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Porto. Alegre, 15 (G)- A Edgard Albert afastou-se da sala
�Iial da firma .Renner, localizada principal para o «hall> , afim de
na AV. Octavio Rocha: esquina determinar differentes reparos, de

r
. Flores, era gerenciada pelo que está carecendo o predio d

aI '

r. �dgar Albert, moço distincto filial, com o seu respectivo zela
to

estimado por todos, de 27 an- dor, sr. Rodolpho Humberg.
n.o nos. Estavam ambos a palestrar'
atij Edgar Albert, era um dos quando inesperadamente, entra pe-

I

.poVo melhores nadadores de Porto A- Ia porta da rua dr. Flôres, Luiz
� tar legre, gozando no meio cespor· José do Patrocinio.
Ica livo, da melhor das considerações. A scena foi rapida, sem quasi
el Ha 4 mezes passados, Edgar, palavras.
Do uma vez. que o empregado do Luiz foi dizendo: «Fin3.lmente
co est�belec�mento que. .

gerenciava, chegou a hora» e, á distancia de

" LUl� Jose d? PatrocllllO, não pr?- um metro do gerente, alvejou-o
ob duzla o sulliciente, resolveu demit- por Ires vezes cone .utivas a ,_

t .

I f
. . .

- ,l
S b' o, o que 01 feito. tingindo todos os projectis a c -..-

Comt�do, .como s.e trat�sse de beça da victima,
m funCClOna!1O mUIto. antigo da Exactame!lte m occssião em g'!

"

casa, os patroes de LUIz, resol- Luiz ali entra, o zelador voltava II. veram readmitti-lo, com consenti- as costa para a porta, pretenden-
ento daqueIle g�rente, como do subir ao elevador.

Ive�d�dor da Fabnca Renner, E. tão rapido se houve o cri
setividade essa que não era con- minoso, que o zelador ao voltar-se

, �lolac!a �o�.Albert, que. assim novamente para trás, só teve op
nccmpatibilizado com LUIz, não portunidade de assistir o terceiro
mais poderia dar-lhe ordens. tiro.
Luiz J csé do Patrocinio, com Edgard Albert, teve morte ins-

essa troca de cargo, melho- tantanea.

t:ia lOU muitissirno, pois, além de se O crime teve grande reper-

oJ tornar independente, ganhava cussão na cidade.
. actualmente o .dobro do ordena-
g

I do que lhe davam na filial.
Apezar disso, deixou-se to

mar de um profundo odio contra

a figura do gerente, tendo então

promettido mata-lo.
No dia immediata

EPILEPSIA

Offerece-se, gratuita
mente, a quem mandar
o endereço á Caixa Pos
tal n. 101, em São Pau
lo, um livro que ensina
o tratamento e a cura

desta molestia.

a esses

. acontecimentos, ou seja na data
em que Albert obrigou Luiz a

essa transferencia de cargos, este

ei� armado de uma faca, deixou a

sua residencia, confidenciou com

sua esposa, promettendo matar

o gerente da filial.
Esta senhora, sciente das in

tenções de seu marido, correu a:>

telephone, communicando-se com

empregados do estabelecimento,
pedindo aos mesmos que evitas
sem o desastre.
De modo que, quando Luiz

aUi chegou, foi desarmado, e afi- Rio 15 (G) - Os techni
Dal retirado de dentro do estabe- cos em materia de educação
lecimento, onde varias amigos acham exaggerada a informa
seus o proCt raram dissJadi-lo do ção do sr. Sobral Pi nto, de
seu criminoso intento. que sete milhões e o:tocentas
Aconselhado pelos directores mil crianças brasileIras não

do estabelecimento, Edgar Al- frequentam escolas.

bert, com licença da policia usou Quando muito, metade da
Um revolver, durante 8 dias, re- quella cifra pode ser qualifi
laxando, comtudo, mais tarde, cada como analphabeta.
esse cuidado. Alem disso, o crescente

Os conselhos dos amigos numero de escolas ultima-

amiudavam, mas Albert não lhes mente criadas em todos os

deu ouvido. A própIÍa policia Estados, naturalmente, vem

foi mesmo chamada a vigiá-lo, contribuir para baixar aindi'\

Illas, a pedido de Albert, rela- mais a proporção de anal-

>:ou tambem seus cuiJados. phabetos.
Como d� costume, pela manhã

de hoje, o gerente da filial Ren
Der abriu aquelle estabelecimento
commercial, entrando em plena
atcividade
Cerca das 10 horas, entretanto,

Quasi 8 mi
lhões de crian
ças analpha.

betas

Não comprem carteiras, luvas,
meies, sombrinhas, sem primeira-

o último acto A "São Paulo" Palcos e

Telas

Espancamen
to de menores

Na Delegacia Policial esteve

dona Joaquina Comichollí, casada,
residente á rua Araranguá, onde

Sedas, e outras novidades para apresentou queixa contra seu vi

verão, apresenta por preços nunca sinho Braulio de tal, que tem o

vistos, a CASA ROMANO�, habito de surrar seus fílhos me-

a rua C. Mafra, 26. nores.
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� Uma das grandes calamidades de Florianopolis é o �� problema de transpertes. Agora com a canicula, então, é um ij
� fim de mundo ... Numa cidade de terreno acidentado, com �
� um sól de rachar, toca a um pobre mortal a necessidade de �
� fazer uma caminhada, sai o bruto fazendo força, distilando IM� por quanto póro tem, chega ao fim da sua jornada em M

�� pandé;lJecos, faz o que tem a fazer e toca a repelir a edição It

� do fim para o principio; quando chega em casa, já quasi �
� virou sorvete, e está inutilizado para aqueIlé dia. �

��it��
Ha tempos, comentamos que os estudantes liquidando o

i"lttl,., bondinho e proclamando a independencia dos burrinhos preS- "

taram um serviço ao bom nome da cidade, limpando-a da-

� queIla indecencia. �
� Não modificamos, ainda, o nosso ponto devista, nem 'it'
�J temos razão para tanto, pois esse c'ontrato com a compa- ��I�� nhia do bond:nho já de ha muito deveria estar rescindi:lo e It

Iftl
não �abemos porque ainda não o foi. E, uma das grandes ..

� necessidades que te impôem, porque o serviço de transpo:tes �
� da capital é muitissimo 'precario e bastante caro. Um auto- �
� omnibus para a Pedra Grande, Praia de Fóra, Trindade, It

Perfumarias extrangeiras O melhor sortimento de � Sacco dos Limões, etc. leva um tempo enorme a aparecer.
e nacionaes, por preços ba- artigos para homens so na � A maioria deles não sai do ponto de parada sem estar com

ratissimos. casa A CAPITAL. � a lotação completa. Ora, isso francamente não atende as It

__C_A_SA PARAIZO I (J
-

sr-C t .- � necessidades da coletividade. Ao meio dia, quando fecha o �
Co te-t

-
• e u 10 � comercio, fecham as repartições publicas, ha no centro da �

n .1 8:18 regressará � cidade uma lufa-lufa enorme, porque todos devem almoçar �
Ch IqUInhO

.

Rio, 15 CC) - Os rnatu- � e regIessar imediatamente, pois as repartições abrem mais �
Hoje das 19,30 hs. em dian tlllOS dest�cal!l telegrammas � cedo, de modo que o funcionario só tem hora e m�ia pa- �

te �ocará �a Confeitaria Chí- de S. BOrJa! Informando que, � ra ir, almoçar e voltar. E' lamentllvel q'Je ainda exista a

1"1qUll1h? O jazz-band daquelle O sr. GetuliO Varg�s estara � concessão do bondinho, porque do contrario a Prefeitura ..

acreditado estabelecimento. de regresso ao RIO dentro � abriria uma concurrencia e estabeleceria um serviço de trans- It

Amanhã, domingo, das IOde. uma semana, adiando, � porte mais rapido e mais barato. Acabar com a vergonheira

�Iás 12 hs, a orchestra Freyes- aS�ll1l" sua. eecursão ao in- � do bondinho está certo, estamos de acordo; mas acabar sem r..

Icben-Barbosa fará um C011- tenor do RIO Grande para r dar outro meio de transporte é sandice. Precisamos de so

lução para esse problema de grande relevancia e máxima

te para setembro ele 1935 � urgenCIa rquando VOlverá ao Rio Gran� � ro

..

de para assistir ás festas do � B I � B I L H O T A

�Mcentenario fan'oupilha � ti
• ����OO���ta:t&,:����� ��OO�����j,!J

mente examinar o novo sortimento Luvas as maiores novid8-
recebido pela CASA ROMA- des recebeu a

NOS, á rua C. Mafra 26. CASA PARAIZO

Após um periodo agitadissimo, em que atroaram os

are" 120m ressonancias frenética" num retimtim doido todas
as fanfarras da publicidade escandalosa e de encommenda,
os pol.ticos catharinenses, atordoados e atordoantes, en

trim aman'iã no último ado da pantomima e)."i'oral.
E vão com o seu papel ensaiado ás muavilha i, de

corado na ponta da lingua, antecipando- 3c ás v .z 5, Im

pacientes á deixa do interlocutor.

R�!1ovação do pleito em J)ão Pessô3, C1.pi 'lar)',
Gaspar, Porto União ... Primeiro acto) - Capivary. Se

gundo - João Pessôa. Vamos para o terceiro e último
acto: a p",;pna eleição renovada, a que se empresta,
sem CO'l� i, mação, um dispendioso e inutil apparato de

força mil.tar. Montagem luxuosa, ond-, s=m motive, fo
ram aqui e ali intercaladas scen rs d.� Far- �Vesl e d�
cow !J'Jys,

.

Si á exacta a noticia, ii força militar cabe cercar o

pleito de garantias const.tucionaes, Entretanto, não é bem
a-sim.

O (Fie assistiremos, amanhã e em todas as renova

ções de pleito, é uma burla, um cambalacho, uma profun
da immor alidade politica, que o sr. Assis Brasil fez inse
rir no C j.:ligo Eleitoral, recalcando-o no do Uruguay.

O que assistiremos amanhã será uma simples conta

de -che3ar de cada uma das facções na liça, que tudo
fa.ão para degollar os seus próprios candidatos, quando
ess.i, iJ ..L anterior e já apurada maioria eleitoral, atra

v .. .n.are.n a ascenção, quer dizer, a victoria de outro

C1:di1a'o baptizado e vaccinado com o favoritismo dos
ca�ll'·�<·

E para tanto attingir, não hesitam os mandões em

explorar a inconsciencia do eleito", a que elles emphati
carnente chamam disciplina partidaria, E fornecem-lhe

previamente chapas, em que lôram excluidos os nomes

dos correligionarios A e B, cujas quantidade, de votos

tem de ser superadas pel IS d·), ca-icl.datos C e D, ho
meus de confiança dos chefes.

Isso, quando os nomes riscados não são substitui
dos pelos de adversários, que apresentem a vantagem
de maior malleabilidade, ou mais claro de mais des
carado sem-vergonhismo, de qUe outro seu companheiro
de chapa com maior votação.

A prova do que afirmamos, te-la-á fartamente o

povo barriga-verde, confrontando a actual coIlocação dos
candidatos com a dellinitiva, após a apuração dos col

legios eleitoraes renovados.

,

A isso, chama-se o pleito intransigente de ideaes
alevantados! A esse Código chamam d salvação da na

cionalidade, o sentine'la do civismo, o escudo do eleitor,
a máxima conquista revolucionaria!

E, para tão insulsa pantomima, pretende se invocar
a proteção do soldado do I3. asil, que tão somente devêra
ser o guarda intimorato da ho nr a e integridade nacio-
naes.

Oh! manes patricio3! Esclarecei 03 politicos de
nossa terra! Arrefecei-lhes naLna a voraz ambição, que
os céga e os aIlucina!

Marcha da fome!
Curityba, 15 - (À Gazeta) Trcs mil operarios

que trabalham na construcção da estrada de rodao-em Ca-·
pella da Ribeira, indignados com o atrazo nos s:us ven

cimentos, pretendem organizar a «marcha da fome» índo
á Capital da Republica, para pleitear s�us legitimds di
reitos.

Recebemos hoje a visita do
sr. dr. J. Eltz Sobrinho, diligente
inspector neste Estado da Com
panhia Nacional de Seguros de
Vida «A São Paulo», que conta

com avultado numero de segura
dos em nosso Estado, tal a con

fiança que conquistou essa com

panhia.

'Cartaz do dia:
CINE CENTRAL-ás 19,30

horas, Esquadrilha Perdida.
Amanhã em todas as ses

sões o magnifico filme Uma
Canção para Voçe.
CINE ROYAL - ás 19,30
horas, «O .Jlmor que não
morreu».

CINE ODEON- ás 19 30,

horas, Quando a luz se a

poea.
CINE IMPERIAL-ás 19,30

horas, Espera-me coração.

Ordens de
pagamentos
Pelo sr. dr. Secretario do In

terior e Justiça foi mandado el
lectuar os seguintes pagamentos:
Neier Domit, a quantia de
72$000 e Sezefredo da Sílva
Cardoso, 43$000.

Genuinamente brasileira e es

pecializada em seguros de vida
«A São Paulo» ollerece aos seus

segurados as mais solidas garan
tias, emittindo apolices em todos
os planos, livres de toda espécie
de restricções, e pelas tarifas mais
baratas.

Da directoria dessa poderosa
companhia fazem parte os srs.

drs. Jos� Muia Whitacker, Eras
mo Teixeira de Ássumpção, di
rector do Banco Comnercial de
São Paulo e José Carlos de Ma
cedo Soares, ministro do Exte
terior.

Agradecemos ao dr. J. Eltz
Sobrinho a gentileza de S'Ia visita
e desejamos-lhe optimos negocias. INTIMADOS

A Prefeitura da Capital està

intimando, por edital, os pro

prietarios dos prédios ns. 4, 60 e

160, da rua Conselheiro Mafra,
a concertar e pintar as frentes
das alludidas casas.

PHARMACIA DE
PLANTÃO

Estará de plantão amanhã a

I
Pharmacia Sanitas, sita á rua

João Pinto

I O serviço nocturno será feito
pela Phaemacia Christovão, á rua

João Pinto.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do a bola de Paraná, em bôa
condições, entra, conquistando d;
[órma magnífica, ás 18,07 o lo
goal para a Avi�Ção. InsisLm n�
ataque os da Aviação e em ligei.
ra reacção do C. T. a bola Vae
fóra. Novo comer contra o C. l'
e o juiz não marca ...Avançam o;Continuação do numero anterior do C. T., sem resultado. A'

Finalmente, o povo que estava o� do 14, sem resultado. Jogo em 18,15, é dada por encerrada �
ancioso pelo jogo de [cot-ball, es- meio de campo. Avançam o.i ma- peleja, com o score :de J xO e 2
pecialmente para apreciar as joga- rujas, perdendo 1060 o controle corners, a favor da Aviação Na.
das dos marujos do 5 Caiharína e da pelota. Avançam agora os do vaI. O team vencedor: Pereira
da Aviacão Naval, ambos estre- 14 e Pieper conquista, em off- Quintella e Carioca. Oliveira, A:
antes nos nossos grammados, to- side, o lo. goa!, que é annullado. dalherto e Calixto; Evelasio, Pa.
mau posições differentes. Atacam novamente os do 14 e raná, Bahiano, Mosquito e Para.

E' iniciada a partida entre o Pieper, ainda, conquista o 1'1. nhos.
14 B. C. X Fortaleza de Anha- goal, ás 17,45, ap is brilhante jo- Ligeira observação sobre I

tornirim, ás 17,25, atacando logo gada. Dominam o jogo os do 14 dois jogos. Os rapazes da Forl�:
e Chocolate marca, ás 17,50, o leza possuem uma esquadra bôa20. goal pao o 14 e: logo a =. precisando treino em conjuncto:guir, é dada por termmada a par- Este mal sempre pega ...Tem bonotida, pelo score de 2 x O, favo- backs. Sua linha possue algo d�ravel ao 14. O team vencedor: jogo. Futuramente, com constan�
A?hemar C�:1?ei?ãO, A r n.a I d o t�s t�ei�os, será um adversario pe.VIanna, Patnclo Borba, LUIz T0- ngosissimo, pela resistencia qunelli, Fi�mino Fiuza, Pedro Cos- tem.

e

ta, Arnaldo Sant'Anna, Osmar 05 marujos visitantes estãoOliveira, Emmanuel Pieper, Raul com um team fraco, dado me.llloClaudino e Augusto Hoening. o cansaço da viagem; entretanto

I apresentaram uma equipe discipli:2a. (f)rova de Foot-Ball d dr na a em campo, ten o mesmo
.

arrancado applausos da assistencialEntram em campo a'> eqUIpes em parte do J'ogo N d
I

d CTS Cathari A
. aasepo-o . . anta al arma e -

derá dizer dos seus jogadores; tu.viação Naval, dando inicio ao ia- do o que fizeram, contribuiu pargo a' s I 7,55, com o C. T. no
o engrandecimento do sport, esatague. O jogo é fraco. pecialmente, na parte disciplinar,O tearn da Aviação mostra O I 4 B. C., ou seja o Asuperioridade sobre o seu antago- hl

.

I It etico, campeão oca, como j'nista. Avançam os do C. T., era esperado, venceu, facilmenlecentrando bem para a dJesa da F I .

d d
I

aorta eza, €m virtu e a ince!Aviação tirar em bôa occasião. teza do goal-keper da esquadrHands do C. T. e o juiz não d F N d bo crte. ão etem a ala co
marca. Paraná cede a Bahiano
que shoota bem, raspando as tra

ves. Hands contra a Aviação. A
vançam os da Aviação, obrigando
comer a's 18,05, batido sem re

sultado. O juiz dá por terminado
a lo. half-team, ás 18,06, com a

victoria da Aviação por um cor

ner.

Vem o 20. tempo e os rapa-

I cnomingas 1(. :J3rüggmann I
zes da Aviação carregam sobre o

I goal adversaria. Evelasio rcc::ben-
--------

�
Continua na 6a. pagO
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� PERFUMARIAS
�
� Camisas

_LA1aüu'NA_ �Pelos municipios �
Tendo á frente uma Chefia conscia da missão

integralista'l�os camisas·verdes I�gunenses, em menos de dois �ezes de activida-
�de, quer pela doutnnação nas sessões, quer pela Imprensa, alcança- �

ram resultados apreciaveis.
.

F�ndaram o nucleo de Tú?arão, ora em franca. 'prosperi-��dade; e, aInda neste mez, esperam Installar nucleos mumclpaes e'Tl

�'Imbi�u�a .e Imaruhy, bem como nucleos districtaes no municipio sob. Carie j ra ssua Junsdlção. I .

�.<ó!!lól-----o:. ••• �

P�CAM!sA �EOR�L�EC�A-
I �

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES �
PREÇO: DUZIA 6,$000

�'.,.� PEDIDOS A Oswy Souza
�_"'IANO Vende- RUA ESTEVES JUNIOR N. 28

se um piano Winckelmann, novo.

� PYJBamasInformar-se nesta redacção. �rd>il.-------.". ����::::_.--.::__----===�-----= SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamente e corn

V·
ENOE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin- segurança chama o �cipal do districto «João Pessôa», com fundos

F d VS 200 �
para o mar. ar •

�TRATAR NESTA REDACÇÃO Phone. 1212

Il:J��� . �� �
fí1 CONVENÇA-SE E NADA MAIS! �

� . que nos receptores PHILIPS são aproveita- � Para o Natal e Anna bom, os �
� das todas as importantes conquistas da sciencia votos de bôas festas e feliz entrada

�do radto, razão porque recommendamo-Ios. ' de anno novo, já não obedecem 't
aquelle systema antiquado e seremAGENTES:.-:- COSTA & Ca. formulados em cartões. Hoje é � 19 R F I' S h 'd ·1RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � feito pelo t:leph.one �u por pho 0- �

.. ua e I ppe c mi t. 9
� gramma: E maIS chlc, mais prati- �

�'_���hi�������E������� c'), social··� rroderno! i� �����J������������0������•

-

A GAZETA[ACÇÃO INTEGRALIS-
OIARIO INDEPENDENTE I TA BRASILEIRA
Redactor-chefe

Provincia deSta. Catharina
, Martinho Callado JuniOr

Oespor:to5
(Departamento Provincial de Propaganda)REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

XXI
-Mas não se dá o confisco no regime communista?
++Sim. No Communismo, de facto, ha o confisco de to

dos os capitaes, de todas as terras, de todas as propriedades etc.
Não será deooloido o original, Mas esse confisco, que attinge todos os que possuem bens, sem

publicado ou não. excepção nenhuma, é executado pelo Governo, que
.

se torna,
O conceito expresso etr arli assim, o Unico proprietario, o Unico capitalista, o Umco Patrão,

go de collaboração, mesmr soli
o Unico Senhor e possuidor de todas as cousas!

cilada, não implica em respnn XXiI
sabilidade ou endôssr por parte -O Communismo combate o capitalismo e a burguezia?
"a Redacciío. -O Communismo não combate o capitalismo como força

Assignaturas internacional de compressão.
., .

ANNO 44$000 Os Communist,as, para excit�ren;t o operano e dISSO tIr�r
SEMESTRE 24$000 res�ltados, combate� soment.e O capitalismo do f!atrão, O cap_l-
TRIMESTRE 12$000 talismo local, d�Ix�ndo hvrement7 e sem a m�Is leve relerencia,

MEZ 4$000 o avassalador capltal:s�o dos granaes magna�a� Judeus da
_

lngla-
A denci b ! torra dos Estados Unidos etc., que tanto asfixiam os Patroes co-

correspon encta (m como �,
.

duzi B'l" I d' - dI I t·
'

mo os Operanos e que re uziram o rasi a rmserave con Iça0 e
os va ores re a [VOS aos an- .

d b
"

núncios e assignaturas devem co/anta e anqueiros:
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

Caixa Postal 37

XXIII
-E o Integralismo combate o grande capitalismo?
-Sim. O Integralismo combate o grande capitalismo, seja

particular, seja do Estado, que é a maior força de oppressão e�o-
nomica e dará ao Capital uma luncção social, pondo-o a serviço

......

1._ra::1C�������[e� da collectividade.
.

ti - � XXIV
� D E A R T E K -E á burguezía?

.� � -Tarnbem o Íntegralismo combate a burguezia porque

I
REDArTOR

11 foi ella que destruiu as corporações de classes para, dominando a

JOÃO M. BARBOSA � aristocracia, ficar sozinha impondo a sua vontade.
.....,,="<.--;'11=='1 ���� A grande burguezia, materialista, gozadora, sem pêias mo-
�d;.�� ���...

. • •
, Ih II' d d C

.

raes, sem VIbrações CI vicas, e a me ar a Ia a o ommumsmo,

que a mantem na Russia transformada em funccionario.� de, E.stad,0!
O Communismo combate a pequena burguezia de CIdade,

a pequena burguezia rural, mantendo e açulando a luta de classes,
que até mesmo na Russia ainda persiste.

" 1
II

•

f
.

«Os communistas erguem a bandeira vermelha, com a al-

ce e o martello. Nós INTEGRALISTA, erguemos a bandeira
VERDE-AMARELLA e, para sustenta-Ia, para garanti-Ia, des
fraldamos a bandeira azul e branca do SIGMA.

Errados ou desorientados, explorados ou humilhados, mui
tos acompanham, com sinceridade e desespero, a bandeira vermelha
da destruição. Esses nos commovem. Porque só esses serão capa
zes de nos enfrentar. Seus orientadores, seus envenenadores, esses

ficam covardemente escondidos nas cathedras e no jornalismo. Para
os professores que ensinam communismo, não ha cadeia, não h� re

preôsão. Para os jornalistazinhos burguezotes, assexuados ou. mver

tidos, que desejam o communismo só para cohonestar suas SItuações
immoraes, para esses não ha patas de cavallos. Mas nós, Integra
listas, desprezamo-los com asco, porque nunca os encontramos nas

batalhas das ruas. Seus nomes nunca estiveram no m".'io dos feridos
em conflictos. Por isso, esse nosso desdem por elles, tanto quan�o
a nossa admiração, o nosso respeito pelo humilde, por elles illudi
do, que se sacrifica nas lutas permittidas pelo infame regime libe
rai» .

CURSO PREPARATOH.lO

Exame de admissão ao Çjymnasio
As aubs terão inicio a I S do

corrente. Informações à rua Felip�
pe Schmidt n. 119 com o Prof.
Xavier.

Dezembro de 1934.

AVISO
- -

Officina Xavier

o proprietario avisa á sua

distincta freguezia que só ac

ceita encomendas de re:ormas,
concertos e limpeza de cha
péos, até segunda-feira, dia
17.

Futeból

��V-l
___

o

AVISO

firmeza.
O team é bom e perigoso. Su

linha, o .de Leal e Chocolal
sempre apparecem, é regular. S
fizessem o jogo mais curto e
vez de abrir sempre, quando '

tão próximo á méta, occasiões qu
shootam muito para frente, quan
do devem passar a bola, levariam
mais vantagem. Sua defesa bôa,
Com essas pequeninas correcções

A proprietaria da Cha
pelaria Chie, estabeleci
da a Praca 15 de No
vembro n. 1 t, avisa á
sua ama vel e distincta

freguezía c ao publico
em geral, que acaba de

regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde
adquiriu os ultimas mo

delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente estação, e as

ultimas novidades em fia
res, fitas e quaesquer en
feites para o mesmos,
proprios para a estação,
esperando de sua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-1 t -934.

U
L
T
I
M
A
S

Chapeus

Luvas Sedas

N
O
V
I
D
A
D
E
S

Gravatas

Renards Linhos

Casemiras

OMBRINHASs

COMPRAI
,

SOMENTE
N A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
'---�,",,,._��.- - -_

A GAZE1A

A

TIJUCAS

já
e,

m

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca-

efõnação de Assucarlmargo -'

Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe-
de reira e Silva

-

.:JOAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de
AndradeTenho o prazer de communicar aos meus distinctos

trcguezes, que mudei meu estabelecimento para a nu

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele
phone n. lJ 441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Co iselheiro Mafra .

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes. 9ravatas em lindos pa-

droes. Variadissimo sorti-
mento CASA PARAIZO

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21
I

Consultas ás 17 horas

ITelepJl�i1S UHJ8
Direiio

, ',' !
, II. Praça 15 de Novembro 27

I� TELEPHONE I 170
I

1=j[,RDEm!rD

João José Cabral, provi
; sionado.

Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat-

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
,

DO

Dr. Aurelio Rotolo T'elephon ea :

Com pratica nos hospitais II Escriptorio 1.620
da Europa II Residencia 1.274 Nas grandes luctas que desde-

MOLESTIAS DE SENHORAS,
.====='=... .,.....

- -=--__",,_. .

.

bram no campo da actividade so-

-PARTOS II cial ou commercial, o espirito mo-

Diagnostico Das mole9tias "

d
-

Internas pelos RAIOS X AecaC iO M O II erno e bem equilibrado utilisa o

Tratamentos com as Radio - II
""

li' telephone como a mais inprescin-
Ondas Curtas e Ultra Certas I"

\ • divel das necessidades!
I' �t"'" p ...�

Radios U. Violeta e Infra-Ver�, : � Ib� g <:A tem seu escrip-I ----------- ===-=-=-=-=-=-========'

rnelhos=Completo Gabinete de' II i -
..

-1\
... ...

.. . .... . . .===

Electricidade Medica � I:
tório de ad , ocr-ela a rua

li Artigo Dentado Artigo Dentario

Applica o Prieumc-Tbor-ox Ar-II ii
Só na .JoaU,aria rv1Uller

tificial contra a Tuberculose Pul- I. II Visconde de Ouro Preto Unico estabelecimento capaz De satisfazer o mais exigente
manar, com controle raDiologiro:: ,I I

profissional, mcntenõo sempre cornp l éto stock
ô

e p r-oõuctoa õcn-
, I.' � I' 'I I t bJ CI I tarios nacionaes e exlrangeiros. -- Executa-se quo quer ra 0-

Consultorio: R. Felippe � ,

n. 70. - Ph.Jl1f>O 1277. - . lho em ouro, (Kefinagem, laminações, ctc.)
Schmidt n: 18, das 9 ás 121"1 ii I I Esta loalharia culsn aos seus freguezes cirurgiões àentistas que

.

jl
I resolveu Desta Data em

õ

icm te fazer granDe r-cõurção De preço
e das 14 ás 17 hs.c'Teleí.: . Caixa Postal, ) :..J. I nestes artigos.
1475 - Res. Visconde de III ! �

Não compre antes de visitar este estabelecimento
Ouro Preto, 75-Telef. 14� I.

.

JOJU.JiEHlA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 .c
._._�

n. Fe/ippe Schmidt, 9-sala 3

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Clinlca Medica

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

andar RIO

de Massas
COnV!'3nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV INA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, DS PHONE, J ISO

Almanak Laemmert
fUr-'lOADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial Profissional
nistrativo, de Estatistica' e Informaçõ�s

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 ini'nterrupta -Tiragem32.000 COLLECÇÕES
l' volume -- Districto feDeral
2: " -- São Paulo. minas e Paraná3 -- Demais EstaDOS DO 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 .esfJ�cial do Estado de Santa Calharina
�e1a pnmeira vez Santa Catharina terá uma completafonte de mf.ú rrnações sobr� o Estado e todas as suas actividades Índustriae s, Commercia-s e Profissionaes.

Redactor, neste Esta�o:-A. Monteaegro de Oliveira
DIrector-propnetario da «Informação Commercial»

Rua Esteves lunior 15
F L O R I A N O p' O L I S

--

Adrni-

calç::i:.."=ldos das O NATAL A PPROXIMA-SE! Ir!

'"
Brinquedos e artigos para presente ,na Miscela
r1ea! Sóe sempre NAMlscelanea'2 onde a variedade e os preçooáss admiraveis!

•
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POL.ISI
Filiada a CQHlifedei1llação Brasileira de Desportos

Programma official da
A REALIZAR-SE DE CE;EEMBRO DE 1934A

Regata

Disputa do Can")peonato Ca-tharinense do Remo

---<.'--

Presidente: João Alcantara da Cunha

Vice-Presidente: Dr. Adherbal Ramos da Silva

l: Secretário: Oswaldo de Passos Machado

2' » : Alpheu Tolentino de Souza Jor.

1. Thesocr eiro: Narbal Viegas de Amorim

2' : Walter Lange»

João Alcantara da Cunha
Presidente da Liga Nautica Santa Catharina

Juizes de partida:
I Roberto Moritz
Eduardo Victor Cabral
Alvaro Accioly de Vasconcellos

Juizes de percrrso:
Ary Pereira de Oliveira
João Pedro Silveira de Souza
Alberto Brüggt'mann

Juizes de ch2gda:
Alfredo Muller
Dr. Harold') Pederneiras
Tycho Fernandes

Chronometristas:
I VIalter Lange

Commandante Maximo Martinelii I Francisco Antonio de Mello

Archivista: Alvaro Accioly de Vasconcellos

RepresentaI�te junto á L. B. D:

PRIMEIRO �PAREO
ás 7,40 horas

Taça "Para Todos"
Yoles a 4 remosP-rincipianles

1.000 mts.

Prêmios: Medalhas de prata e de
bronze

BaIisa 1- lrapuiú -- C. N.

Francisco Martinelli gl arnição fi:

Patrão: Lauro Santos
Vóga: Walter Wander\ey
S\vóga: Edmundo Silva

Slprôa: João Areias
Prôa: Francisco Mattos

Balisa II _ Juracy - C. N.

Riachuelo guarnição A:

Patrão: Raul Gastão
Vóga: Luiz Beirão

Sivóga: João Azevedo

Slprôa Haroldo Beltram
Prôa: Roberto da Luz Costa

Clubes concurrentes:

N.

Patrão: Jairo Vaz
.

Vóga: Alcídes Rosa
Slvóga: Alfredo ESpindola
Slprôa: Luiz Horn
Prôa: Adolpho Cordeiro

(encarnado e branco)

I Clube Nautico «Riachuelo»

(azul e branco)

Clube Nautico «Francisco MartineIli»

(encarnado e preto)

Clube de Regatas «Aldo Luz»

Prêmios: Medalhas de ouro Balisa I _ Ivan - C. N. Fran-
aos vencedores e diploma ao clube c.sco Martinelli

a que pertencerem

SEGUNDO PAREO
ás 8 horas

Campeonato Catharinense do
'Remo

Taça Governo do Estado

Out-riggers a 4 remos - Classe
aberta - 2.000 mts.

QUARTO PAREO
ás 8,40 horas

Prêmio: Medalha de prata

Á 4 remos:-juniors-
1.000 mts.

Patrão: Carlos Bíccochi
Voga: Erico Espindola
Slvóga: Duquesne - P. Lima
Slproa: Fernando Silva '

Prôa: Osvaldo Silva
Taça L. N. Rio Grandense

Skiffs - Classe abnta-
2.000 mts. Balisa 2- jurema-c.

RlachueloPrêmio: Medalha de Prata

Patrão: SauI Gastão
Voga: Arthur Moellmaun
Slvóga: Alcides Stuart
Slproa: Clovis Ayres Gama
Prôa: Carlos Merilz

Remador: Saul Carlos Duque
BaIisa I -jussanan - C. N.

Riachuelo

Patrão: Decio Couto
Vóga: Walter Schlegel
S!vóga: Joaquim Olixeira
Slprôa: Aurelio Sabino
Prôa: Orlando Cunha

li' C. de R. Aldo Luz não

corre.
I

I c. N. F ra11C1SCO
Balisa III - Irajá - C. N.

concorre.
Francisco Martinelli guarnição B:

Patrão: Neomesio Mafra
Vóga: Erico GrUl�lÍché. .

SIvóga: Nicolau DI Conicli

Sjprôa: Antenor Pamplona
Prôa: Francisco Jacques

Balisa II - 'Ruth - C. de R.
'Aldo Luz

Cluhe Naulico Francisco Mar
Honra Liga Naulica de Santa tinelli.

Catharina

Prôa: Francisco Mattos

VENCEDOR:

Remador: Aldo Pereira

Balisa 3-Irapuru'-C. N. Premios: Medalhas de prata e

Francisco Martinelli de bronze e uma de prata ao Club

con-

Yoles
C. N. Ria-

VENCEDOR
Patrão: Lauro Santos
Vóga: João B. dos Santos

Slvóga-Adolpho Santos

Slprôa: Octavio Moreira
Ptôa: Manoel Eloi da SilveiraQUINTO PAREO

ás 9 horas VENCEDORES:
MarlÍnelli não

Taça Confeitaria Chiquinho lo. lugar:
-

Canóes-Novissimos-l 000 mts.
20. »

M d Ih d
- Premios; Medalhas de prata e dePrêmios: e a as e prata e R d AI' M'll d S'Iema or: cmo 1 en a I - bronzede bronze

Balisa I - Ulla - C. de R.
Aldo Luz

N. Patrão: Carlos Biccochi
Vóga: Erico Espindola
Prôa: Fernando Silva

Balisa II - Herminia - C. N.
Francisco Martinelli

Patrão: Luiz Barbi
Vóga: Octavio Vianna
Prôa: Arnaldo Vianna

VENCEDOR

VENCEDOR

BaJisa I - lraii) - C.
Francisco Martinelli

N.
SETIMO PAREO

às 9,40 horasTERCEIRO PAREO
às 8,20 ,hOlas
Taça Chico Taça Haroldo Pederneiras

Remador: Licinio Medeiros
Balisa IV - Brandina _ C.

Yoles a 2 remos - Novissimos- Balisa II _
de R. Aldo Luz I.OCO mts.

Patrão: Carlos Biccochi
Vóga: Itamar Zilli
Slvóga: Ernesto Eger
Sjprôa: Heitor Lima

Prôa: Ges�e Rosa

BaIisa V -Jussara-C.
Riachuelo-guarnição B

Patrão: Antenor Borges
Vóga: Henrique Müller

Slvóga: Lauro Costa
.

Slprôa: Miguel G. Fana

Prôa: Reynaldo Roessle

VENCEDORES
t lugar -----

2' »

3. »

chuelo

veira

Jor.

VENCEDOR
Balisa l-Brandina- C. R.

Aldo Luz

Patrão: Carlos Biccochi
Vóga: Itamar Zilli

Slvóga: Ernesto Eger
Síprôa: Heitor Lima
Prôa: Gesse Rosa

SEXTO PAREO
ás 9,20 horas

Taça Remington
Yoles a 4 remos-Novissimos-

1.000 mts. BaJisa 2-Itapuru' C. N.
Francisco Martinelli

Pr.::mios: Medalhas de
de bronse

prata e

Patrão: Lauro Santos

Voga: Alpheu Tolentino
de Slvóga: Edmundo Silva

Slprôa: Argemiro Cabral
Balisa I -Brandina-C.

R. Aldo Luz

OITAVO PAREO
ás 10,00 horas

Bronze lmbituba

Yoles a 4 remos-classe aberla
-1.000 mts.

a que pertencer a �uarnição ven

cedora

Bulisa l-jussára-C.
Riachuelo

Patrão: Decio Couto
Vóga: Walter Schlegel
Slvóga: Joaquim Oliveira
Slproa: Aurelio Sabino
Prôa: Orlando Cunha

Balisa 2-0Icinéa-C. N.
Aldo Luz

Balisa 3-lrapuru'._ -C. ' N.
Francisco Martinelli

Patrão: Lauro Santos
Vóga: Caralambos Conminos
Slvóga: Nazareno Simas
Slprôa: Victor Gevaerd
Proa: Rodolpho Diem

VENCEDORES:

[o lugar:

20. »

CORES DISTINTIVA.S DOS
UNIFORMES DOS CLUBES

FILIADOS

Club Nautico Riachuelo
Uniforme azul-marinho e salva
vidas branco no peito.

Unforme 'vermelho e ancora

preta.

Clube de Regalas .!lIdo Luz

Uniforme branco e ancora ver

melha.

N.

5ul

Clube Naulico Marcilio 'Dias

Uniforme vermelho e ancora

azul.

Clube Naulico Almirante Barroso

Uniforme
verde,

branco e ancora

Clube de {J{atação e Regatas
Lauro Carneiro.

Uniforme branco e preto em

listas verticaes.

Clube de :J\.atacão e 'Regatas
.!llmiranle La�ego

Uniforme verde e faixa verme

lha em vertical,

• Clube Nautico Cruzeiro do
Uniforme azul-marinho e

zeiro do sul no peito.

Clybe {J{aulico America
Uniforme preto e emblema
verde.

cru-

Clube Naulico Ipiranga
Uniforme branco e emblema
amarelo.

Clube ;}.(autico Cachoeira
Uniforme branco e faixa ver

melha a tiracolo.

Clube {J{aulico .!ltlanlico
Uniforme branco e faixa verde
a tiracollo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I T E L. E FU N 'E: /1 '-PROCURE LER C::0mpanhia Alliança da Bahia

o
--- fundada em 1870 ---

Typo "Super-Bayreu-th" "Calendarlo Blu-
5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05

O
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

m�is bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade menauense 'para ('rpital renllsuõo 9.000:000$000
A ultima ,creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas 1934" Reservas mais ôe 36.000:000$000

Receita em ]933 ]7.762:703$361
A gentes' 'Imrnouals ]3.472:299$349

Carlos Hoep k S A Organizado por J. Fer- Respon'labiliôades assumidas em 1933 2.369.938:432$8]6
C e, . . Matriz -Florianopolis reira da Si/lia (Estas responsabiliôaôes referem-se sórnente aos ramos ôe

FILIAES EM :=�lumenau-.loinvilIe-São Francisco-Laguna-Lages f060 e TRAH5PORTE5, que sõo 05 DOl5 ut-nros em que

I
---- ._.."_._".....,,..- "�.,,"""'.,,..,,'-.. I o,· ;":." /".,

- " .

II UbP T
a ('ompanhia opérc)

__

Mostruario peFnwnenie' 'êntWCruzeiro do Sul

I Var���aa �:1I�1b:�:���0 ��j��t��, ô�u�-r�;ir�� eU�������(5����rs�)a�ia�a�m ;�i��rpa��
_.""..,.,. Fartamente illustrado praças extrangeiras _ '!.,."'''''''''

Informações uteis Agentes em florionopolis ('Amp05 LOBO & ('(A.
Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) I'ulxn postal 19

Indicador Commercial Telegr. ALLIAHÇA T'elzph, 1.083

PRE(".:O 2$o@o
na LIVRARIA

CENTi\AL

CORR[IO A[�EO

Quem afiança Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre�Rio
Grande-Uruguay�ATgentin.l

Chile�Perú�Bolivia
SABEADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE���Santos�S. Pau!o
Rio�- Victória-c-Caravcllas-
Baliia-Macció-Recife��Natal-

Aírica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

o seu Refrigerador?
UM refrigerador' um grande conforto par. • I." • tambem I.

emprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigerlldores G. E., além de possuirem tudo O que •• eI.
mais moderno e perfeito em refrigeração .'ectrica, VII«m, n. marce
General flectric, uma suprema garanti. d. qualld.d., dUl.çio • v.loe.

Ao comprar um refrigerador, usegur.... 4. qu. -. ...c:fún.
-

• .,..
• o f.brican�. conhctido • d. COrtEllI"1 ';'" .aJje • "'ri•.,.dor G. &.

Peça Informaçõu CHi uma dcmonstr"flo, • II•...., ....
•0110. anUi.,.... ,,'.pIa... ,.,. w ._111"'" •

e nada mais

PhJNE 1.100

Com l-SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

I l,;onfeiiariaEspecialidades 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 ,
•

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO I 1-S' T Ath

.

& I
-

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I yrlaco li en no rmao

Telephone n. 1632 II COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

-======================� Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazrc--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)--Nlarcas de farinha de trigo

LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Sele�ta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherino"���Caixa Postal, I 02��� Teleph. 1026

Ultimas edições da Li
vraria do Globo

-: - á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres -:-

Café e Res"laurant
"E S T R E L L A"

Campo Fóra-CyroMartins
Colecionadores de Gmoções-Dante de Laytano
O ?;hesouro do Arroio do Conde--Aurelio 1 lorto
O "/4" -Hormino Lira
,!)eu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço? -Hans Faliada
7?_oque González-Affonso Rodrigu�s Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lnlroducção á Sciencia do 'Direilo-Djacir Menezes
.J1venluras do 7?_io da Pra_la-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig

,

Çjinecologia Pratica-: Ernst Runge
Anatomia e Physiologia Palhologicas - Gonçalves Vianna: I

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com coníortavcis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$SOO sómente

Bebiclas nacionaes e extrangeiras�Conforlo-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenou e Lages

'��f�'������®O��� ��.��
I Lam.inas Gillette Legitima �

; PREÇOS AO PUBLICO AZUL,
NOVA, II

� .

. (10$000 PROBACK, O

= fiZUL
��

5$500 VALET e GOAL ::
� ( 1$200

I� VENDE·SE NA
.

! HOVA (8$500 .

� PROBí9rK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ G
� VALET (1 $000 �
\q) A' Rua Trajano H. 8 �

, ( 6$000
--_ e

I 60AL 4$300 A REVEHDEDORE5 o

4 (700 Preços excepc_!��!!!�� •
������@8G.OOO�.�3aooO&••I.

r GARANTIDO
·�r E CUSTA 6 s

a DISSOLVENTE NATAL

____ I�TAOO__
...._ _ .

Senhoras e Senhorinhas!
------------------------------------------

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

rugas, tudo desapparecerá ao contado deste mirifico Orva·
lho, que communlcará á vossa pele a frescura e- o encan

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

I PASCHOAL SIMONE S. A.

I
I

i I
LIVRARIA MODERNA

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Funõcõc em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
I'nlxn postal129 T'z l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia.
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L IS- - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes:autorizados da

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

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

"
I N O I O" de (Curityba)
res domesticos --- Em caixas de

para lavagem de roupa e mistér

27 tabletes
Optima qu aridade

Prefiram sabão

Masas consistente ... .. Econortlico . I ,
•

-

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A VOZ POVODO

INCRIVEL.
Casa Treis Irmãos, grata pela preferencia

povo florianopolitano, reSOIVelJ presentear
seus distinctos freguezes COiBI reducção dos
preços em todo seu stock de sêda,$endo que
o Mongol de todas as cõres custará 8$500 e

Marrocain (China Gloria) 5$800 ,o metro.

cl d a d e não se f a II a

A do
os

o

Na
•

c o I s a ,e ln •

DESPORTOS centro -avante. Perigos». D2-
senvolve as jogadas com Ia
cilidade. Foi o eixo-avante

que botou em p2rig.) CO!lS'

tantes a cidadela do adver-

Chocolate escapa, centra e Leal

perde optim:i oppcrtunidade de
abrir o scorre.

Escola Norma] e do Instituto Po-' xandre Pag:mi, Nail Carneiro,
Etiem Stawiarski, Orlando Da
miani, Manoel Moreira, Nilo Dias
Gercino Siqueira, Tte. E�te:o�de
de Arantes, David Aquino, Mi
noel de Souza e sra., Carlos da
S. Pinheiro, Rodolpho Weickert,
Juvenal Cruz e sra., M:lTça1 Ve:·
ga. Thomaz e Lydia;Freitas, jo
anna Borges, Antonio Filam ?no,T te. ASTEROIDE ARAN-
uma praça e 2 p�e30S. �

TES ��-���������
� �����L'4!.�����,

t:��haç�;.:J
.._---

Os radios annunciam

Chegam lIlZS •••

03 radias a irradiar
Nos dizem: (que disparates!)
Dos assu:nptos a estudar
Começarão os debales ...

Íytec'mico.
O anniversariante pelos seus

cht:s de coração é b vstante esti
m i.lo e ás Ielicitações qUe ama

n'rã rec�Le[á junta-nos as de A
Gnel/.

\�

Continuação da 2a. pagina
e Mosguito shoota forte para o

keper do 14 pegar bem. H:md
contra o 14 batido sem resultado. Cabe agora a1S morujos, sar.o. I 'aran:', o arti heiro da

Calixto passa mal a Paraná e por interrnedio de Mosquito} vanguarda da Aviação. Q la1-

Chocolate pega e escapa. Avan- atacarem. Este jogador pas- quer posição da b ila nos

çam o� dianteiros do 14 perigando, sa a Paranhos, que dà a seus pés é u.n p-rígo. Opti
e a bola vae fora. Hand contra Mosquito; esse mesmo joga- mo element i, possundo resis

o 14, batido por Paraná sem re-
dor dá, ainda, a Paranhos tcncia e controle da pelota.

sultado. que centra. Bahiano tenta cn- O mais fraco foi ° home.n

Sensacional defesa de Pereira trar, porém, o back Ih � ator- do dia. Evelasio. Jogou bem. Pelo ,JóCax, chegou ontem de
Avançam os dianteiros do 14 doa; passa a Paraná, então, Conquistou a vict iria das Araranguá, o Tte. Asteroide A-

que melhoram muito o s eu J·ogo. que manda.' no .canto, e o suas cores, .p.)r ter obrigado , ç
, , II- f:l!lleS, pre.erto altJU�' e muruci-

Chocolate dá para frente. Leal' �eeper pratica óptima defesa. comer. Continua ganh,ando plD.Aviação x 14 B. C. (Athletico) ,

t t dz n I t bshoota magnificamente no canto. com. 0:1 ros � aqu.e� 2, me- terreno e �m reve sera um

E�ta lucta foi movimentadissima. Quando todos gritaram goal o
por importacia o. JU1� da eor grande extrema. DR. VICENTE CANTIZAl\JI

Um pouco de foot-ball apreciou- marujo arrojado pula como gato
encerrada a peleja, as 18,JO, II Os raoa '" dIA. S' 1,' ._

, .

t
'

dA'
- ::> I:' LS o T. d.len

se. A's 18,30, o juiz chama a e detem formidavelmante a bola. com a VIC ona a vlaçao tarnos 10D'ü Leal e Chocol _

E f· Naval por um comer .

o � a

campo as duas equipes, Entram sse eito .arran.cou applausos do
O� .. A

.

�_, _. Cl., te, dOIS elementos dê valor
logo os rapazes da Aviação, tra- toda a assrstencia. ::> teams. vla"(ao - Perel

seguido 'I" Gat. r . I ">_

E ta f .

._ \.. C .0. �ea, o p"
jando camisa azul e punhos e go- O jogo està pesado de ambos rFa. 4s ad efill ranco pro.�l essa. rigo ela vanguarda d i seu
Ias brancas; calção branco. Entram os lados. O juiz fecha os olhos..; ez e esas sen�aclOna:s. club, mormente de passe de
correndo em estylo actual, cum- Nova carregada do 14 a bola Arrancou applausos de toda Chocolate Ga'

"

, I' .

t
.

Q' t 11 C
J •

J ,0 Llcan",ave.
primenta-n o Exercito Nacional, passa raspando as traves. Até que, a.ssls encl�. Ulp e a e a- Tudo fez para conqustar A I

.

I
F. Publica e a Assistencia, ás 18,40, é terminado o [o tem-

noca. Esta confirmada a per- tentos. A linh i d 2 h 11f não
� 'ri-se nesta capital, acorn-

Vão para o centro do campo po sem que fosse aberto o scorre.
fomance d.estsat pareblha. Sae- andou mLlito bem na' mdl'ca- �:i�>l��. dMi;�:1 T::�'io edP�i�

esperar o seu anta2:onista. Entram, Não ha d"'scanro e a lucta logo guros, resls en es} a usan o
ça-o J'orrando "t' i "f�

v J d
.

d ' co' n1.II o na l c e- buguerque, professOí de sciencias,
desta vez, os rapazes do 14 B. é rein.iciada, pu.n,indo nã.o contra u� pOU.CO O Jo�go pesa, o.

sa,' entretanto, em COllJ'uCt), I
.

Sao optlnl" eIem'�ntos E a mat le.n'Ülcas e naturaes.

1c., com estyloilZual, prestando as a AVIação o JUIZ. Batida essa
J...., e"tcve reO'llia" A n ·'1 I"�

•

II II I I C I'
'" b-' I. pare' 11 C v

mesmas saudações. Tralem como falta, não. surge ef.fe.ito. Foul con- me l(O� pare, la o�a.. a IX� backs salvou 3 vcz�s de ViNICIUS DE
mascote o filho do saudoso AI- tra a AVIação o JUIZ não pune. to, b,Ll1, seg�ro n1:.snn. Em

queda. Jogou bem e�' � _I OLIVEIRA Si é silencio que se péde
, , Ih B I f h I d bora destreinado cooperou Ih

'

v)a pu
V' d d C

'

b (Silencio é juncção animica)VIm, que carr�ga uma coroe a

LO ai ora'f � umAs
oote a to e

para a victoria. Adalberto o
rê a, desPcclalmente O bJck lfl

'do d
e unty a" acha,s,e Pensou commigo o Mame'de'.de flores naturaes. Vão ao centro ea vae ora. vançam agora h d 1 F' d'. I esquer o. O keeper segufOJ n�sta Cl a �, o acadennc.o Vlm-

b 1, d
.

't
.

dA' - B h' omenl as 1. OI um lS- I
b A I d'

" .' dOI'
,

II d Os deb"'tes sa-o P'
"

50 app.au�os a ass�� �ncla. os rapazes a Vlaçao com a I�- "d .
"

. ::,m. a a lr�l ta e o p en- �1U5 e lvelra, nosso co ega e
C> 01 mlmlca ...

Profere palavras de grahdao, o

I
no de posse da pelota, que ce-

tnblll or sempre opportuno. go dos adversaflos, O centro Imprensa.

cap. do team do 14, o jogador de a Paraná, este a Evelasioque Jo�ou como um Fausto:: Pas· avante bJm c1istribJiclor. FI- Com o artigo de on'

Borba, fazendo entrega da mes- obriga a defesa do 14 a conce-
sou bem

II
a frendte, adl1XflliOLl °f's naImente, CO.11 o jo"o curto Chegaram d� Laguna, pelo tem ,,03 Vendilhões

ma. O cap. do team da Av;a- der, ás 18,45, o
seus co egas � e, es'l, 1- de passe para pas�c, será c5tt.C!x:

� do Brasil».

ção, o jogador Cardos!, responde lo. comer da tarde naI�ente,. u� eIxo digno de
u n dos m21hclrês CILlbes da Helena Bianchini, Saul Silva, Ofi vendilhões do Brasil

as palavras do seu collega e de- Batido sem resultado. A li'lha eIo.glo. Oltvelra, corredor, .deu CapitaL Aíy Capanema,_ Waldyr Burigo, Foram alvo de allusões
s�ja feliz futuro á pequenina cre- da Aviação joga admiravelmente tr�oalho ao excell�nte dlan- Jorge Fischer, João Gasoni, Neli Num artigo tão gentil
ança. O momento é de verdadei- pondo em constante perigo a cida- telro Chocolate

..
E elemento Serviu CO:11) jLliz o Ter. T. Pinho, Saloma-o Castro, Ale- Qd f t A I h d f tAl' d '

'

d C
' ue paréce... pescoc,ões ...

ra sensação. Na archibancada a dela adversaria. Adalberto joga � U uro. In a e ren � 1-\1' ln o, secretario 'a ap1-
multidão delira, sem parar. Tro- muito bem, cedendo a bola a Ca- nao tem nome a .destacar.. A twia d03 POrto3. S, S. não

cas de saudações e os teams to- lixto que se acha em todas as
ala esquerda praticou um ]0- prejudicou, l11.1s. �cix�L1 o to-

mam collocação. posições' este passa a Evelasio go de passe desconcerta:1Íe. ga enirar em Vio:e lc:a; !1al)

O JOGO que pas�a a Paraná que céde' Bahiano, sempre um grande hOLlve,cntreta'1to,jíndiscipIina.

A,e:t�c: �:�i�,:rd:� ri�;:"pa�: :in;e�; �:;�;nb�';,u: ,hoota par�

It�N���o��s""'��s��a���."'�v"'�."'�rk..I:��d[��a'_'��Parana. Parana tenta dublar e Quasl goal... � r,�iperde para Chocolat�. Evelasio Avançam os dianteiros do 14, � �
centra bem e Paraná shoota forte, em combinação larga; Chocolate �OO������� ���:_��:ª'��:_���'

junto as traves. Calixto fura e a escapa, ra ,sa ao meia, que entra

bola vae fora. O'jogo está mOVl- shootando obrigando espetacular CEL. GALLOTTI JUNIOR
mentado. dJesa de Pereira. Outra caifcga-

Que trave ingrata! c'a da I nha do 14. P,reira segura
Avançam bem os marujos em admiravelmente, tirando dos pée

ligeira combinação. Paraná dribla do meia direita do 14.
e passa a Evelasio que entra e QuinteUa e Carioca praticam
shoota fortemente a goal e a bola rebatidas sensacionaes. A linha
bate na trave. A queda era emi- çommandada por Bahiano vae á
nente. frente. Mosquito passa a Paranhos,

Atacam ainda os marujos e Pa- que centra e Paraná perde para
raná shoota fóra. Paraná céde a a defesa do 14. Carregam nova-' Fazem annos hoje
E\:'elasio, novam�nte, e este perde mente os marujos, com Bahiano
pela linha de corner. A all Para- a frente, que cé::le a Parana
ná Evelasio joga magnJicamente. que passa a Evelasio, que perde
Hand do 14 e o juiz não pune. na Iinh'l de comer. O jogo está

Avançam, agora, os do 14 em pesado. A bola é Ibem disputada,
bôa combinação e Leal shoota Avançam os do 14 e Carioca sal
bem perto da trave, indo fora. A Vd hem.
ala esquerda da Aviação avança Oh! seu L'.!al
em ligeira troca de passes çurt03 Avançam novamente os do 14.

nã» terá duvida no grll"1mldo.
O team da Aviação, ainda

novo, não jogou bem contra o C.

T.; ambos fizeram jogadas fracas.
A defesa jogou regular. Sua apre

ciação será feita após a chronica
do jogo com o 14 B. C. (A
thletic.o) quando, então, pratica
rarn um verdadeiro foot-ba!1. Ser
VIU de juiz o Tte. Apparicio.

Troca de perigo.

Prova final de Foot-ball

que se iniciarão, na se.

mana vIndoura, os

debates dos assumpios
a serem lralados na

Semana do Silencio!

sã
do
pr
Pr
co

dI

E,tá nesta capital o sr. dr. Vl
cente Can.iz mi, medico residente
em Si0 Joaquim.

-A Sc:mana do Silencio
Começa segunda-h�ira.
(Disre a mim o Zé-Florencio
Com sua voz mui faceira.)

DR. MIGUEL TENORIO O'
ALBUQUERQUE

EDITAL Essa classe a nada attende
E a c:lVação só se aférra
Que si pudér, mesmo,' vende
A nossa querida terra.

CLUBE DOS FUNCCIONA
RIOS PUBLICaS CIVIS DE
SANTA CATHARINA
De ordem do Consêlho Dire

ctor, convoco para o dia 1 7 do
corrente, ás J 8,30, horas, na séde
provisoria deste Clube, á rua Com.
Mafra, 2 1, sobrado, uma reunião
ordinaria de Assembiéa Geral,

l' dpara eleIção o novo Consêlho
Director.

Com a Cidade de
Dona Bisbilhota.

A senhora, a ExcelIentissima
P�efeitu:a (oh! triste scena!)
FICOU mcorr modadissima
Com Bisbilhota ... (que pena!)

Mas um dia inda virá
Neste Brasil d'ilIusões
Alguem que afugentará
Deste templo os vendilhõesl

-o sr. Roberto Lapagesse Fi
lho, funccionario do Thesouro Na
cional.Decorre hoje o anniversario na

talicio do sr. ceI. Benjamin Gal
lotti Junior, inflUente politico li
beral em Tijucas e candidato a

Assembléa Constituinte do Esta
do.

Não havendo «suorum» para
esta primeira convocação fica fei

Faz annos amanhã a graciosa ta, nos termos do art. 6, uma 2.
(" travessa garôta Therezinha, fi- convocação, para meia hora após
lha do nosso prezado conterraneo

no me�mo d:a e local.

Jayme Carreirão, tel �graphista. Os socios ausentes quites, po-
As suas amiguinhas levar-Ihe- derão fazer-se representar mediaw

ão muitos beijos p�la data feliz t� autor!zação escripta a outros so

que A Gazela roga se reproduza CIOS, qUItes, não se permittindo,
por muitos annos. I porem a eS,tes rf'presentarem mais

_

de t.es SOCIOS.

PROfESSOR HENRIQUE Secretaria do Clube dos Func-
BRÜGGEMANN cionarios Público Civis de Santa

Catharina, em Florianopolis, I O
de dezembrO de 1934.

Jt1arlinllO Cal/ado for.
I . Secretario

Fazem annos cn'a zlzã:

A Gazela felicita-o. Bisbílhota, engula a lingua!
Não mais faça seus reparos'
E' melhor morrer á mi�ua
Na ilha dos casos raros...

A

a sra. viuva Filomena BiUen
court da Silveira;
-a sra. d. bolina Penedo, es

posa do snr. Arlindo Penedo;
-as srtas. Orlandina Garcia

e Olga Xavier Vieira;
-o sr. Eusebio Nunes, indus

trial, residente em Laguna;

Reclame mal arran
jado.

Calarino bra biscôco!
(J]p:egôa o Abrã� Nifre)Bulao bra mulié di ôsso
:J]ente bra home di chifre!

Saraplão

A data. d,� amanhã m:uca an

niversario natalício do professor
1-1 nrique Brüggemann, lente da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




