduaneiro da mesma repar
tição,

-Por decretos de 20 de no

vembro foram nomeados:
A pedido, o agente fiscal do

imposto de consumo no interior
do Paraná, Albano Monteiro Es
pinola, para identico logar no in
terior de Santa Catharina.
A pedido, o agente fiscal do

imposto de consumo no interior
de Santa Catharina, Miguel Ta
vares de Lima, para identico 10-
gar no interior do Rio Grande do
Sul.

Officios:
-Ao sr. delegado fiscal em

Santa Catharina:
N. I 56-Recoml'1endando se

ja annullado e transferido ao The
souro Nacional, o credito de 566$
para pagamento de vencimentos
ao ex-lo. escripturario da Alfan
dega de Floriànopolis, Gilberto
Gomes da Cunha.

PROF. MILTON E. SUL�
LIVAN coml1lunica á culta
sociedade de Flürianopolis
que já iniciou o seu curso
de inglês pratico; social,
eommercial e preparatorio,
em aulas particulares e clas
ses pequenas. Matriculas a
bertas para ambos os sexos.

RESIDENCIA Hotel La
Porta. - Phone 1320.
Escriptorio Praça 15 de

Novembro - (Sul America
Predial.)

N. I 58-Distribuindo o credi
to de 2:232$500, á conta da
verba 6a.-I---Pessoal do quadro,
alinea a)-do orçamento vigente
do Ministerio da Viação.

Desapertan
do para a es

querda
Rio t t - Os funcciona

rios dos Correios e TeJegra
phos aqui estão· pleiteando ,a

suspenssão, no corrente mês,
das consignações que lhe
são feitas em folhas de pa
gamentos.

'Requerimento despacl ado:
Pedro Kumm, solicitando a

proveitamento no Tribunal Regio
nal Eleitoral do Estado de Santa

Catharina.-Duija-se ao respecti
vo presidente.

Ao Director do Expediente do
Ministerio da Agricultura, com

municando que foram fixados em

2:980$ annuaes os vencimentos
de João Felippe Kirchner, mecha
nico electricista do extincto Pos·,
to Zootechnico de Lages.

------ox.- ���e

SIGMASi
PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA- MINISTERIO DA JUSTIÇA

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

6$000PREÇO: DUZIA

PEDIDOS A .OSWY Souza
RUA ESTEVES JUNIOR N. 28

-------------------�..�-----------------���.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhoma Nervoso

Anályses clinicas

Badl2riologia, sorologia,
chlrnlcc

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I 5
ás 18 horas. Phone. 1618

'l?.esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Antonio Botini

Furumdungo - Por Souza Ca-

de Assucar'margO -

Psyco finalyse-Por Gastão Pe-
de reira e Silva

--

..J OAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos Andrade

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edifício d'A NOITE - 14'

phone n. �1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO

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

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado I
" I

Rua Trajano, rr 1 sobrado"

Telephone n' 1548 t
Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

I RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9,

Pharmacias
��===--==="""'- Refinação
Pharmacia e Dro
garia Moderna

Pra9a 15 deNovembro, n' 27

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

Telephone no 1375Medicina Interna- Syphilis I
Vias Urinarias I Escriptorio de Advocacia

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo T'elephnn as :

Com pratica nos hospitais J .620
! Escriptorioda Europa Residencia J .274

MOLESTIAS DE SENHORAS I J
Nas grandes Iuctas que desde-

-PARTOS �����������r bram no campo da actividade so-

Diagnostico àas moll2stias cial ou commercial, o espirito mo-

Inter-nce pelos RAI05 X Accacio Mo- demo e bem equilibrado utilisa o

Tratamentos com as Radio - telephone como a mais inprescin-
Ondas Curtas e UltraC�rtas· divel das necessidades!
Radios U. Violeta e Infra-Ver- rei ra tem seu escrip
melhoa-Completo Gabinete de

Electricidade Medica
Applica O Prieurno-Thor-cx Ar
tificial contra o Tubcr-cutoae Pul
monar, com controle raàiologic:o

Consultorio: R. Felippe
Schrnidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

""'"

Consultorio e Residencia
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

PellesArADEml('Q
João José Cabral, provi
sionado.

Compra-se pel1es

crúas de Gato do Mat-
1<,. Felippe Schmidi, 9-sala 3

to, Graxairn, Raposas

e Zorrilhas.

Caixa Postal, ) iO.

Unic:o zatcbe leclrnento capaz õe sati5taz�r o mais I2xigentl2
pr-oüestanct, rncntcnôn aernpr e cornpl éto StoCR àl2 proõur+os

õ

en

tarios ncrlonnee e zxtr-cnqairoe ,
-_ EXI2Cuta-512 quclqucr traba

lho 12m ouro, (Rl2finag�m, laminaçõ�s, etc.)
Esta 'Joalharia avisa aos SI2US fr�gul2zl2s cirurgiõl2s àl2ntistas que
resclveu õcstc àata 12m õtcnte tczer granà� reõucçõo

õ

e pr-eço
n I2Stl2S artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

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

tório de advocacia á rua
I Artigo Dentario Artigo Dentario

Só na ...Joalharia MUller
Visconde de Ouro Preto"

n. 70. - Pho=- 1277.-

Casa 'Beirão'
ESPECIALIDADE, em

em colchões para camas

de solteiros e casaes, tra
vesseiros de primeira qua
lidade, pastas commerciaes
e escolares. Arreios de to
da especie e" todos artefa
ctos de couros.

=="""""=�==�"'="'--=_= Rua "Ciradentes, 3 -Fpolzs.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

A GAZETA

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

literarias

Gravatas em lindos pa
drões. Varia'dlssimo sorti
mento CASA PARAIZO

Fabrica de Massas
Conv�nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

"

Annuario Commercial, Industrial, Profissional Admi-
nistrativo, de Estatística e Informaçõ�s "

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasi� "

( GUla Geral do Estada de Santa Catharina
90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem

32.000 COLLECÇÕES
l' volume -_ Districto fl2àl2ral
2' " __ 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " .- Demola Eetcõos ào Brasil

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

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

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

fonte de inío rrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des lndustriae s, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Estl2vl2s 'Junior 16

F L O R I A N O p' O L I S

COMPRE-Os melhores calçados das
melhores marcas No

"

"SAPATO ci-Ilé,'
PELUSO F. Schmidt, 2

o NATAL A PPROXIMA-SE! 'II !

Brinquedos "e artigos- para presente na.M iscela-
riea !�óe sempre NAMiscelanea!

onde a variedade e os preçooãss admiraveis!
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A GAZETA-Floriaraopolis, 12-12-1934

A's Quartas-Feiras

Edipo e a Esptlinge
Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

ENIGMA N. 6

CHAVES:

Re g u I a rri e,n tolNovissimas
charadistico

a) charadas em verso.

b) Novissimas
c) Casaes
d) Enigmas charadisticos (em

(versos
e) Syncopadas
f) Metagrammas (mudando

(todas as letras).
g) Mephistophelicas
h) Em terno e em quadra
i) Logogriphos.
Nas syncopadas deve eliminar

se sómente a syllaba do centro

de forma que o resultado seja
este: 3-2,-5-4, etc.

A todos aquelles que nos hon
rarem com a sua collaboração,
lembramos que a não publicação

EI'y1 de seus trabalhos charadisticos,
deve ser attribuida a: não estar

de accordo com o Regu'a nei to, Soluções dos enigmas de Pala
prolixidade de artigos; falta de oras Cruzadas nOS • .3 e 4 do
mento charadístico; na parte cha- 20. Torneio:

'

radistica as parciaes ou o concei-]
to não estarem rigorosamente em ENIGMA N' 3-Horizonlaes;--
accordo com os diccionarios ado- Monas boal mear

ptados. abraça�te, ide, hat
lume, sova, aro, ris,
datisceas, aros, iara,
sarar.

Verticaes: - Maremo
tos, ola, ama, senho
rear, bailado, obdurar,
�taviar, relassa, co, as,

isa, era.

ENIGMA N' 4:-Horizonlaes:

HORIZONT AES

] ronter
7 Rainha das fadas
B Entontli'ço
9 rasto de oliveira que dá um c-

zeite finisslmo
]2 Banho das tangas ou lcnos
13 B-eneficio da natureza
]4 Acanaveado

VARIEDADES

As variedades admittidas nesta

secção são as seguintes:
a) Trabalhos em prosa;
b) » »verso.

Trabalhos em prosa são os

que se apresentam numa phrase
de sentido perfeito e não muito ex

tensa.

.Trabalhos em verso são os

apresentados em versos ongmaes
e bem medidos.

REGRAS

As soluções escolhidas para os

trabalhos em verso, devem ser ri

gorosamente verificadas nos: dic
cionarios adoptados e poderão ser:

a) Nas charadas novissrmas,

uma só palavra ou um termo

composto, ligado por hyphen, não
se admittindo os subtitulos dos
diccionarios

b) Nos [ogogripl.os una só

palavra, uma locução verbal ou

nominal, em, qualquer tempo ou

modo e sem limite de numero de
lettras.

CONC�ITOS
Os conceitos parciaes ou to

taes devem ser synonimos dos tel
mos que constituem as pedras ou

3. solução do trabalho e rigorosa
mente verificados nos diccionarios

adoptados. e serão sempre grypha
dos.

b) Não se admitte synonimos
de synonimos.
c) Quando o conceito da pe

dra parcial ou da solução fôr

empregado em accepção differente,
deverá ainda ser mettido entre co-

mas.

FRACCIONAM :'NTOS
PARCIAES

a) As parciaes das charadas e

trabalhos em prosa serão forma
das por syllabas completas ou gru

po de syllabas, não sendo permit
tidos parciaes formadas por frac

ções de syllabas, nem por syllabas
tiradas do texto, st-jam ou não si

gnificativas.
Quando a decifração fôr um

termo composto, as parciaes serão

sempre fórmados por palavras
completas e tantas quantas as

compõem.
b) Os logogriphos até 15 lettras,

repetidas metade e mais. uma e no

minimo 4 parciaes, não sendo

permittido 'para o conceito es

nomes propnos.

APRESENTAÇÃO
Todo� os trabalhos devem ser

apresentados separadamente uns

dos outros, escriptos.de um só la
do do papel, 'e trazendo cada: 1,1m

URANO (A. C. L. 8.)

as respectivas decifrações, total e

parciaes, indicando os diccionarios
certos, onde uma e outra se ve.i
ficam, a assignatura ou pseudony
mo do autor e logar de resi
dencia.

DICCIONARIOS ADOPTA
DOS:

a) Candido de Figuered0 (2a.
e 3a. ed)

b) Silva Bao;tos, 3a. edição
c) Simões da Fonseca (ed.

antiga)
d) Fonseca & Roquette 2 (vis.)
e) Synonímos e Mythologico,

de Bandeira
f) Dic. da Fabula, de Chom

pré
g) »do Charadista, de A.

M. Souza
h) Album do Charadista, de

Orlando Rego
i) Francisco de Almeida e,

Brunwick

VARIEDADES
...

3" Torneio

VERT ICAES

] Apr2cla
2 Especle de logo de azar

3 5entlr horror por
4 Agasolho, hospitalidade
5 Postilhões
6 DIZse10
lO ilha no ArchiplZlago, na costa

da Asia menor
11 Rendeiro

30 A criminosa precipitou-se no

terreiro e deixou cahir sobre a

«ave» o abrigo furtado á se

nhora-I-2

31 Ande! E' preciso collocar a
«nave» no mar-l-I.

32 Anda ao léo ou em volta do
clarão aquelIe pirilampo.-2-2.

Uoyce Rose Luise)

LOGOGRIPHO N.23

CORRESPONDENCIA

Mizotis. Você tem razão, a

charada n. 27 não devia ser ac

ceita, visto o nome de homem ser

c75Cem e não c75Cen, como por
um descuido foi publicado.

Joyce Rose Linsa=Não publica
mos todos os seus trabalhos por não
obdecerem ás regr.as charadisticas,
Marcio-Recebemos as eolu

ções dos trabalhos numeros

14-1�_-:-19-20-23 e 24.
Só errou na ,n° _14, cuja decifração
é: Mofino-'a. .

.

Decifrações dos' trabalhos pu-

O premio que consta de uma

finíssima gravata, offerecida pela
casa «A, Capital» para os deci
fradores do 20. torneio, coube ao

nosso confrade Alberto Moritz
(Almory), que foi o unico que
apresentou as soluções exactas.

Acha-se o referido premio, nesta
redacção á disposição daquelle
cavalheiro.

blicados até o dia 28 de No
vembro:

Logogripho N' 1- Jazerinos
Charada » 2- Alvoriso

(\. »3- Estomago
« »4- Almocella
« »5- Aloá

Logogripho » 6--- Pingarelho
Charada » 7- Roda-viva

« " »8- Miraolho
« » 9- Estomago
« }) 10- Salamalé
« » 11- Sem-razão
« » 12- Tamboeira

Logogripho > 13- Pirinola
« »14- Testilha

Charada » I 5 - Mofino-a
« »16- Golfa-o
« » 17. - Guarda-

(mento
Portada
Arcano

Miscandi-
(lhas

Charada » 21- Marafona
« » 22- Mandaríco

Logogripho» 23- Copiscol
« »24-,- Motreco

« » 18-
« » 19-'

Logogripho > 20-

ERRATA: O prazo para remes

sa das decifrações dos enigmas nos,
3 e 4, do 20. torneio, terminou
no dia I O do corrente e não ter

minará a I 5 como foi por enga
no noticiado.

-Mosa, corica, cara
melo, amb, nan, ubi,
duc, sadoleto, levara,
zara,

'Verlicaes:---Morbidez,
ora, sim, acendera,
cambal, -alaute, caus,

ouco, ova, lar.

(./la meu Rogéro)
E' ousadia talvez eu confessar 7-4-9-8
A' ti, meu bom Rogéro, o meu amôr,
Mas eu sei que me amas com fervor,
E sou feliz tambem por t7 amar! (Ao Soromenho)

Eu sou como a f1ôr, que ao despontar
Ama o orvalho do céu, todo fulgor,
Que d'um só}, n'apparencia, multicor
Vem ás pétalas limpidas beijar ... 3-6-7-4

33 O Deus dos pastores deu des
pacho favoravel ao diploma
real que confirma a acquisi
ção de bens-I-2.

34 O meu parecer sobre o artista

que pintou os bonecos de Ba
ptista Junior é que elle não pas
sa de um mau pintor.-2-2

Eu tinha p'ra viver, necessidade 7-4-9-1-5-'7-6-4
De um amôr todo luz, todo verdade,
Com a protecção de Deus Omnipotente. 3-6-2-7-4

Contricta, rógo a Elle sem cançar,
Que não deixe um momento desmaiar
O teu amôr tão puro e tão ardente!

(AO JOBAR)

TUA NICE
35 Com que direito você permite,

o periodo musical, vivo e bri
lhante, que termina a execu

ção de um trecho ?-I- I .

URANO (A. C. L. B.

N. R,-ReproduZido por ler sahido imperfeito

Logogripbo N. 29
ENIGMA-Para decifradores

gulosos
� �

Ao batuta URANO

Certo su.e'to velhaco 6,' 2, 4, 7, 3, 8
Comprou-me ha cerca de um mez

Cinco cabeças de nabo 6, 7, 8
Com o proposito formado
De não pagar-me, talvez. 2, 4, 7, 1, 5
Desconfiei da tramoia,
E ao Rosa, que é delegado,
Fui queixar-me do freguez;
E a correcta autoridade
Mandou pô-lo no xadrez.

Imo ga I re I ti I ba I
-----,
go ja sa se ce I
gro -;- -;; man �I

,

(Joyce Rose Luiza)
Escrever o nome de cinco

fructas, com esse grupo de
letras de cada quadro, todos
contendo tres syllabas.

Arrependido e contricto,
O salteador, então,
Escreveu-me uma cartinha
Implorando o meu perdão.
Por isso pedi ao Rosa
Que relaxasse a prisão.

CURSO PREPARATORIO

E.wme de admissão ao Ç/ymnasio

SOROMENHO As aulas terão inicio a 15 do
corrente. Informações à rua Felip-

Perfumarias [extrangetras � pe Schmidt n. 119 com o Prof.
e nacionaes, por preços ba- _.. IANO Vende- Xavier.
ratissimos. se um piano Winckelmann, novo. Dezembro de 1934.

CASA PARAIZO Informar-se nesta redacção. Continua na 6a. pagtna

��.,-------------_._--�����

CREDITO MUTUO PREDIAL
o maior emais acreditado club de

sorteios do Brasil

MAIS UM ATTESTADO!
'lI

Isabel Luiza da

Conceição, residente em ITA

COROBY, contemplada com o premio
maior de

Rs. 5:135$000

,

,"

18 de Dezembro

Grandioso Sorteio
Premios em Mercadorias

I
10
10

valorde Rs.
" Rs.
" Rs.

5:165$
30$
10$

Premio no

Premios" "

" " "

E Muitas Isenções
Inscrevei-vos! Habilitae-vos I

Tudo. por 1$000 I
�--�--------------------------=-�.�

ef
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rA -Florianopolis, -11- J 934

5

ampo Fóra-CyroMartins C f' R t t
olecionadores de Gmcções-Dante de Laytano

a e e es auran

'Chesouro do Arroio do Conde-Aurelio Porto "E ST R E L L A"
"14" -Hormino Lira' ... O E·••

u Paulo Conv.alesce-Telmo Vergara Paulo Posito

agora seu moco ? -Hans FalIada
o G 1

'

Aff
Elegantemente installado com confortaveis compar-

que onzá ez- ,onso Rodrigues Hansen
D' B I

timentos para exmas. famílias

iootcio no tasi -Othdo Rosa Restau rant á Ia' carte
�la de Luz e de Côr-Damaso Rocha

�Oducção á Sciei1Cia do 'Direito-Djacir Menezes
Almoço, com' cinco pratos variados, todos os dias,

.Venturas do 1?_io da Prata-Carl May
,

das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

�ncoln-Emil Ludwig
Bebidas nacionaes e extrangeiras+-Conlorto-e-Hygiene

necologia Pratica- Ernst Runge
e Morali9ade-Casa de primeira ordem Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

�m�e�������k�_�����,�I�I=_p�r_�_a_m_'_4_e�N=O=V=e=�=b=ro=,=4=�==T=e=l=ep=h=0=n=e=,=1=4=2=O=������x�a���u�e�,�A�S�s�u�ca�r�,�c�e�r�e���s�,�e�k�.�����
ef· b - "IIram sa ao'

EL.EFUNKENI
Typo "Super-Bayreuth"

o m�is bello � mais aperfeiçoado receptor da actualidade

A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
A gentes'

105 Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
5 EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER

o

"Calendario Blu
menauense 'para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente ilIustrado

Informações uteis
Indicador Commercial

I
-II

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

Quem afiança Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

NORTE---Santos-S. Paulo

Rio-- Victória-c-Caravellae
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

África-Europa-Ásia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

o seu ReFrigerador 1

UM reFrigerador é um grande conforto para • lar, • IAImbem ••

emprego de capital que precisa de estudo.

?s refrigeradores. G. E" além de possuirem tudo • que taa d.
mais moderno e perfeito em reFrigeração electrica, IIlIem, IN mire.

General flectric, uma suprema garanti. d. qualid.d., durlçio e .,1..

Ao comprar um refrigerador, ISs••ur•••• d. ClH�. ..cfaln.-. ....
• O f�brictn", conhecido • d. c,nfl.",.''"� •..,. • NI..,.,. G. 1.'

Peça Informaçõu .. um. demonstrlfio, ....

<t .051' ,,"xili.'.1 ....,.pIa... ,.,. • '11111 • Oelamberl
e nada mais

Ph0NE 1.100

I VonfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

MATAI .,
•

Chiquinho

Com •�SOO podereis comprar um

sco de RODAX extinguindo com

tamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

asil: a lndustria Chimica Cura S. A., Blumenau.

-I

F============================

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

a Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro

Telephone n. 1632
Ivo I

II
II

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil ,Company Of Brasil (Kerozene marca

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

S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (cóco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino"--�Caixa Postal, 1 02--:Teleph, 1026

Itimas ediçoes da
vraria do Globo

Li-

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

Companhia Alliança da Bahia

•• - E'unôaôa em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05

Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Cepital realisaàa
9.000:000$000

Reseruas mais àe 36.000:000'000

Receita em 1933 17.762:703'361

Jmmoueis 13.472:299$349

Responsabilidades assumidas em 1933 2.369.938:432'816

(Estas responsabiliàades referem-se sórnznte aos ramos õe

E'OBO e TRAH5PORTE5, que são os 0015 UHIC05 em que

a Companhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Reguladores ôe Auarias em toõos 05

Estaàos do Brasil, no Urugua" (Buccursul) e nas prtnclpces
praças extrangeiras __

Agentes em E'lorianopolis CAmp05 LOBO & rIFl.

Rua C. mafra n' 35 (sobrado) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Tzleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub·Agentes em

Blumenau e Lages

•
============�==============.
PREÇOS AO PUBLICO AZUL, ONOVA,

_'�(10$000 PROBACK, :::
AZUL 5$500 VALET e GOAL •

( 1$200
�

(
VENDE·SE NA •

HOVA 8$500 •
PROBACK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ •
VALET (1$000 IA' Rua Trajano H. 8

,_

'� PARA A BELLEZA' DO ROSTO:
"""",�.;;:+i�j\K�f:;::i.;.sÇ��(� A'"tNTE c«.\��

.. "'l'.,,''0,·;,,���.- �S'VlJ"4�" IATAL �

rGARANTIDO *'
E CUSTA 6$ �

o DISSOLVENTE NATÃl'
ACABA COM AS MANCHAS, CRA.VOi

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA. _

C10AO� I�IAOO__-

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho 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

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unôaôa em 1886 CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro

TELEPH. 1.360I
Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postal129 Tz}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Enc:aàernação, Pautação, Tru
balhos em Alto Releuo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

N l:l I O" de (Curityba)
res domesticas --- Em caixas de

para lavagem de roupa e mistér

27 tabletes
.. .. Optirna Cfualida�e

asas consistente .. �
Econom\co . , .

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis, Quarta-feira, 12 de Dezembro de 19

Ultimas Notici�
����������������������

A GAZETA
A VOZ DO POVO

Lyra Tennis Cluh
Florianopolis

Agradecimento Futeból CONVITE f

Convidamos os srs. Sacias e exmas. famílias
U

o. Chá-Dansante offerecido pelos officiaes de Marinh�
Magnifica match treino sidentes nesta cidade, que se realizará Quinta-feira, 1

corrente, ás 20 horas, e para a Recepção aos srs. c

realizada, ontem no cam- mandantes, officiaes e Aspirantes do «Cruzador Karl

po "Adolpho Konder" en- �:�.' a effectuar-se Domingo, 16 do corrente, ás 21

tre as teams da Aviação
Naval e do "Ir.·s F C',

A festa sp�,.tiva que será !e-
•• vada a etfeito no campo Adol-

pho Konder, no dia do Ma
rinheiro

. Applicaç
Está sendo demolida a

Realizou se o t O t dI' f' 1
ra ao lado da Escola N

.

-, n em, um eam o rts, no ma As Forças Navaes, neste Esta- C h
match treino entre as equipes d trel t

o

_..
at arinense para construcs

O remo, es ava assim cons- do, farao realizar um festival spor- I I d E I d A (o.da Aviação Naval e do-Íris tituido: Ruy; Antenor e (?); tivo, no proximo dia 13- DIA ����:�����PI
F. C.», vencendo aquella pelo Metralha, 36 e Carlos; Per- DO MARINHO - ro campo �
score de 4 x 2. narnbuco, Secura, Nizetta. <Adolpho Ko�der,» tomando par- � Esti I haços ..Num ambiente de cavalhei- Darnata e Pedro. te nessa festa todas as Reparti- [ffi
risrno, foi iniciado o referido Os rapazes acima, no final, ções de Marinha, nesta Capital.

m; ���.....�

match as 16,30, marcando se firmaram melhor, tendo Serão disputadas prova5 de
o seu 1. goal, logo de inicio, feito bôas jogadas os joga- Wolley, S11to em Extensão, Di-co,
os rapazes da Aviação Na- dores Damata, Nizeta e Per- PeSO, Corridas de 1.500 metros

vaI, augmentando, a seguir, nambuco; Antenor tambem e Foot-ball.
a contagem para dois tentos. regular. Os demais bem es- Um minucio o e completo pro
Reagem os do Iris, coroando forçados. Deve-se notar o gramma está sendo elaborad i p�
os seus esforços com um jogo perigoso de Damata. las nossas comj-e.entes auctorida-
goal e, a seguir, empatam O team da Aviação Naval: des e A Gazeta, no dia im'lledia-
a peleja. Pereira, Quintella e Carioca; to a referida festa, fará publicar

São constantes os ataques Calixto (depois Huberto), A- todas as passagens da tarde spor
e o Iris modifica o seu team dalberto e Oliveira; Evelazio, tiva em homenagem ao dia do
com elementos melhores do Paraná, Bahiano, Mosquito Marinheiro, tambem «Dia de Ta-
I. team. e Paranhos. mandaré.>
Vão ao ataque os da A- Bahiano foi sempre um Tratando-se de um dia em que

viação, consignando mais um commandante de destaque; é festejado o n03SO marujo brasi
tento para os seus e os do esta em franco, progresso e, leiro, cujo conceito tanto nos hon
Iris aproveitam uma jogada com mais alguns treinos, se; ra, estamos certos será um grande
mal de Oliveira para marcar rá um dos f!1elhores centro- acontecimento a commernoração
O seu 2. tento. avante da cidade. dessa tradicional data. A Gazeia
Não desanimam os nossos Paraná admiravel, t�nd.o incita os filhos desta terra para,

marujos que, com o jogo te- shootado sempre com feleci- ali irem levar o seu voto de Ieli
chnico de Bahíano, vão até dade. A ala esquerda com- cidade a esses bravos defensores
a meta adversaria, consig- posta de Mosquito e Para- da nossa Patria.
nando O seu 4. e ultimo ten- nhos, regular; com constantes �����������

---- to para a Aviação Naval. treinos, será uma ala de res.
Para o Natal e Anno bom, os

_____�_____________ peito. Evelazio em progres-
votos de bôas festas e feliz entrada

soo O trio-Pereira-Carioca de anno novo, já não obedecem Em nossa. terra é buraco '

e Quintella, optimo. Esta de- aquelle systema antiquado e serem (Me disse, ha pouco, o Tho

fesa dará constantes traba- formulados em cartões. Hoje é Ha pau-d'agua já tão fraco

lhos a qualquer linha adver- feito pe�o t:leph.one?u por.pho �- Que nem aguenta
saria. Na Iínha de halfe to- gramma- E mais chie, mais prati
dos jogaram bem. Calixtro l co, social e moderno!

trabalhou a contento; Adal
berto sempre o homem dos
onze; Oliveira bom marcador,
lhe seguindo Humberto.
Durante o treino, os joga

dores de ambos os teams
procuraram sómente a tech
nica para a efficiencia de
suas jogadas, e ?em o ííze- CINE ODEON H

. , 19 30
ram com enthusiasrno e ca- oje as ,

pricho. Assim teremos, den-
e 20 horas Loucuras de Monte

tro em breve, um foot-ball
Cada.

de classe, nos nossos gram
mad?s de Florianopolis.

DES. ERICO TORRES

Chegam uns ...

Do sr. major Accacio Morei
ra, illustre advogado e influente
politico colligado, recebemos at

tencioso cartão agradecendo as

felicitações oue lhe enviarmos pela
passagem do seu anniversario.

Festeja hoje, o seu anniversa
rio nata licio do sr. desembargador
Erico Ennes Torres, membro da
nossa Côrte de Apellação. Juiz
integro e culto o illustre anniver
sariante goza de geral estima e

admiração.
.fi Gazeta apresenta-lhe os seus

respeitosos cumprimentos.
Visita

Deu-nos hoje o prazer de sua

visita, o sr. professor Milton Eo
Sullivan, ha pouco regressado da
Inglaterra e que, durante largo
tempo, leccionou na Paulicéa.
Ao -prol. Milton, que fixou re

sidencia nesta Capital, agradece
mos a gentileza da visita.

A DIRECTORIA

Escola de

JOSÉ FRANCISCO
GLAVAN

Redactor sportivo Syprlano José

A data de hoje regista o an

niversario natalicio do sr. José
Francisco Glavan, do alto com

mercio desta praça.

Dois revolucio
authenticos nas

do Tribunal (G
/1-/2-34.)

Não prec'sa gargalhares
Desta cousa original:
Dois dos primus inter pares
Nas barras do Tribunal!

A embriaguez i
punida em publico, (
.fillemanha (G
/ /-/2-34.)

Na Allemanha (que castigai) �
A noticia eu li com�magua, ,1
Seja mesmo grande amigo

'

Ninguem perdôa o tau-d'ag

E quem lança o seu 'di
Da bebida ao triste poço
Tem que andar um dia

.

Com um cartaz ao pescoç

CINE CENTRAL A's 19,30
horas Um sonho dourado
Ultima exibição.

ALBERTO BRÜGGEMANN
Faz annos hoje, o sr. Alberto

Brüggemann, funccionario do Te-
De P�rto Alegre, chegaram a

legrapho Nacional e destacado esta Capital, no Annibal Beneoo

sportman. 1/0'
os seguintes passageiros: An-

tonio Rodrigues, Ivonne Ramos,
Fazem annos hoje: Vasco Henrique d'Avilla, Gloria

as sras:-Maria J. c. Moritz, Rocha d'�villa: �nna Leonor,
Rita Oliveira Dutra, Josephina João Man�lO Rlbeuo. Carlos Ma

Maazonni e Maria Julia dos San- gno da Silva, José Juliano Vau

tos Coelho; soline, Mario de Oliveira Sam-

-as sritas.:-Maria de Lour- paio, Marietta Garnier Sampaio
des Arruda Ramos, filha de sr. e Paulino Gonçalves.
Henrique Ramos Junior, Odette
Bilk, Julieta Ramos, Maria Ber-

-------

nardina Vaz, Minervina de Al
meida, R o si n a Petry e Nesia
Mattos;
-os snrs.-c-Carlos Hubers e

André Atherino;
--a menina Maria Nazareth,

filha do dr. Heitor Salomé Pe-
rena.

A Cidade
Bisbilhota
/unérea.Palcos e

Telas

QFFICINA
XAVIER

Disse a mim dona Quinota:
Sarapião, vae passando;
Não mexas com Bisbilhota
Que ella agora está chorando!,

Concerta, limpa, lava
e reforma chapéos, de

qualquer qualidade, para
homens.
Trabalho esmerado

Preços baratissimos.
R. Conselheiro Mafra, /00

.fi longevidade
peixes (De .fi O
Agricola, do Dr. J
SouZa)

Os melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

Sorteios men

saes de amor

tisação, com

reembolso
mensal, ao lo

numero

sorteado, do
DUPLO
do capital
nominal

CINE IMPERIAL O preço Ha peixes ... (longe dI-! enga
de um amsr ás 19,30 horas. Que vivem tempo impossivel.

Mas salmão viver cem annos,
CINE ROYAL A's 19 e Me parece cousa incrivel...

20,30 horas Voando Alto.

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8-200
Phone. 1212

E NADA MAIS!

Epizootia. Uma
clamação de .fi
:leia de ôniem).

Combinações
inteirament.e .jnovas e muito

interessantes
de titulos de
capitalização,
quer saldados
quer de paga
mento fraccio-

nado.

411inllç:1 .1:. 11:.llia
t�"I.ifa liz:Jt;ii•• S. A.i

�'t�
.

Companhia 8rosileiroo poro incentivar O des
envolvimento da Economia

30000:000$000 - CApl\al re&!ia&4o; 800;�OOO

Sedas, e outras novidades para
verão, apresenta por preços nunca

vistos, a
- CASA ROMANO�.

a rua C. Mafra, 26.

c..pl\&J 8ubscrID\O!
8_48 Social; aebJa �

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela
Melhor Sociedade de Capitalização»

Raul Grippe vaccinando
-_� Contra a raiva (que tristeza.!

Em vez de o gado ir curando
de Pega a grippe, com certezal

Não comprem carteiras, luvas;
meias, sombrinhas, sem primeira-
mente examinar o novo sortimento O melhor sortimento
recebido pela CASA ROMA- artigos para homens só
NOS, á rua C. Mafra 26. casa A CAPITAL.

na

----��------
CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em deante, TODOS OS ANNOS.

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
29 DE NOVEMBRO DE 1934:

000••,----------------------------------------------------------------------
O

I

TITU LO N'

,I'. _ •• .,.-_-

•

mais Sedase
BELLISSIMAS

CASA

I 7.418 Darcy Fausto Lopes da Silva-S. Paulo-c0ntemplada com o Capital DUPLO 12 :000$000
3.522 Jean Duvernoy-Rio de Janeiro-contemplado com Rs 6:000$000
3.522 Olegario Ribeiro de Barros-Cachoeira do [tapemerim, Estado Espirito

Santo-contemplado com Rs.
6.809 Menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro-Madre Deus, Bahia

contemplada com Rs.
8.017 Rosa Amelia Borges-São Salvador, Bahia-contemplada com um titulo

liberado de
3.106 Dr. Luiz Bastos de Oliveira-Rio de Janeiro'contempladQ com um ti

tulo liberado de
3.106 Sr. Armando Oznibene-Botucatú, S. Paulo-contemplado com um titu

lo liberado de.
Informações com CAMPOS LOBO &: CIA

Florianopolis, Laguna e Itajahy

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Sedas, Sedas
•
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