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Sem quaesquer
ligações po

liticas. A GAZETA
A v O Z D O POVO

Propriedade e direcção de ...JAIRO CALLADO I Número atrazado $300avulso

Koje é o dia do Marujo Bra- Marinha render ao insigne Ta- A Interventoria Federal deter- Contínúa augmentando o nú-

'roo Como um homenagem de mandaré, as homenagens reclama- minou fosse facultativo o ponto Acha-se ha dias em aguas
mero de livros offertados á biblio- O nosso mercado sempre foi

Gazela á Marinha, falemos a das pelos seus inestimavei.!l servi- de hoje, nas repartições estaduaes catharinenses O elegante va- theca do C. F .. P. C. E.' farto e nelle a população encon-
, blicar a ordem-do-dia cos á liberdade e união dos bra- e municipaes "'m homena em ao E t lti d d t d

'

'r pu ,,' :t L'�O, v g. so da Marinha de Guerra n re os u Imos oa ores con- rava o que e necessano.

'nstituiu, essa data hOJe festi- sileiros, demonstrando que o seu 1Jia do �(.aTinheiro, t int J - B ti t 'Ho'e é uma la (ma I
I . . allemã Karlsruhe, que está am-se os seguin es: oao ap IS a J SI

ente commemorada:. nome e seu exemplo continuam
actualmente servindo de na, Pereira: «A Telephonia e Tele- Oi fornecedores de carne ao

bem vividos no' coração de quan- Uma campanha viu-escola para uma turma graphia», e «Floriano Peixoto». povo não abatem o numero de re-
tos sabem honrar a: impolluta e No dia de hoje, é opportuno de aspirantes á ofticiaes, Ia- Euclides G. Portela: Novo zes indispensavel ao consumo e,

gloriosa larda da Marinha Nacio- I b t- b T t mseauencias xli á 6(1 2Te em rar o es orço e a a nega- zendo com os mesmo uma estamen o. em consequencias ISSO, s

naI. ção dos distinctos sub-officiaes ele viagem de instrucção em Vicente Temudo Lessa: As e '7 horas já a população não en-

Os olliciaes, sub-olíiciaes, inle- 1\ '1 ',. d r. h
'

t
.

d 'hnossa ivrannna e Juerra em a- volta ao mundo. guerras ussitas. con ra nos açougues 11m pe acm o

riores e, praças deverão envidar I !
' , ,
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h:t evantar, cac a vez mais. o espm- O cruzador Karlsruhe fi- ntorno a ua ereira: eh- car e siquer, o re ISSO, a

todos os esforces para o maior tdi'
.

d d L (V' d T 'd" b d:r o e c asse, o sentimento patno- cara fundeado na bahia de ra a a aguna iscon e aun- vanos las vimos rece en ore-

brilhantismo das festividades des- tico e o nível cultural da brava Cabecudas de 14 a 18 do nay). clamações, uma das quaes partida
se dia, procurando imprimir-lhes maruja brasileira. ,I corrente, e nessa occasião a V!rgilio Gualberto: A alegria de um commerciant,e. merecedor
à feição propriamente nautica, ten- Edita actualmente a bt!osa nossa capital receberá a hon- �e VIver ,(Marden); A Dama do nosso m�lhor crédito; '.

.do em vista que o insigne Almi- cla,sse dos sargentos da Mannha rosa visita de uma, delega- das Camehas (Dumas); A Onda Não qUlzé�?� commentar o

rante nunca deixou, em quaesquer dOIS Jornaes-:-O, A!iele e, o Re- ção de oííiciaes e cadetes, Verd� (M., Lobato); Farrap,os caso se� qu� venfIca�semos a pro-
circumstancias, de ser marinheiro d d - b Ih d V d V (A J d d d f -

nooa or, ."�)IS orgaos n ante-
que serão condignamente re- e I alva, urora ar im ce �ncla a in ormaçao, � por ISSO,

na acepção lata do vocabulo, a- mente r�dlgldos por um grupo, de cebidos, não só por parte da Aranha); DepOIS ... (Remarq,ue); deslgn.amos um nosso auxiliar para
mando o mar e tudo quanto a sub-ofliciaes, �ntre os quaes [igu- colonia allernã local, como Extremos (João Rosa Jumor); esse fim, o' qual constatou que,
elIe se relere". ram Godofredo de Freitas Nu- tambem do Governo do Es- «Terras do Demo», «Estrada de de facto, nos açougue do merca-

. '
.

.

nes, Lestock Soares, e esse nos- tado' das classes armadas e Santiago» e «Andam Faunos pe- do publico, existe falta de carne,

irante Protogenes Gui- E� comrnemoração á data, foi' so prezado, companheiro Cypria- da nossa sociedade brasilei- los Bosques» (Aquilino RIbeiro). logo ás primeiras horas da manhã.
_

" ,orga�lzado um bello programma, 'no J03S, rcd_dor 'esportivo de Ao sr. almirante-prefeito trans-
raes, Ministro da Marinha A, s I I horas, n,o

. Centro de fi Oa:::ela. ra'E h C mittimos a reclamação e solicita-
A N I I Im omenagem ao om

I viação ava rea izou-se um a -

O f
.

A mos uma providencia immediata.
de Ii moro,' oHerecido ás. praras das rmndante, f iéiaes e spí- G E A h'd':r:t t h e' I' •• rc I 10-

embro, data anniversaria do guarnições militares de Floriano- ran es av ra no prox mo

imento do Almirante Taman- polis. E' exi�.angei- domingo, ás 21 horas, uma cesano S.

',o Via do r?«arinheiro; A's 14 horas, no campo da grandiosa recepção no Lira ...José
Almirante Marquez de Ta- Federação Catharinense .de Des irO O . dentis- Tennis Clube, que será pa

daré representa, na Historia -portos, á rua Bocayúva., teve ini- ta da Esco-
trocinada por uma cornmis-

d são
.

de distinctos' officiaesI Brasileira, 'á figura e maior cio um interessante programma
'II ff' I d A d das nossas classes armadas

que dentre os 1 ustres o 1- desportivo, antecedido pelo has- a e pren •
, de Marinha, que honraram teamento da Bandeira, ao som do e elementos de destaque do

.

aifin1"â
�
sua classe. Volun- Hymno NâcionaT

- , Marinhe iPu nosso meio social, sob a

i

aos dezeseis ànnos de idade Tomaram parte nas provas d€s- prcsidencia honoraria do il-

formar e combater, nas hos" portivas, elementos do 140. Ba- Ha dias, foi-nos trazido ao co-
lustre capitão do Porto, Theo-

LS verdadeirGs patriotas que, talha-o, 7a. Baterl'a, contra-torpe- h
'

d A baldo Gonçalves Pereira.
110 n eClmento que, em esaccorno O moderno CruzadorKarls-rado do Ypiranga, accarretam deiro Sla. Calharina, Capitania com dispositivos em vigôr, o Mi
ra ingente da independencia, dos Portos, Centro de Aviação nisterio da Marinha contractára o

ruhe, de 6000 toneladas, en·

VI'da foi um exemplo, um ·Naval' e Fortaleza de Anhatomi- d
'

O V I d
' trou no serviço da Marinha

entlsta tto oge, e naClOna- de Guerra da Allemanha em
o de gloria, e constitue um nno. lidade alIemã e actualmente em' .......

, Novembro de 1926 Tem um ��r�������;.re�J��:-a:�ra"]!Z!�,maiores patrimonios da Ar- Amanhã, dàremos os resultados viagem de regresso de seu paiz, '" ��

NacI'onal. d 'd
'"

d f' comprimento de 174,2 me-..

AjO
.

�
essas provas com eVI ente' preJUIZO os prG> IS- fi

I A �
'I

'

d 'I A' nOI'te, �ffectuar-se-á um sa-' b 'I'
,

t
tros, largura de 15,33 me- �

.

I � I � = �
lil1

e slmp es praticante e pi 0- slOnaes raSI elTos e reser�ls as, tros e cala 6,4 metros. A sua � - - -- !!!!' __ ::::._ 131
DO mais belIo cruzeiro da Ma- ra'o dausante para $ub-ofhciaes, de vez que essa ultima quahdade I tripulação se compõe de 28 t
libertadora, e da (/\{_itheroy, sargentos e praças no ;llojamento é imprescindivel. officiaes, 144 sub-officiaes e �
ez de immensos riscos e ho- das Praças dá Capitania e, nos Tratando-se de um assumpto O r
5 episodios, até Comman- salões do Lyra Tennis, um chá- de real gravidade, é natural que 321, ca�etes e ma�ll�eros. I �

,

em chefe das forças navaes dansante, que promette grande procurassemos colher os mais se-
navlO commao a o pe o

�w'e' raro-es contra a animação, guros informes, a respeito, o que cLapit,ão de Mdar e Guerr a J
Iras em ope :t uetJens, que urante a guer- �...��d dI 'ld - - .. vimos desde então fazendo. "
ura paraguaya; e 1uml e ra teve sob as suas ordens

I"'�'dato á Academia de Mari- Hoje, ás I O horas, o sr. 'capi- Talvez em nossa edição de f' t 'lh d1 t d'
"

,

J I I' tão de fraaata Theobaldo Gon- amanhã, minudencieremos o facto.
uma ,o 1 a e orpe elros.

f.IJá ampara o pe as e oglOsas to Os principaes armamentos J
,

d h f J
- ralves Pereira, digno Capitão dos ",

enclas e c e es, como oao:r comprehendem 9 canhões de .J
, AI' t 'b Portos, deu re,cepção a hOfdo do '�r, ate mlTan e, cUJos or- 15 cms, er.l torres triplices, �JI

d
'

t contra-torpedeiro Sanla Calhari- '''',
a sua espa a conqmsou Unl predio federal 4 peças de 88 mm, e 12 tu- ipelejas porfiadas; de obscuro na.

abandonado b�s torpedos em posição tri- �,

le da Armada Imperial, par- pltce. �valoroso e enthusiasta para Roupas para homens e Durante a sua estadia em ��d C I
' , b CASA O predio onde funccionava a "

Ia a isp atma, ate no re crianças só na A Cabeçudas o navio é fra!l-
�'"I d' 'd TA

extincta Estação radlO-telegraphi- "
Uez e a to Ignatano a CAPI L. queado a visita do publico. r...
,de maneiras tão tradicio- ca da Lagoa, no qual se poderia i!"

instalIar uma e�cola ou um patro ...

nte simples que o apontaram
-"

o mais democratico titular Cabo nato, pois é bem adaptavel e I
idalguia indígena; em todos Submarino amplo; ali está sem serventia aI- Pagamentos �
los e commissões, em todos guma.

I�los e attitude5, provou de Da Gerencia da Filial da The Na referida casa que é hoje au to rizados
r.

inilludivel o acerto da pro- Western Telegraph Company, re- apenas residencia do intendente r
.. d.� Lord Cockrane, quan-

' districtal, os governos federal,
.�....;; cebemos commumcação que para

,

f d F estadual ou municipal teriam um
cinava, no aspirante, o u- facilitar os cumprimentos e es- Pela Secretaria do Inierior e

elson da Marl'nha Brasl'lel'- t' estabelecimento de instrucção ou tit
tas, como nos annos an enores, J t- f' t' d t �

d D b qualquer outro de utilidade pú-
us Iça 01 au onza o pagamen o 11

acceitará entre 14 e ezem ro
blica. de 83000 a Roberto Oliveira. �

Dia do .5tCarinheiro será e 6 de Janeiro, Cartas-Cabo :de Pela Secretaria da Fazenda: a ����,tambem, o Dia do Taman- Natal (XLT) para o exterior a Eleições TheodoroGründell 19:711$600;
"

e um pretexto para as de- terço da tarifa integral, com um á S. A, Casa Moellmann..... iW
ações de civismo de nossos minimo de 10 palavras. No proximo dia" 20 do cor- 13:162$900,418$900,. , ...

'1s, de seus propositos firmes Este serviço tambem será ex- rente, às 19 horas, realiza-se a 7:742$400 e 4:317$00; a

esa da Patria, de amôr á tensivo este anno ao interior do eleição para os cargos de director Oionysio Oamiani 594$000; a"
.

a, de culto pelas nossas paiz, entre as estações da Western e de membros do ConselhO' Te- Manoel Leal 350$000; a Jorge W
s tradições, e de cO'nfian- e em trafego mutuo com as da chnico-Administractivo. Quintino da Rosa 110$000; a ��
energias serenas da raça, Repartição Geral dos T�leg�a- -Dep�is de amanhã, ás 17 hrael Antonia Pereira 621 $000; ri"de manter sempre gran- phos, á metade da taxa ordmana; horas, realIza-se a eleição para o Vital Corrêa de Amorim 188$200 1ft

o p scente da na- com minilIlo de dez palavras, e éârg'O de lo. secretario da Asso- a Brando & Cia.. 270$000" a �
rogresso cre

"1"
.

.
.

- J - J
.. �

dade. Nesse dia, deverá a' ta"a hx;a de um mI reiS. claçao rmaO' daqUlm. Carlos Reini�ch 50$000. ...............,���-�"--',......��'-'='���s..·����D.OO:'*::-iC....,.��·_._· ...
- ��R8�I�....-.iL t'

Iilo 'ào marinhelroCrU1iàdor
,

Karlsruhe

Redaeçlo, Admnlltraeçlo '

.

e Ofllelnal

CONS. MAFRA. 51

C. Postal, 37--Phone, 1656.

carne

Club dos
Funccions
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Ha falta de

•

sUJa.Praia
Esteve em nossa redacção, uma

commissão de alumnas do G.. E.
Archidiocesano S. José, composta
das srstas: Ludumila Kowalsky,
Léa Carvalho e Solange Mazar a
kis, que nos convidou para assis
tirmos amanhã, ás I 9 horas, na

quelIe estabelecimento de educa
ção, o encerramento das aulas e

entrega de diplomas.
Gratos Ipela gentileza.

Os moradore� do Caes Bada
ró.,. no trecho comprehendido en

tre a Agencia do Moinhó loin
oillense e Hotel Metropol, recla
mam, por nosso intermedio, ao sr.

almirante-prefeito da Capital, da
falta de asseio na praia, que es

tá servindo para deposito de de
I:rictos e immunclices, impossibi
litando as familias de ali ie ba
nharem.

,

Hoje �ela manhã quando vinha para A GAZETA,
afim de rablsc�r este cantinho, articulava eu pensamentos,
rememor�va feItos da nossa marinha para' homenagea-Ia nu.
ma �romqueta. Pensava em Barroso com a sua frase: «O
Braszl, espera que cada um cumpra o seu dever»! no feito
ho�enco da Batalha naval do Riachuelo. Revivia nos es

canm.hos de,meu cerebro o feito epico de Marcilio Dias o

maruJo herOl�o .. Ia eu pela rua afóra alinhando meus pen
samentos patnohcos para a data de hoje, quando do alto
duma sacada uma senhora rochonchuda desfraldou um enor
me tapete de Smyrna e se pôs a surra-lo com um cabo de
vassora. S_enti uma. rev�lta interior, eu tenho nojo dos ca-

. pachos, �aO' pelas su�s figuras berrantes mas pelas imundices
que arqUIvam. DepOIS quando se esta' no alto se não olha
para os que passam na rua, la' em baixo, niveladas ao co
mum dos mortaes e sobre eles numa inconsciencia clamoro
sa, vão despejando suas porcarias.

Aquilo me revoltou, eu recebi pela cabeça poeirade não sei quanto sapato sujo. Ora isso recomenda mal
quem o faz. E' um processo anti-higienico, não se devem
expor na frente da casa as imundices que se guardam .

la
dentro. E' feio. Recomenda mal.

,

E de.sse costume inveterado que não ha meio de es-

tlrpar surglO o brocardo pouco limpo, da sa'bia filosofía
popular. «O que está de cima cospe no de baixo7i.

Ao ver tudo isso e receber, como pobre e inofensivo
transeunte o 'produto da surra do tapete perdi a

.

h. ,. ,mm a
vela patnohcó\ e resolvi reclamar contra essa senhora ro-

c�on,chuda que não sabe respeitar quem passa pela via
publIca. ,

� faço deste cantinho, um apelo respeitavel e respei- .

toso a s senhoras que tem tapetes que não os mandem ba-'
ter nas sacadas.

Façam, limpa-los no quintal, para não encherem as

ru�s de poeI�a Imunda e não incomodarem os transeuntes .

pOIS essa poeIra póde até transmitir doenças infecciosas.
'

BISBILHOTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[; ::DACTORES DIVERSOS � JOAO M. BARBOSA � (Departamento Provincial de Pnpaganda)
ntes-correspondentes em ����� �OO:S:�
,i todas as localidades

i;1 � Estado,

1,1;'1\ ollaboração

Por actos do sr. ceI. Interven
tor Federal foram nomeados: Au
relina Cordeiro, para dactylogra
pha de 3a' classe dO-. Thesouro

FI· PO l-IS do Estado; Abdon Pereira, d�Convidamos os srs. Socios e exmas. famílias para Oriano Liz, para ajudante de escrivão
'há-Dansante offerecido pelos officiaes de Marinha re-

. .
districtal de Bocaina, municipio Ao sr. Manoel.Galdino Vieira.mtes nesta cidade, que se realizará Quinta-feira, 13 de

.
HOje, ás 20 horas� n.a séde da A. B. I. �e Flon- de Lages; Arlinda Leal, para

thesoureiro da Calxcl de Esmolas,
rente, ás 20 horas, e para a Recepção aos srs. com- anopohs; haverá sessão pubhca. Fará nessa occaslã?, uma ajudante do tabellião de notas o Thesouro do Estado pagou
ldantes, officiaes e Aspirantes do «Cruzador Karlsru- conferencia doutrinaria o dr. Joe Collaço_, Secretano do de C�apecó; Carlos Reinhardt, 1 :500$000, producto de 50'(.
I a effectuar-se Domingo, 16 do corrente, ás 21 ho- D. P. M.

para I' supplente do delegado �a taxa de regulamentação 'do
de Policia de Campo Alegre. logo, arrecadada em novembro.

A Festa do GarÔlo é a Alma
das 'Ruas levada para o palco.
fi lma das Ruas é a musica

�I'� 'ão será devolvido o original, popular que o garôto assobia, en
li; I, tcado ou .não, feitando o thêma com as suas ori
� II; , conceito expresso eTI' arti ginaes variações; é a musica ry

i ! re collaboração, mesmr soli thmo e coração; é a musica dis-
I r�, não implica em resp-m plicente; é o .retrato sonoro da

f::
I idade ou endõssc por parle raça.

I " �edacciio. Tudo nella é brasileiro: as suas1 A" t h' Ih"
'

sSlgna uras arrnomas expontaneas, a elas as

NNO 44$000 regras, mas que � ouvido da

i' EMESTRE 24$000 I �ente recebe e, acc�lta, com prazer;

� I

RIMESTf�E 12$000 � o temperamento indigena foca-
.

lEZ 4$000 hs�do no rythmo, por vcz�s pre-
i

'

denci b gUlçoso e outras alacre, VIVO ale-
I

, li Jrtrespon lent�ta, em como
gre na marchinha popular; é a

I
'. a ores re a llJOS aos ütt- - d

.

'I . .

t d cançao mo orrenta e suave, umco

;.1'.. �LOs. edaSSlgl1DG�rast eOv�m sinonymo de Saudade, é o Brasil
:, envta os ao irec 01"- e-,· , B' '1 d b '1' LII

i��: I; e Jairo Callada. vlvode
o

R
rasi os ras: eHOS. .r»

,

I" ,I r' P t I 37
ma as uas somos nos.

'í Qlxa 05 a

, IS melhores brins de li- Os burguezes encartolados de

"II;.
s para ternos elegantes que nos fala o «Thezouro Escon

,

II Casa PA R A I Z O dido», apologia á farinha de man-

II ..

-- dioca, óra transformada em drama,
t ' ������������� .

:"r ,- � terão tambem a sua opportunida-

�Ii ! VI iscellánea � de, pois ha, �ma primeira parte
. \, .

� de musica sena que essa gente
ii, I �oooo OO����� prefere ouvir embora não entenda.

:i Emfim, é espectaculo para to-

, \ 1, '� Academia franceza de sei- dos.
i .;. ss, em Paris, preconiza um
I

I� ; , de evitar os enjoas. Consis

,ii
'

rm apparelho que se põe ao

i i oço e que é então aquecido

I: .[ ricamente. Aquece-se deste
li ,

o o pequeno bulbo de teci
ii I nervoso chamado medula

ngaia. que se acha justamen- Realizar-se-á amanhã, ás 16
I

3. juncção da columna espi- e 30 horas, no Grupo Escolar
com o cerebro. Annuncia- LAURO MULLER a festa do

I' k.averem sido alcançados ex- encerramento do anno lectivo

1'1' ntes resultados. com um interessante programma
1, de canto e declamação, interpre-

'\.1' ....Para evitar que se queime taào pelos alumnos Argos Go

fsado, basta por sob elle um mes, Nilsa Condêssa, Nilse Al-
'�, ; io de papel impermeavel. meida, Edite M. de Souza, 01-
II

ga Cardoso e Orlando Mello.
Na mesma occasião, serão

entregues os diplomas ás com

plementaristas deste armo, discur
sando o sr. pharmaceutico Hen
rique Brüggemem, paranympho,
e a oradora da. turma-Lygia
Silva.

Grupo Esca
lar "Lauro
Müller"

) Praxedes chegou do interior
uma mulher e parou deante

I
• a «vltnne» que expunha gr�:

!

1 s, chapéus, etc.

, J' : )epois de �lhar durante al-
1:\ tempo, dlsse-lhe a mulher:

r I :-Então? Ocê nunca compra?
I ' • o Praxedes:

: -Ora, iessa! Num tá vendo
:lle cartais ali?

! -O que é qui tem?
\ :_Tem qui tá um aviso: "Fa

I allemão». E nóis num falia

� lngeiro ...

PIANO Vende�
se um piano Winckelmann, novo.
Informar-se nesta redacção.

Exame de
admissão

A professora Maria Luiza Ozo
rio abriu um curso no Instituto
Commercial, afim de preparar
candidatos ao exame de admissão
para o Gymnasio Catharinense.

As aulas terão inicio no dia 20.

.
"ara o Natal e Anna bom, os

I i 5 de bôas fe5tas e feliz entrada
1 lOna novo, já não obedecem

.

j \
:lle systema antiquado e serem

'. I I d H' ,

I '
lU a os em cartões. oJe ' e

pelo telephone ou por pho 0-
.

lma: E' mais chic, mais prati-
50cial e modern�!
I-- .

IY r a T e n nJ s ,ç I u b e

IiII F I o r i a n � p o li S

Ilf CONVITE

A DIRECTORIA
I .�l�!�4�j\��l��f�É&��1���)CONVENÇA-SE �

: que nos ,receptores PHILIPS são aproveita- �
I' das todas as importantes conquistas da sciencia
do radio, razão porque recommendamo-Ios.

, I

\il"
AGENTES:- COSTA & Ca.

ií RUA C�NSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis
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Na parte - "Revista das Re
vistas"-"d'O Estado de São
Paulo" -Iêmos e transcrevemos,
parte da seguinte nota sobre a vida
social dos pardaes, públicadas na

antiga revista franceza -IIMercure
de France" -pelo sr, A. Chabo
neau, por este recolhidas durante
quarenta annos.

,

"A cerca da questão de saber
se o "passer domesticus' é ou não
um passaro nocivo, diz o autor

que o problema suscitou outr'ora
em França como nos Estados
Unidcs e alhures, vastos inqueri
tos scientificos e administrativos
cujas conclusões são maravilhosa
mente contraditorias.
E' preciso assignalar, entretanto

que nos Sf'US 40 annus de obser
vação sobre esses pássaros nos

lugares onde se dá de comer re

gularmente aos pardaes-não ha
moscas, nem mosquitos, nem ara

nhas, nem formigas.
Quantas vezes, acrescenta o au

tor, jogando fóra da minha ja
nella uma mosca, eu não tenho
visto surdir um pardal não sei de
onde para cahir sobre o insecto I

E quantas vezes uma fêmea de
pardal não volta para o ninho
com uma aranha no bico I" -

Cruz Magalhães, o primoroso
poeta portuguez, encarando o as

sumpto sob o ponto de vista so

ciologico, teve a bella idéa de di
rigir-se neste sentido ás crianças
de sua patria, na qualidade de
rebentos em formação da futura
sociedade, pedindo-lhes nestes mi
mosos versos, synthese de uma

ternura incomparavel, o seu amor

pela passarada gárrula da bôa
mãe:--

XVII
Os passaros

-.Mas, o Communismo não attende as aspirações proleta- Dr. Gercino Tavaresrias?
-Não, porque escravisa o proletario ao Estado, isto é, ao

Governo e não lhe permitte realisar os seus objectivos economicos.

Nega-lhe � direito a um lar 'f:,<;f.f "impéde-Ihe o trabalho livre,
uma vez que o operario só póde trab� ar para o Estado; que
bra-lhe todos os laços de familia e proh1be-Ihe qualquer religião. O
operaria pertence ao Estado, como o negro, antigamente, pertencia
ao seu senhor; e como o Estado trata as religiões como elementos
de rebeliões, claro que considéra um crime contra a ordem pública a

manifestação de qualquer culto! Alem disso, o Communismo dá ao

operaria apenas uma quóta de subsistencia equivalente, em média, a

150 rublos mensaes, ou sejam 70 a 75$000 brasileiros, de accôrdo
com o seu ollicio: indifferente ás boccas que elle tem de sustentar,
sub-mettendo-o, ainda, ás imposições das cooperativas, onde a mer

cadoria é adquirida a preços acima do commum no resto da Europal
No Communismo, o operário é tratado, como as outras classes, ru
demente pelo Estado e se tórna um automato, um escravo sem Deus
e sem h,milia!

A lei que prohibiu a caça em

nossas martas, diversão que consti
tue o prazer de muitas pessôas, foi
uma providencia humanitaria e

patriotica, visando impedir o livre
CUISO da crueldade humana, no

exterminio de nossa brilhante fauna
ornithologic 1 e dirimir os effeitos
desastrosos que taes divertimento
acarretam para a vida social.

Os nossos passaras de graciosi
dade suggestiva e doce, são a bel
leza dos nossos prados ineguala
veis da seiva e fecundia; os ex

trangeiros que nos visitam, tem

para elles frazes da mais surpre-
hendente admiração: - "alados-Tudo quanto se diz, por ahi, em boletins e brochuras é, f Ih dseres tropicaes, i os e uma na-

então, mentíra?
turc za encantadora.".

-- Sim. Tudo quanto se diz acerca de felicidade proletaria
no regime communista é uma grande mentira, igual á felicidade popu- E dizer-se que somos nós mes

lar do regime liberal-democratico. Os agitadores sabem disso, mas, mos que os exterminamos, cruel e
neste particular, elles têm a mesma inconsciencia dos demais politi- desapiedadamente, quando só de
cos, ás vesperás de eleições, quando falam ao povo em geral! viamos ter para com elles carinho

Os cornrnunistas exploram a bôa fé, a angustia das turbas, e affecto I

II
"
II Ademais, toda diversão cyne-«No Brasil só ha uma cousa séria: a Acção lntegralista getica é uma manifestação crimi

Brasileira, que não tem partidarismo politico nem sectarismo religio- nosa, que varias legislações da
50. E' uma força, e força destinada a fazer do paiz um Brasil li- Europa têm procurado obviar,
vre, um Brasil dos brasileiros que saibam prezar sua bandeiral» deante da frequencia dos crimes

(Manchette do ultimo numero do semanario «JORNAL que se registam nas caçadas nasDE POLICIA). florestas.
u
"
•

«Segundo um telegramma procedente de POltO Alegre, o E' uma verdade. Matar, exte: ..
ministro c!a Justiça teria communicado ao presidente da Republica minar os pobresinhos entes que

que iria apresentar á consideração da Camara um projecto relativo tanto nos deliciam com a sua plu
'lOS meios de combater a propaganda de doutrinas extremistas. Ha magem iriçada, em que se espe
tm processo simplista, actualmente muito adoptado, de classificar as Iham a luz e o ouro, e cujo canto

doutrinas politicas como se tratasse de situar jogadores de foot-ball: é um hymnarios'ublime á Creação,
extrema direita, extrema esquerda, centro. Dessa [órrna o communis- constitue uma perversidade sem li
mo gozaria as prerogativas de fazer parte do team, occupando a ex- mites que bem merece uma repres-

d N I· são da edilidade brasileira.trema esquerda, e o integralismo seria a extrema ireita. a rea I-

dade isso é um absurdo. O sr. Vicente Ráo não pretenderá,. por E' não só uma lei humanitaria
certo, para os fins de repressão policial, collocar as doutrinas que como patriotica, digna dos mais

defendem a idéa de patria, família e propriedade no mesmo nível francos applausos.
das negações moscovitas dos principies em que se baseia a nação
brasileira. O Integralismo préga uma fórma differente de governo.

O Communismo visa a subversão total da sociedade em que
vivemos. O combate a' idéa de patria é bastante para justificar
qualquer medida pondo o Communismo fóra da lei. Quanto ao

Integralismo isso é impossivel».
(Da A NAÇAO)

-0-
Nucleo de Canoinhas
Está definit�vamente organizada a chefía sob a orientação

do companheiro Luiz E. Tack. Os habitantes da terra do ouro-ver

de acolhem com grande simpathia o ideal do Sigma. Na reunião de
18 de Novembro ultimo, as fileiras dos camisas-verdes foram en�

grassadas com 46 inscripções.
-0-

XVIII

A natureza!
-�-.,_--

Porque matam vocês os passarinhos
E destroem a flôr, o fructo, a planta,
Com maldade precoce, que me �panta � I
Porque arrebatam ferozmente os

.

ninhos �

Pois não seiá melhor ter em carinhos.
Para tudo que a vista nos encanta,
Certos de que a bondade � que supplanta
Os instinctos perversos e d,mninhos �

Nucleo de Brusque
Mais um desfile foi eHectuado pela disciplinada e activa mi

licia deste Municipio. Precedida da secção feminina, dirigiu-se á
Limeira (distante 5 Kms. da Séde),ondl! foi enthusiasticamente re

cebida. Houve doutrinação e o resultado -mais 1 5 inscripçõ !s.
Em sessão extraordinarid, realizada a 28 do mês p. p. ,foi

iniciada, pelo companheiro dr. Emilio Willems, a primeira conferen
cia da serie de assumptos economicos-sociaes. O dr. Willems em

breve dar� p��lici�ade a .um trabalho de Economia politica basea-,do nos pnnClplOS mtegrahstas.
-0-

Vejam a ave com que brando g�ito
Fabrica o ninho em afanosa lida;
Tàmbem lhe bate um coração no peito .

A planta pela seiva é que é nutrida,
E' o seu sangue_ bem merece preito •

Não ha vivente, sem direito à vida.

Nomeações Caixa de
EsmolasNucleo de

r· .• ··1·SIGMAS··· Exonerações
Por acto da Ipterventoria Fe

derai foram exonerados: João Ba
ptista Zeca, ajudante do tabel
lião de Chapecó; João Wiede
cker, I' supplente de Delegado
de Policia de Campo Alegre.
O melhor sortimento de

artigos para homens so na
casa A CAPITAL.

l

OFFICINA
XAVIER
Concerta, limpa, lava

e reforma chapéos, de
qualquer qualidade, para
homens.

Trab_alho esrnerado
Preços baratissimos.
R. Conselheiro Mafra, 100

PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA
DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

PREÇO: DUZIA 6$000
PEDIDOS A Oswy Souza

RUA ESTEVES JUNIOR N. 28
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Commercio, Indus
tria e Agricultura

Preços correntes na praça de
Florlanopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 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 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'

Sacco de 60 kilos 9$500
.3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE

A proprietaria da Cha
pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro n. 11, avisa- á
sua amável e distincta
freguezia e ao publico
em geral, que acaba de

regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde
adquiriu os ultimos mo
delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente estação, e as

ultimas novidades em flo

res, fitas e quaesquer en
feites para o mesmos,
ptoprios para a estação,
esperando de sua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-11 -934.

'Domingas 1?,. [J3rüggmann

VINHO DO RIO GRANDE

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Mercado de Florial!opolls

Carne de porco
Toucinho

FGijão
Feijão
Feijão
Milho

preto sacco

branco sacco

vermelho sacco

sacco

sacco

15$000
20$000
15$000
13$000
10$000
10$000
12$000
13$000
9$000
14$000
25$000
$200
1$700
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

Batata
Amendoim sacco

Arroz em casca sacco XARQUE
Farinha Baueiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

(por kilo)
Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

Café em côco
Ervilha kilo
Banha kilo
.Ássucar grosso airoba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo

sacca

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo

5$500
1$500
1$:i00
1$500

COUROS CAMBIO

1 $800 Praças 90 dlv á vista

1 $200 51 Lo�dres 58$563 58$963

1 $000
« Pans $785

1 $000'
« HaT?burgo 4$790

2$000
« Itaha 1$020
» Portugal $530
« Nova York 11 $870
« Hespanha 1$620

4$000 « Suissa 3$880
30$000 « Belgica 2$780
3$000 « B. Ayres 3$450
4$500 « Uruguay 6$200
4$000 {( Hollanda 8$065
4$000 SE QUERES ANDAR DE
3$000
8$000

AUTO commodamente e com

segurança chama o

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos' leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

o INSTRUTOR DE NA

TAÇA-O DA MARINHA
MADEIRA

MEIRARio, 12.-0 japonês Elyo
Saito novo instructor de natação,

da Marínha, embarcará para esta

capital no dia I 7 do corrente, a

bordo do Montevidéu Marú.

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

vistos, a CASA ROMANOS,
a rua C. Mafra, 26.

,CARNERA NÃO LUTARA'
- NO BRASIL?-

Buenos Ayres, 12--0 conhe
'cido 'boxeador Primo Carnera

deixará esta capital, devendo
partir, com o avião da carreira,
!lo proximo sabbado para o, ��
lados Unidos. Devido as dlfh

culdades surgidas, a luta de. bo�
Com Uzcudum não se realIzara
tnais.

DE LEI- PRI- Ford V 8 ..200
QUALIDADE Phone. 1212

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RI8 DE JANEIRO

E NADA MAIS

����5�T�o�r�K�e�m�1��.�!1������E:·�nt�ra�d�a�5�e�5�d-:-:--
de 19-11 a 24·11

105.878
108.280
27.395
22.511
25.496
13.500

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

1.917
22.812
2.293
1.406

4.618
24.380
13.475
6.321

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto <00ão Pessôa»', com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

"

cial do Estado em 8 de dezem-
bro de 1934.

- - � -'--'-1:" o _ -

_

dlli�.uç:l .I�I" Ilnlliâ
".�;IIJif:lliznçii•• S. A.f
ri

Companhia Brosíleíl'O paro ince"f'ival O des
envolvimento da Ecollomio

Célptta.j Elub!5Cl."lpto: 3.000:000�ooo - CApitlLl r"aJl�o: 800;0001000
8ede Social: B_lUa '"

«O Melhor Titulo. dentro do Melhor Plano pela
Melhor Socledade de Capitalização»

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

do final do 10' anno em deant�, TODOS OS ANNOS.
SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM

29 DE NOVEMBRO DE 1934:
TITULO N·
17.418
3.522
3.522

Darcy Fausto Lo�es da SiI�a�S. Paulo-contemplada com o Capital DUPLO
Jean Duvernoy-RlO de JaneHo-contemplado com Rs
Olegario Ribeiro de Barros-Cachoeira do Itapcmerim, Estado EspiritaSanto-contemplado com Rs.
Menor A.lmira Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro-Madre Deus, Bahia
contemplada com Rs.

Rosa Amelia Borges-São Salvador, Bahia-contemolada com um titulo
liberado de

4

Dr. Luiz Bastos de Oliveira-Rio de Janeiro-contempladG> com um ti
tulo liberado de,

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

Informações com CAMPOS LOBO &. elA
Florianopolis, Laguna e Itajahy

Cruzada Na
cional de

Educação

Secção com

mercial

4$000 Xarque coxões arroba
Caixas pequenas

5$000 Xarque sortidos arroba
Caixas grandes
�������

RESUMO DA ACTA DAS
140 E 141 SESSÕES DA Luvas as maiores novida-

Leitor amigo, já pensaste em JUNTA COMMERCIAL DO des recebeu a

cooperar effectivamente na obra ESTADO, REALIZADAS CASA PARAIZO
da Cruzada Nacional de Ertuca- EM lo E 80 DE DEZEM C t F'

. .

S'RO O'ESTE 'ANNO (1�934)- on ra a
_ .acelrlceDIVERSOS Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 ção? Queres que em Janeiro vin-

\.
.' j. . Femi n I naArroz sacco 44$000 Pernas de serra lei dz. 28�OOO douro se abra, pelo menos uma Presidencia do sr. major Edu-

.

Kerozene caixa 35$000 Fôrro de pinho 14$000 escola da alphabetização para a- ardo OUo Horn.
Gazolina caixa 55$000 Taboas Ce qualidade 2x23 dz. dultos, ne ... ta Capital? Pois insere- Presentes os srs. Eduardo Otto Ser, iço da F. B. I., especial
Vélas de cebo caixa 16000 1 6�OOO ve-te sem demora entre os socios Horn, presidente; João Octavio para fi Gazeta

Soda Pyramide caixa 58$000 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 da Cruzada. Pódes ser sacio man- da Costa Ávila, José F. Glavam,
Cebolas caixa 44$300 tenedor? Inscreve-te nesta classe, Roberto Oliveira, Alvaro Soares
Vélas stearina caixas 35$000 Mercado do Ri� pagando ap,,:nas 2$000 por mez. de Oliveira, deputados e João
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 FEUAO

E' muito pesada esta .contrib�iç�o? Tolentino Junior, secretario, é a-

Côco sacco 50$000 (Por sacco de 60 !(ilos) Inscreve-te como SOCIO contnbuIn-\ berta a sessão, e. approvada a

Farello sacco 6$500
00

te, com 1 $00.O mensaes. De qual- acta da sessão antenor.
$500 Preto novo 13$0: d 'I'

.

Farellinho sacco 6 ") I quer mo o, auxi la-nos nesta im- Gxpedienle:-Memorandum do
F h d Ih M

.

I'
. Branco especial ó$OOO b" d d d darin a e mi o ana ma caixa

O
mensa o ra civrca e apagar o

sr. OUo Bennack, a praça e

24$000 Vermelho 20$00 t1-
'

, - � essa no'doa ]' '11 d' d
.

fmappa ca ,,:-1; m ns a � omvi e, pe In o m ormações a

00 Mulatinho 23$000 d 1 h Iv·
.

, t, •Vélas de cêra kilo 7$ J o analp a, eti.mo. esta repartiçãc ; arcnrve-se.

Grampos p. cêra kilo i $400 MERCADO FROUXO L�rrbT:l-te de que o g0verno Officio n. 379, do sr. Dire-
Cimento Mau.á s�cco II $500

FARINHA DE MANDIOCA
do E�Lldo ten: leito o qw.lhe ctor do Thesouro pedindo inlor-

Phosphoros Pmhelro lata 210$000 (I'D d 50 1..'Z)
tem SIdo possivel nesse sentido. mações a esta Junta; archive-se.

Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
F'

1 or sa ',co e

J(� ($000 Faze, agora, tu a tua parte. Pro- Dito do sr. Inspector da Alfan-
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 c:na

com P?
r 10$-00

cura os directores d:1 Commissão dega pedindo uma relação de to-
rossa sem pu ) Executiva dÃ Cruzada em Santa dos os commerciantes registrados1\1ERCADO CALMo Catharina, e inscreve-te com') so- nesta Junta, idem.

ARROZ
CIO. 'R_equerimentos:-Do sr. An-

110$000 (Por Sacco de 60 kilos) tonio Laranjeira, socio da firma
55$000 .

I :> 2$000 Não comprem carteiras, Íuvas, "Írmãos Laranjeiras", da praça de
20$000 Agulha EspeCla .

b
'

h
. , Laguna, pedindo para registrar e

22<1:.000 Agulha Bom 49$000 meias, som .nn as, sem pn.mem.- archivar o distracto da alludida'l'

J E' 1 42$000 mente. exarnmar o novo sortimento
20$000 I aponez °pecIaI b d I C A SA ROMA] B 38$000 rec- I o pe a i'\. -

30$000 aponez om

'::(4$000 NOS, á rua C. Mafra 26.
27$000 Bica Corrida ./

MERCADO FROUxO

firma; registre-se e arquive-se. Di
to da «Sociedade de Banha Ca
tharinense Ltda> , da praça de
Tubarão, pedindo para registrar e

archivar a alteração da mesma;
BANHA EDITAL idem, idem. Dito do sr. Antonio

(Por caixas de 60 Jeilos) Kaesemodel, de Oxford, munici-
Em latas de 20 kilos I 15$000 CLUBE DOS FUNCCIONA- pio de São Bento, pedindo an

Em L t 15 de 5 kiJos 118$000 RIOS PUBLICOS CIVIS DE I notar no seu registro de firma a

Em laias de 2 kilos 124$000 SANTA CATHARINA reducção de seu capital; annote-

M[;:(C\CO ESTAVEL De ordem do Consêlho Dire- se a reducção do capital. Dito
dor, convoco para o dia 17 do dos srs. «Irmãos Fernandes &
corrente, ás 18,30, horas, na séde Cia.,» da praça de Canoinhas,

I
provisoria deste Clube, á rua Co.m. pedindo o cancellamento da fir
Mafra, 21, sobrado, uma reunião ma antecessora «Irmãos Fernan-

1$900 ordinária de Assernbléa Geral, des>, da praça de S. Francisco,
I $700 para eleição do novo Consêlho pedindo para registrar e archivar
I $600 Director. o seu contracto social; registre- seFIRME Não havendo «quorum» para e archive-se, Dito dos mesmos

esta primeira convocação fica lei- srs., pedindo para registrar a sua

ta, nos termos do art. 6, uma 2. firma commercial: inscreva-se. Di
convocação, pnra meia hora após to do sr. Luiz Martins da Fon
no mesmo d:a e local. seca, sacio da extincta firna«Ba-

Os sacias ausent�s quites, po- ptista & Cia.> da praça de La
derão fazer-se representar median- guna, pedindo para registrar a al
te autorização escripta a outros so- teração referente a mesma firma;
cios quites, não se perrnittindo, registre-se e archive-se. Dito do
porém a estes representarem mais. sr. Adalberto Sabino, socio da fir
de tres socios. ma desta praça «A. Sabino &

Secretaria do Clube dos Fune- Cia. Ltda> , pedindo para certiti
cionarios Público Civis de Santa car se a sua firma se acha reJis
Catharina, em Florianopolis, 10 trada nesta Junta; certifique-se.""
de dezembrO de 1934. ,Nada mais havendo a tratar, o

Martinho Callado Jor. i

1 ;;r..presidente encerrou a sessão.
I . Secretario :::ecret:uia da Junta Commer-

'-o

C�mbin�ções !
inteiramente I

n?vas e muito I)
mI eressantes I

de titulos de
capitaJização,
quer saldados
quer de paga
mento fraccio-

nado.
-- ----

6.809

8.017

3.106

3.106

João �olentino [or.
(Secretario)

Mrs. Jean Norris, a unica mu

lher magistrado de New York,
não tem a menor indulgencia pa
ra com o coquettismo feminino.
Ha pouco tempo compareceu a

sua presença uma joven actriz,
processada por cumplicidade num

crima de roubo. A accusada ti-
nha passado a noite inteira num

calabouço e naturalmente, o seu

rosto accusava a tristeza e a fadi
ga dessas horas crueis.

Uma vez sentada no banco
dos réos a artista tirou do seu sac

co de mão a borla e a caixinha
do pó de arroz e começou a

empoar-se.
-Para a cadeia!-exclamou

a magistrada-condemno essa mu

lher a oito dias de prisão para fi
car sabendo que as salas do tri.
bunal não são gabinetes de <toi
lette» !

Debalde a accusada tentou

desculpar-se. A sentença estava

lavrada.
E pela outra culpa, de cumpli

cidade no roubo, foi condemna
da a mil dollars de multa.

CursoMilton
PROF. MILTON E. SUL

LIVAN communica á culta
sociedade de Florianopolis
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.)

CURSO PREPARATORIO

Exame de admissão ao ÇJymnasio

As aubs terão inicio a 15 do
corrente. Informações à rua Felip
pe Schmidt n. 119 com o Prof.
Xavier.

Dezembro de 1934.

Sorteios men

saes de amor

tisação, com

reembolso
mensal, ao 1 o

numero

sorteado, do
DUPLO
do capital
nominal

12:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

._-----,...."'"----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

A _C::J

[_t:-;-::"J,": '",�",;]]I�./ -'-�.J '

, '

..........

'

':
• .;.;... '.'<

Médicos I
� Aavogados
Dr. Cesar Avila II

II
..

�ilEx-assistente elo Drs. Nerêu Ramos�,1111Dr. César Sartori ii e· iiClinica cirurgica-operaçõcs I Aderbal R. da Silva�1Das 3 horas em dantc da-

"
Advocados firial�lel11Cnte á R',AI cj'prc: 't( Rua Trajano,bn, 33. Tele-lit=: n: 1 -- Ptl,Jne i.e 1 �

III fone 1631, t'!!
Resldt:nc;a:-R, Esteves !u-

I
� ���--=-==c_

_ __ c,_�, i

nior, 179-Ph�n" IL�_� ,i I �1l':�O"ri��= Rupp J�,. ii
--=.

,.

-- ...

---- : I, ;:Ir. OS)fa.�dO SlJlCàO, vianna:,'I·1Dr. HIC3rdo G.:;Uc;,mG.fM II' I ' .

j'
• !

r • • ; I Escriptorio R. Felippe tMedICO - Operador. Es S .hmidt n 9 Phone 1483' II
pecialista em alta Cirur-

'"

__
-

_'- "'=_�.=-_�� J
.

gia e Ginecologia I
-

'.
'

"

.

'"., IRes.Rua Esieoes lumor.26 "'I'
Dr, FulVIO AduCCI

i
I Advogado rllTELEPHONE 1131 r- João Pinto, rr 18�1Consultorio: Rua '0rajrmo 18. (sobrado) t

TELEPHONE 1281 II D<.::, 10 ÚS 12 c das 14 ás!
__..,,� .

-

.; li 1- -- _'::� 7 horas
: _. J

Dr. Arthur Pereira
"I

ADVOGADOS I' ,e Oliveira III Dr. GH Costa i:1CLINICA ]\rlSDIl'A III [ I'
'

II� D:. Cid Campos f[ IDoenças de Crianç as
I Escrtorio: Rua Trajano,t I

• Systi'lema NerilJ�o I

i r 11. ! I
Anályses clinicas I �

-

-=...:=� _ =�=��=.:=::::::::
Dr. Pedro da Moura F�rroBacterioloç]ia, sorulor-!c,

chlmíco

RESERVA ALCALiNA � I Advogado ti'Hemoscdimentacão I R T' 1 b '

r
,

I ,LIa rajano;rr so rauo i

Consultorio:-Arcypn.-",t._-> r ,i�

II 'r 1 1 1548 III1" I o 1 r: e ep rene n:
va, . Lonsu tas: - cíS J I

ás 18 horas. PllOw. ! 618
I

:..�". ��;.f'l, :��J-����I.iv-";ra II. II1(esidencia:-Vi,conde 2" 01.- �"-- :J"'U u .. v, .. , !
ro Preto, 57-Phone, 15L4 I

Advogado !:
I

.... -- - .

-, I, II RI \ rEUPPE SCHMIDT N' 91\1 IDr. Antonio Bo�ini lt '- __ =-=------
.!

I

Medicina interna- Sy�!iL.is l -- ,--.-

Fscriptorio de Advocacia
�.*'dWLI �F,..F 'wau:u.IVias Urinarias

Ai.'ADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

Consultorio e Rcsidencia

Rua '(r�b"m1), 2'1 IIConsultas ás 17 11011S !
Tele�hQna t6Sa li

�-- i
- I

CUNICA MEDICo-CIRurw A

IDO I n. Felippc Sclzmidt, 9-sala 3
Dr. Aurelio Rotolo

I

I Te'ephbnes :

Com pratica nos hospitais ,I 1 670
d E I Lcríptolio . -

a uropa :, Residencia 1.274
MOLESTIAS DE SENI :or<A� _� -=-���--=_

-PARl'OS ! IIDiagnustico àas molC'stias II IInternas pelos RAIO� X I I

Tratamentos com as Radio - I :,
Ondas Curtas e Ultra C: r�qs I! .

Radias U. Violeta e Ínl.a-Ve.r-
,.

i re � ra tem seu cscrip-
melhos-Completo GaLir.ete de li

Electricidade Medica II tório de advocacia á rua

Applim o Pncurno-T'horcx Flr- ,

tificial contra a Tubercul�'je ·'ul·

II, Visconde de Ouro Preto
monar, com controle raoiolo,j'ca

"Consultorio: R. fcli�)pe 1 I' n. 70. -- Phorv: 1277.-
Schmidt n' 18, das 9 ás 12�
e das 14 ás 17 hs,--Telef.' :

Caixa Postal, H:J.
1475 - Res. Visconde do '1,1
Ouro Preto, 75 Telcf. 14bO

J
'----=--,---.---- .. - ..

Dr. A. Wander lsy Junior I

Cathedratico de Direito Com
moreia] d,l Faculdade de

Oireiw

_e•. �--, � rCasa' �Se i,:ão'Dr. Sizenando III ESPECIALIDADE em

Teixeira Nettv II em colchões para crimas
! . de solteiros e casaes, tra-

II I vesseiros de primeira qua-
CI'ln", "'a �,'I'C'I,,-i'IC""l\ . lid1dc) pastas cOl11l11crciacsC • ii" U 0'.

(' e:;w!ares. Arreios de to-

TIJUCAS d2.. especie e todos artefa-

I c,tos ele c.ouros.,
R Ç7'�' I I 3 F II ,-na 'UUOÚenlCS,

-

pn IS.
..::;;;;_;.;,;; :::-� • .:;_;;.. •. ;:;..=.;.�;;;;;;;._�.��

CO I'-Iti [c=_l[: r....... '!JS rTa ell�ores
melhore�";> nl,g"'"'CaS r"'.JO

"�!� r�, l7
�� LJ L!

PELUSO

- � ---- --,,---

A GAZElA

Arnoldo Suárez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

PrOCilSSOS modomizados

Consultoria á Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1427

�
'==_=-=---===:_=.=.-==o.:-=_=,-==' �
Cl_INiCA �DIURNA e NOCTURNA .... 'iIi

�
�

DE

Jaão Carlos de Mello Silo.
Ci rurgião-Dentista

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-Ex-as
sistente do professor Reynal
do Vieira, com teclinica a

mericana--· Ex-cirurgião-den
tista da Compilnhia Lages-
Trat1mento sem dor, servi

ços garantidos-Lpecialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-lncs. a ouro e Denta

duras--Preços razoavei�.

1(ua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas

Phar-macias

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio li'Acampara

Praça 1 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Telephone ri' 1375

1=================11

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o Itelephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

AXIMO is
'tU

o

\

\

o MAIS MODERNO DO ESTADO- ,\'lAGNIFIC}\ SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃ.O
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Diarias inclusive refeiçoes e banhos
--12$000

La Porta & Cia.

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber) LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Furumdungo - For Souza Ca
margo

afinação de Assucar

Novidades
literarias

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Psyco .J/llalyse-Por Gastão Pe-
de reira e Silva

..JO ii.O SiELVA Cassacos - Por Cordeiro de

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos I
Andrade

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

Bocayuv; n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio 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"

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

Artigo Dentário Artigo Dentario
Só na ..Joalharia f\/Hjller
Unica estabelecimento capaz àe satistazer o mais exigente

profissional, mcntcnõo sempre cornp l éto stOCR àe proàuctos
õ

cn

tarios nacianaes e extrangeiras. -- Executa-se qualquer trubo

lho em ouro, (R�finagem, laminações, ztc.)
Esta Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões �entistas que
resolveu àesta ànta em àiante fazer granae reàucçao àe preço

nestes artiqos.
Não compre antes. de visilar- este estabelecimento

JOAUií:;rlJlA-l�OBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

1" volume -- Districto E'eôeral
2' " -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " -- Demais Estaôos ào Brasil

e maIs 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharína

�'í'e:�t..,J ''''!ll@!,.,;� �tl,,!:t,'',!..,,\� iN,')�" �)�\��;���.�����������$7,iSi1'$.�I)7�"'�) P'''<!>��)''''lf"<!,;,)��'��(',l�i?�",,, 1!1j>"',,o 1il,!)!1�Iil,!)�<!il),� .� CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios, Capi--*i

M
II � taes e Estados do Brasil

·�,��,s Fa ti ir ica de ove Is I 'Volume especial do Estado de Santa Catharina
w Pela pnmelra vez Santa Catharína terá uma completa
,*' DE Gl fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activida-
,:� D.."'&l!A�l!rra Vitali � des Industríaes, Commercíae, e Profissíonaes.
� r�u � •'I'''

J\"� Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

.�� r �CEITA Er-:CO�MENpAS E:M QUALQUER o: Director-proprietario da «Informação Commercial»

�,� t:,ST) LO -llL1 JOGO PlI1to, J 1 B- felephone, 1693 1�t;.:1 Rua Esteves Junior, 16
..,«i '

ci}J FLORIANOPOLIS
:if»��.�. (�� �./)!, éí}>::'� ;7'à�,gf��'Í'):V,�},� <i\'.íl"'�'j\;>� r..,�,�l.\'f@,<f:�,��� _.�- �
,�,jõi � ':16 ��,� ;'l� ?i� �.I» ,.:pj �l"� �)i�.� ,21%'� 'é?t'� .t.� '?1,���� i!:� ?,_�

caiç�dos das O NATAL. A F'PROXIM�-SE! I! !

Brinquedos e artigos para presente na M Iscela
nea! Sóe sempre NAMiscelanea!

2 onde a variedade e os preçolJãss admiraveis!

f1!' .��:_�

Gravatas em lindos pa-
drões. Varíadissirno 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
E'UHDADO Em 184-4-

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
.

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

- • 32.000 COLLECÇÕES
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afiança

Ph0NE 1.100
I

COR�[IO MREO

o Refrigerador?
Fechamento de

malas
Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-U ruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBAOO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Alrica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

seu

M reFrigerador • um grande conForto par. • I." • IImbl. ..
emprego de capilal que precisa d. estudo.

O, refrigeradores G. E" além de pOSJulrem tudo O que ,. ..
.1, moderno. e perfeito em reFrigeração electrica,· IIlIe., � ".,Q
en.,al Eleetrlc, uma suprema sarantia de qualidade, dur.ç� • Y�
Ao c�mprar um re�rigeradorl ..se8ure.�. 4.

-

e ..cIIn.
-

....
• f.brlCln�. conhecido I d. conEl''''1 - • ......". Q, W'

Peça Inform.ç6u .. UII. cI••onstratio; I ....
.0110. _aW.r......,.,..... ...1 5 1111 •

Delamb�rt
e

e nada maiss

Chiquinho
.-500 podereis comprar um

ODAX, extinguindo com
oscas e formigas.

Destribuidores para °
tstria Chimica Cura S. A., Blumenau.

-, t;onfeitariaEspecialidades 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

ATAI ,
•

de Moveis Catharinense
DE

. ulo SchlemperPOSIl o E ESCRIPTORIO
iro Mafra, 126 - Esquina Pedro

Telephone n. 1632
Ivo III�I�S�y�ria�c�o�-r:-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 (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherinc" ---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

as edições da
raria do Globo

Li-

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

... DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. Iarnilias
Restau rant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por .$!SOO somente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

·nda na Livraria Cerl
de AI berto Entres - : -

Cyro Martins
de Gmoçàes-Dante de Laytanodo Arroio do Conde-Aurelio l'orto
ormino Lira
valesce-Telmo . Vergara
o ! -Hans Faliada
-Affonso Rodrigues Hansen
Brasil-OtheIo Rosa

e de Côr-Damaso Rocha
iencia do 'Direito-Djacir Menezes

�io da Prata-Carl May
�udwig
atica- Ernst Runge .

�siologia Pathologicas - Gonçalves Vian:_J

RUA.
_

CIDADI; l�IAOQ__

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 mitifico 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

Il���� iiiiiiõiiiiiiii�
PASCHOAl SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funôuõu em 1886 CAFE' JAVA

Rua Felippe Schmidt n' 8
Caixa pastal1Z9 Te}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Praça 15 de
Novembro

1.3&0TELEPH.
Tvpagraphia. Estereatypia.
Encaàernaçõo. Pcutcção, Tra
balhas em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorisedos da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.
Commercio por grosso de Sal, Trigo, FarelIo,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

-". :

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

�conomicoOonai·atente . · · • I •
•

para lavagem de roupa e mistér.
27 tabletes

Optima qualidade-

100

300

s
iedadr:
encan

era se

n, per-
solici
lal dos
AOa··
da im-

0$000
0$000

0$000

D$OOO
)$000
)$000
')$000
)$000
)$000
)$000
)$000
·)$1)00
)$000
J$OOO

)$000

1$000
)$000
1$000
1$000
1$000
1$000
$000
1$000
$000
$000

).$000
:ía)

luvas,
neira

mento

iMA-
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ZETA Florianopolis, Quinta-feira, 113 de Dezembro de 1934

vozA 00 POVO Ultimas Noticias
...

go Ribeiro Pontes, Maria H. Dias,
Mauro Dias, Dalva Dias, José
Nunes, Deolinda Camilla, Maria
Nunes, Asbele Nunes, Lepoldo
Brandt. Oswaldo Moreira, João
Miers, Americo Amaral, Daniel

dor da M�sa de Rendas estaduais Torres, VIcente Silveira, Manoel
de São'Francisco. João Gaia. Odette, Monte, Nuno
-Encontra-se n esta Capital o Santos, Renato Menezes, João

sr. dr. D.:!lphim de Padua Peixo- Clemente Britto, sra. e 4 filhos,
to, promotor público de Dalbergia. Daniel Redivio.
-Procedente de Brusque onde

é Juiz de Direito, acha-se entre

nós o sr. dr. Guilherme Abry.
-Via terrestre chagaram do

Norte do Estado os seguintes pas

sageiros: M. Armando Sabino,
Eurico de Queiroz, Paul Halm,
Hamann, Blank, Linguan, Affonso
Veiga, Antonio Rocha, Sylvestre
Felippe, Frau Hanser, L. Velloso.

Polo «Carl Hoepcke)} chega- ram as seguintes pessoas:
ram do norte da Rep:.Iblica os Erico Strecher, Irmão Ambro-
seguintes passageiros: . sina, Herta Hoffmann, Edite Moel-

Miguel A. Teuorio de Albu- mann, Olcméa Campos, Carlos Os olliciaes dos nossos estabe-

querque, Nce nia Tenr ri j de AI- Mig'lel Koerick, Wally Koerick, Íecimentos da Marinha ollerecem

D r���ha-se enl�·.� nós? sr. dr. buquerque, Amcrico Gaivão Fer1 Manoel G. da Silva, Olivia Mar- hoje, ás 20 horas, no «Lyra Até o dia 20 do corrente mez,

Imo GaUottl Koench, Juiz reira, Edelvina Alves G. Ferreira, tins e filhos, Arthur Balsim, Ma- Tennis Clube» um sorvete dan- às 12 horas, o Consistorio da Ir-

reito. Alcebiades da Costa Ferreira, noel Affonso V . Wanderley, dr. sante á nossa sociedade em com-I mandade dos Passos e Hospital
Cl Tharcilia Macedo, Saul Fausto Adão Bernardo e sra., AtiJio Polli, memoração o «Dia do Marinhei- de Caridade, receberá propostas,

D?e B.J�menau ac�mpanhado So.:za, ?lga Vaineke�t, Emma Nelson Machado, Francisco E. ro>. em cartas fechadas, para o Iorne-

famJla, chegou ontem o sr. Muller, uenerosa Rufmo Alves Canziani, A reunião està despertando cimento, durante o primeiro se-

• 5)0 de Medeiros Barbosa, fis- Joanna Maria das Dores, Laura grande interesse no meio dos asso- mestre de 1935, dos artigos pre-

I cosumo. Cunha, Adelaide Resner, Fran- Agradecimento ciados daquella aggremiação. ciosos ao consumo do Hospital.
'\cha-se entre nós o sr. Pc- cisco Resner, Francisco Canziani,

Bar.lles dos Santos, adminstra- Eno� Schultz, Hi!da Brons', Thia- O sr. Juvenal da Costa Ávila
dJ�-;�����������l���l��i�� Brin es

R� �
h PERFUMARIAS �

�
�
�
�
�

Sedas �
�
�
�
�Gravatas �

�
�

Linhos ��

� Natal dos
� Opleno eXi�q���!�

Casemiras � seio da população florianopolitana

I
a idéa do Natal dos Pobres pa�
trocinada pela A Gazeta nos es

� timula e nos anima.

� Já fôram entregues mil e quin
��1

hentos talões aos pobres que os

�] procuraram, na redacção deste

� vespertino, na Associação Damas

�1
de Caridade e na Congregação

�] Mariana de Operarias.

��.
A distribuição de genecos será

eHectuada na redacção da A Ga-

I
zeta, no dia de Natal, dás 9

��
horas da manhã em diante. SO I iC itador

19 III Rua Fell"ppe Schm"ldt .19
Perfumarias extrangeiras Requereu inscripção como

��
e nacionaes, por preços ba- solicitador da Ordem dos

Dr. � ratissimos. Advogados deste Estado, o

Te���������������� CASA PARAIZO sr. José Hülse. Saraplio
�� ----------------..0••

•

I

ClinA data de hoje regista o an-

D
.ario natalicio do sr. Pedro

as I I
. .

d Er"a ), ze aso unccionano a
�

s-

;a�l!e Aprendizes Artífices, desta
d.

Resi(

'szem anilas hoje

Consegam uns ...

Para o norte do E,tado

Outros partem

-==a sra. cI. Elsa Gomes, esposa
Dr. Dorval Gomes;

M
,�xma. sra. d. Luiza Carva
e(
.osta, esposa do sr. dr. Or

pe Costa;
.

R
.enhorinha Hilda Atayde, fi

es;) sr. Bento Atayde.

Seguiram hoje para Capivary,
os srs. general Valga Neves e

capitão Antonio Carlos Bitten
court, politico da Colligação Re

publicana.

==-ttr�cillio Gali:ijUi K:Beric!l
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C li! Sedas, Sedas...

I

segui-

Lyra Tennis

Desportos

CINE IMPERIAL·-ás 7 e

8 1{2 horas. «.f/môr que não A «seu» Getulio. sosinho,
morreu». Lhe perguntei: Quando sae

CINE ODEON. -ás 7 e Das médias o d-cretinho
8 1{2 horas, «Quando a luz se Que ninguem sabe si ... vae?

Futeból

O jôgo entre as pnnCIpaes
equipes dos clubes «Athletico»
e «Íris»; que devia se realizar
no proximo domingo ficou tran

ferido para o dia 30 do corrente.

REMO

As grandes lides nauticas de
domingo proximo estão desper
tando grande enthusiasmo nos

nossos meios esportivos.
«Riachuelo)}. <Martinelli» e

«Aldo Luz». com guarruções

Concurren ...

cia pública

bem treinadas e em optimas con-'

dições, disputarão oito pareos, en-
.

tre os quaes a prova máxima-c,
Campeonato do Estado.

PALPITE

Estreante: t: lugar Aldo, 2'
lugar Riachuelo-2' pareo ?
3' pareo, Aldo-4' pareo, Mar�
tinelli-5' pareo, Riachuelo-6.
pareo, l: lugar Riachuelo 2' AI
do-7' pareo, Aldo, 2' Marti�
nelli-8 pareo, l: lugar Ria
chuelo, 2' Martinelli. J.G.V.

Confeitaria

Chiquinho
Hoje, dás 20 horas em diante,

o «Jazz-Orchestra Chiquinho»
fará uma audição.

A festa de ontem no

Grupo E. Silveira de
Souza.

Na festa realizada
Ontem no Grupo Escolar
A. imprensa representada
Lá esteve toda a brilhar!

Mas ... «Gazeta» lá tambem
Esteve, mas não brilhando ...
E nem podia. meu bem,
Pois esteve lá ... locando! ...

o caso do decreto das
médias ...

Subscri.l.
pção de
"A Gazeta"

Producto da segunda lista que
nos é devolvida :e que estava a

cargo do cornmerciante, sr. Ma
noel Fernandes Coelho, estabele-

União Beneficente e cido á rua Annita Garibaldi,

Rec reativa entre�amos hoje � viuva d� João

O
. Baptista Stuart [Biduca] a Impor-

per-ar-ia tancia de 74$600.
Faltam outras listas que ainda

A directoria da União Benifi- não nos foram devolvidos.

agradece-nos, em attencioso cartão,
a noticia que temos pelo anniver
sario de sua exma. esp0sa.

Missas:

Na Cathedral Metropolitana,
serão celebradas as seguinte mis
sas: dia 1 7, segunda-feira, de Adol
phina Wendhausen, ás 7 horas;
dia 18, terça-feira, de Julio Er
nesto Cordeiro, ás 7 horas; dia
19, quarta-feira, de Manoel Vieira
da Silva, ás 7 horas; dia 21,
sexta-feira, de Miguel Silva; dia
25, terça-feira, de Sada Daux;
dia 27, quinta-feira de Amoro e

Francisco Coelho, ás 7 horas; dia
3 I, segunda-feira, de Roque Pa
ladino, ás 7 horas.

Pelos Clubes

f. Getulio, despistando.
Disfarçou, muito innocenle,
A seu criado ordemnando:
Traga média com pão quente!

Com a Cidade de
Dona Bisbilhota.

A Cidade, <esperançosa»
Sahiu ônteml Bisbilhota
Em tirada mui gostosa
Faz da espera a grande notaI

Bisbilhota faz alarme
Desse tal verbo esperar;
E eu a espéro toda tarde
P'ra poder estilhaçar ...

Pergunta mal arran

jada ...

Um matuto vae entrando
Numa loja e assim se expande,
Ao caixeiro perguntando:
-Tem gaita de Mcca grande?

BELL.ISSIMAS

SA
PADRONAGENS RECEBEU A

PARAIZO

Do «Moinho Fluminense» re

cebemos uma folhinha para o

anno de 1935.
Gratos pela offerta.

Palcos e

Telas

apaga» .

CINE CENTRAL-ás 7.30
horas, «Esquadrilha perdida».
CINE ROYAL-á, 7,30

horas, «Voando alto» ;

o TEMPO

cente e Recreativa Operaria em

penha-se em dar grande desen
volvimento á sua secção recreativa.
Dentro de breves dias será leva-
da á scena um interessante especta
cu lo desempenhado por amadores.
Além disso, o sr. Rodolpho Paulo
da Silva, digno presidente da

quella associação, tomou provi
dencias em ampliar a secção re

creativa, bem como a secção
beneficente que já conta com os

serviços de um distincto médico.

e
•

mais

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, par a o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO : - Em geral ins

tavel
TEMPERATURA: - Ele

vada
VENTOS: - Variaveis. com

rajadas frescas.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 26.6, e mi
nima 20,1 registradas, respecti
vamente às 12.10 e 6,15 horas.
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