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Padre Laureano GarciaF O rm i d a v e I
--escandalo-,-

RIO, 17 - Na Camara Federal. deu entrada um requerimen
to do deputado Idalio Sandenberg, candidato opposicionista á pr .si
dencia do Paraná, interpelando o governo sobre o formidavel escan

dalo da Fazenda Monte Alegre, vendido pelo Banco do Estado do
Estado do Paraná, por 7.500 contos d� réis, em prestações, judaicas

ado a Rlabin & WolH .

Toda a imprensa debate o assumpto.er·

Um vespertino informa que o deputado pananaense Ante-
pio Jorge, chegará breve ao Rio, para lêr perante á Camara, sen

slcionaes documentos compromettedores ao governo do Estado.
Ha grande interesse por esses debate.

-0-

á CURITYB�, I 7 - S=gu�?O os p.=ritos a Fazenda d�. Monte
Alegre vale 25 mil contos de reis e íoi pelo gove no vendida poros
1.500

no Ora, esse negocio de pae para filho, feito em prejuizo do
Estado, atravez a cessão do melhor pedaço do Parana, ha de se

e·
f'

.

mguiar suspeito,

A venda da
"Monte

Vi rou a valente
Ontem, foi p ês i e recolhido ao

xadrez-da Delegacia Policial, Ma
noel Simão, d� côr preta, casado
e residente á rua Lages, qU€! se

embriagando quiz bancar o va

lente, provocando desordens no

M�rcado Público.

No próximo dia 22, com

mernera-se o jubileu sacer

dotal do revmo, padre Lau
reano Garcia, actualmente
cura da Cathedi ai Metropo- - Os catholicos preparam
litana, que, durante sua 10!1- lhe carinhosas homenagens.
rr;o.:�...roooo..,..."",�..._..........

�r;o.:-,Grupo d� � A(�IOAOE'Canoinhas '" �m� Hontem, altas horas da noite, estafado da jornada e ;,AD sr. J0:10 I-Ia!15cO o Thesou-
d d b I r.�

�,,� do serão, atirei o meu corpo na ca eira e a anço e por �ro do Estado p1�a'l a importan-

';;� deleite, tomei da estante L' E'cran Brisé de Henry Bor- �cia Je 15:GO$'JOJ, provenÍente � �I � daux, para reler aquela linda novela La Visionnaire. �ILuvas as maiores novlda- da primeira prestação do seu con-
'iiI E' uma velha manía que tenho reler urna várias vezes 'it�des recebeu a tracto para a construcção do

���
. �'li o que já Ii, pois sempre encontro coisas novas, sinto novas Il"CASA PARAIZO grupo escolar d-� Canoinhos. �

sensações espirituais. �----- � �

FI II ri d leuto de�! Como já disse, á paginas tanto, estafado, adormeci.

11
es �� , a II '.o P I � Mas de repente acórdo estremunhado ante uma figura ti

IIOmingO \!;.�I·
de velho re peitavel com longa, barbas brancas, olhar vivo

r.�" e penetrante, fronte olimpica emoldurada por longa e bran- 1----� .. ca cabeleira, vestindo um longo roupão e sentado nos meus �
lt joelhos. ..

1 -Quem és, donde vens e que queres? perguntei ad- ..
.. mirado.
ij -Encontrei a janela aberta arejando tua cabeça gri-

Ij salha, resolvi sondar teus pensamentos. Isto basta. Meu no- Jt
" me pouco interessa, todas tem a petulancia de conviver . �� consigo, mas poucos raros me conhecem e seguem o meu

ri� conselho. �
� -Sois um pratico conselheiro da vida? arrisquei. �Conspi ração com-
� -E' proibido advinhar. Mas vamos ao que interessa. �munsita na Ar- � Que fazes?

i"1gentina � -Vivo, trabalho e espero. ti
-

ii
-Vives para que? �

Buenos Ayres, 18 CC) - A��.. -Para trabalhar e sofrer. �assassinaram em sua propna re-

policia annunciou que acaba de It -Porque trabalhas e solresê ��sidencia o Coronel \Valter Spai- d I �ü1ser descoberto um plano e senti- �� -Trabalho para os meus, para mim, e para sa var '!oiO b
.

1 d d gina. As inlormacões accrescentam .

r. ".,amos a aixos a re a/ião 03 J- � do de se <sovietizar» o palz. I!t a minha alma. '!I.

d I C
.

que o C�nera[ Carneiro Junior d �nativos angana JS pe a omrmssão O primeiro objectivo os or- � .
-E que esperas? �J1 h foi encontrado ao lado da victima·�

1 r.�de graciosas e genti issimas sen 0- ganizadores do referido plano era 1ij1l� -Espero ser compreendido pelos homens e a cançar �I d d ferido, achando-se e� estado de- �
r.�rinhas da nossa a ta socie a e, a «completa sovietização> das � a reco npema eterna do meu sofrimento resignado. �b id mci d sesperadoi , A situarão de Soleda-

d �que so a preSI .ncia a encanta- x escolas em to o o paiz.

'"I
-E que aspiras? �1,jdora Rainha da Primavera, se-

de é grave».
. Foram eHectuadas numerosas � -Aqui, fOIças e energias para cumprir com hones- �nhorinha Nair Wendh rusen, per- PARA O REAJUSTA- prisões em Buenos Ayres e nas � tidade e disciplina a minha miesão. Alem-tumulo, a visão �

c meu o nosso comme cio, 'solici- MENTO províncias, sendo confiscados gran- � . divina.

�Itando auxilio para o «Nalal dos de numero de pamphletos e livros � -Que idéa fazes do ambiente em que vives? rPobres», patrocinado pela A Go Rio, 17.-(C)-O Ministro de propaganda da doutrina com- � -Desordem e anarquia. rzela, com·a solidariedade da im- da Fazendd, dí. Arthur Costa, munista. S�rá dado a

publicidade�I�I
-Que pensas sJbre os homens? �

prensa local. tendo recebido o projecto de amanhã, um relatorio completo "
- Ainda não formei meu juizo, estão sob o regime �r:c'ransporle 312:0$030 reajustamento postal-telegraphico, acrca do fado, por parte das, da observação, entretanto posso dizer que ha bons e maus,

�i�Luiz Fabricio 10$000 que lhe fôra enviado pela secre- autoridades policiaes. � que ha inflexiveis como o Pão de A,sucar e moles e mu- �C 'd P t II 10$000 taria da Cattet�, afim d� provi- rt�· d t d d 'd ..

arn o or e a

O � t ...
��I taveIS como as 00 as, mas na es ra a a Vi a a caravanaEmidio Cardoso Junior 20$000 denci�r a respeito depoi" d� ou· S rIS Ue U 10 I �/� vai passando e eu a vou seguindo e observando. �Dr. R. Cottsmann 20$000 vir o Director da Despeza Pública

I '� -Do carater o que dizes? �Dr. D. Moellmann 20$000 deu o seu parecer favoravel ao reg resslS- � -Está em crise, parece que vae abrir falencia, mas r..
Prefeitura Municipal 20$000 proj�cto. rá a 20 � ninguem tem coragem de falar sobre esse sujeito que tanto �Evaristo David

P rotestando' � preocupou Samuel e Srr.ibs e Jean de La Bruyére. �Pernetta 20$000

�I
-Fale mais sobre o carater. �João Alcantara da Porto Alegre, 18.-{C)-O rk -Permite uma pergunta! l�1 O�OOO POi' abuso invasão e venda de S C t l' V .., •Cunha.p r. e u lO argas VIajara para � -Duas ou trez, quantas quizer. ti

Agencia da Cia. N<..� terras de sua propriedade, a Com- o Rio depois de amanhã, dia � -O sr. conhece o Seculo Tartufo de Paulo de �vegação Lloyd Bra- ponhia Colonizadora Hanseatica 20. Conforme annunciàmos, o � Mantegazza? �sileiro 30$000 Limitada, protestou, ao Juizo de apparelho da Condor Sindicato
�

.

-Fui eu que o inspueI. , �Dr. Heitor Blum 20$000 Dalbergia, c�ntra Antonio Alves fará viagem direta, devendo estar � -Conhece Le Tartufe de Moliére? �Edith Linhares Peluso 5$000 Machado e Heyse Irmãos, que se no Rio, ás 1I horas ou m�io dia

'itl
-Fui eu que o inspirei. �A

.

,

10$000 apoderaram de terras, daquella dI·! d' �

I

I�
nonymo aque e Ia. rit -Pois tenho a impressão que pe o menos o come- ,J. Tole�t�no :',. 8$009 companhia� situadas nos logares � diante francez é o grande m�stre de hoje, para a norma de tiOsny Pinto da Luz -5$000 denominados Alto Rio Kramel, Os melhores brins de li- � vida de muita gente. �

Domingos. Evangelista Ribóão dos Palmitos, Alo Rio nhos para ternos elegantes � -Continúe. �& Cia. 10$000 Dulmann e Ribeirão do '- Fachinal. Casa P A R A I Z O � -Parece que grande parte da humanidade está ma- �IJorge Keller 10$000 Dactylographas do � luca e já p�rdeu o bom senso. �Adolpho Boettcher 10$000 Curso Pedro Porq ue terial� -o Bom Senso? interrogou, levantado-se o velho, o hJoão Casca�s 5$000
B ii Bom Senso sou eu. 'ij

.

Zanini 5$000 asco morrido H um- � '-Prazer. �.

5$000 Estiveram 'em visita á esta re� 1111Casa Moritz
b t d � -Oiç'1, agora o meu conselho: l' O homem" é um �"�Tte ..

' Duarte'Pl'r:·e's··' 10$000 dacrão as gentis senhoíÍtas Helide e r o e r.�. I d I
...

� ser que VIve em pé, não é portanto um emascu a o mora ou ..Cap. Joa-o Marl'nho 5$000 Mafra, Dinah Areão, Lair Carrei- C ,. di' I d I�Egon Tietlmann 5$000 rão e Maria Schiffler, que vieram am pos � ��oda:n=;���ml1: �� �nh���� c�:�, �:mho�:��d:de� t;!� ,
Jose' Car'l�O Mac convidar A Cazela para se fazer �i d d 'd d �, u

ttJ çar o seu programma e ação e sua norma e VI a e acor- otJDonald 10$000 r �presentar na entrega de diplomas Rio, J 7 ',-CC)-,� dedar.a- � do com a lealdade e com respeito á sua propria dignida- �G. Hoffmann 2$000 de dactylographas, dp Curso Pc- ção do mediCO dr. SIlva ASSIS, r.� de; 3', O homem nasce chorando emquanto os que o ro- �dro Bosco, cIJJ'a solemnidade se em entrevista que concedeu a r�rJ d

fhl
3 423$000 It deiam estão alegremente risonhos depois na vida, eve ..: reaiizarà na LOJ'a Re Ienerarão um J'ornaI de BelIo Horizonte � ��...' 'ti cumprir com honrac!ez os deveres que lhe s10 impostos �CContinúa) Catharinense, ás 20 horas do pró- affirmando que Humberto de �

�.., para que quando morrer, ele seja o unico a sorrir emquan- "ximo dia 1 9. Campos pereceu em consequencia

�I to os outros que o cercam estejam a chorar. �Para o «Nalal dos Pobres» Será paranympho da turma o de um accidente occorrido durante t Transmita esses tres principios... I�o sr. Mario Piza, estabelecIdo sr. dr. Placido Olympio de Oli- a operação a que se submettera, � E d d' d
. �d P bl' 24 f' d h b

.

d " "

d t"
... esapareceu lzen o que la procurar os outros...

MI
no Merca o u ICO, nO. , o- velra e ora ores a graciosa sen 0- a.tto um .0 a ImpenCla os me-

� BIS B I L H O T A ,8fereceu 1 lata de café «[Brasil" r;nha Ondina Flôres e ,o jovem dlcos aSSIstentes, provocou celeu-
'8 �e 1 s�cco de f",rinha de ptimeíra. Rubens Bosco. ma e commentarios la imprensa. �������"1����a::::,íl:J�:I���]Ç1���*"::'_��

ga vida religiosa, serviu nas

parochiás de [aguaruna e

Irnaruhy
São Paulo, I 7 - Revivendo

aqui a revolta de 5 de julho de
1924, as Índustrias Matarazzo re-

p .

quereram que.11 -s sejam pagos os
• •

1 dprC>'JUlzoS 110 valor e......

6.935:760Ji J 40, que diz ter sol
frido em consequencia daquelIa
revolta chelia.Ia pelo general lzi
doro Dias Lopes.

Fazenda
Alegre"

CAPIVARY (Tubarão)
Fed.· Gst.

Colligação
Liberal

110
lO
2

135

95
133

Íntegralis.no
AvuLos

Calote
official

Curityba, 17 Ao snr.
o,

Getulio Vargas foi transrnit
lido o seguinte telegramma:
-Cornmercio paranaense,

mnfiando honestidade vosso

governo, concedeu creditas
�ara construcção estrada Ri-

,

eira. Falta pagamento per.o
ez mil contos vai sacr ificar

de importantes firmas nossa pra
Ia. Nome este commerCio, a

imprensa do Paraná pede, V.
Excia. ordene Banco Brasil
adiantamento necessario evi
lar sacrificio im4nente nosso

Estado. Respeitosas sallda
Iões. .

ACYR GUIMARÃES- Di
rector «Gazeta do Pov )>> ;
PAULO TACLA - Director
«Correio do Paraná»; CAIO
MACHADO .- Director «O
Dia»; PETRARCHA CALLA
DO - Director «Diario da I
Manhã» e «Diario da Tarde»;
ADHERBAL STRESSER
Presidente A. P. I.

Roupas para ,homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

Fechamento
do

•

commerclo
o sr. almirante Dorv,al

Melchiades, honrado prefeito
llJunicipáI", baixou _ ul1)a par
laria . permittindo que até
lI, do ·eorrente) o'

-

commer

cio féché as 20 horas, atten
�endo assim o appelo que,
nor nosso intermedio, foi
leito á S. S.

'

Cavallaria
nacional

Rio, I 7 - O general João
cr Francisco, á frente de outros ele

iIlentos, pratende restaurar a ca

lallaria Nacional.

29

A'3S'-\.3S1NID POLITICO

Natal dos Santa Maria, 18.-(C)
«In:ormam de Passo Fundo que
.lem .ntos da policia de SoledadePobres

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a Martins, que sho ita e o seu shoot
Redactor-chefe vae fóra pela linha de goal. Cal-

Martinho Callada Junior deira centra passando a bola por

REDACTORES DIVERSOS Fu tebó I cima das traves. Ariel passa a

Agentes-correspondentes em Waldemar; esse jogador olha á
---,� frente e céde a Armandinho, equasi todas as localidades •

do Estado. Num jôgo de:pouca assistencia, o schartch brasileiro, que Tunga tira bem, rebatendo para o

C II b representou o Brasil no campeonato mundial de centro do campo. O juiz puneO a o ra_9� [oo=ba l/, enceu o Palestra Italia F. C., de off-side do Pabtra. Svlv.o bate
Não será devolvido o original, São Paulo, pelo score de 4xl essa per a'idade, mandando para

publicado ou não. meio do campo. Waldemar de
O conceito expresso etr arii Na outra parlida, lambem realizada em São 'Paulo, entre o com- posse do balão. paf�a a Leoni-

go de collaboração, mesmr soli binado Flamengo-Fluminense (Fla-Flú) x S. Paulo, das, que céde a Armandinho, que
cilada, não implica em resprm aquelle Venceu pelo score de 5x4 estira para Patesco, que choota
sabilidade ou endõssc t.ot parte indo fóra. Zezé entra tirando bem
ria Rcdoccão. Redactor sportivo Cyprlano José de Ariel, Ariel dribla 3 adver-

Assignaturas sarios e,'a seguir. passa a Caldeira,
Realizou�se, ante-ôntem, a par- e o juiz marca foul. Leonida, en-

porém esse jogador não alcança o
ANNO 44$000 tida de loot-ball entre o Palestra tra e perd junto as traves. Tuno

couro. Romeu perde para Nariz.
SEMESTRE 24$000 Italia e o scratch que representou o ga entra, pa�sa a Avelino indo a O iuiz pune urna penalidade con-TRIMESTRE 12$000 Bràsil no ultimo campeonato mun- bola fóra. Leonidas passa a Ar-

tra o Palestra. Batida por Nariz
MEZ 4$000 dial de foot-ball, quadro esse or- mandinho, que perde a seguir para não offerece resultado. Zezé de

A correspondencia, bem como g:mizado pela CBD. Tunga. Ariel torna a pelota de
posse da bola, paS3a a

os valores relativos aos an- O jogo, que foi elfectuado em- Imperato e Leonidas a recebe, Carniere, este dá a Sandro quenuncios e assignafuras devem S. Paulo, não teve grande assis- passando a Patesco, que fura, perde para Canalli. Foul contra o
(jer enviados ao Director-Ge- tencia, talvez pelo tempo ameaça- dando margem a Narciso deter Palestra.rente Jairo Calladn. dor, mas foi bem movimentado e a pelota; indo Waldemar áfrente

Avançam os dianteiros do Pa-
Caixa Postal 37 praticado (O n certa technica. toma desse jogador a bola, dá a lestra numa magistral combinação."':' _>' ...2:'r:s:...�rS",.-�"rs... '=" ':JC·.rS''''-S'' A Radio Diffusora Paulista. Leonidas que céde a Patesco, d d

��D�E�A�RT�E=��� :e:Çã:ntd:s�:vpi:��d:,et;�fof���d� P:e:��ul:a�:v��;�de::IJ.:g:d:r� ����e::at::a:: s��aa di;�tead:er�
r.� �

- sarios, fecha e shoota forte a goal,�
== "'_""·'''''''Hr. ..

a collocar o seu microphone fóra Mlgnifica jog:ida! obrigando Victor a praticar opti-1 REDACTOR �� do campo, �uma altura. de 1.4 Caldeira recebe o couro, céde
ma defesa. Volvem os da CBD

�. JOÃO. M. BARBOSA � metros, em VIrtude da directoria a Waldemar que, sem perda de
ao ataque e o juiz pUf)� hand con-� � do Palestra ltalia haver-lhe negado tempo, dá bem a Armandinho;
tra o Palestra. Duna shoota e seut;�:::�;:-�::;e:J:':� �������:\1

tal licença, afim de cumprir a sua esse jogador bem collocado avança shoot é rebatido por Nariz. A-
Telegrammas do Rio dizem promessa com os seus ouvintes do e schoota, conquistando, em belIo

vançam os rapazes da CBD, com
que por occasião do ensaio final mundo inteiro. E�sa irradiação foi estylo, ás 16,05, hs. Leonidas á frente indo a bola fó-
da opera FeJcT�, no Theatro [o- feita pur sua propria vontade, sob o I· goal do scratch da CBD

ra. Romeu detem o couro e pas-
ão Caetano, o llautista, professor o patrocinio da Equitativa do E' dada nova sahida, indo os

sa a Sandro que dá logo a Ave-
Enéas Margues Porto assassinou, Brasil, ha IS metros de distancia dianteiros do Palestra ao ataque lino.
a til OS, o r-iaestro Paulo Antonio, do grammado. I sem alteração, porque Canalli de- Esse jogador então perde para
prolessor Manoel Avila de Men A's 15,54 horas, entram em tem o como e passa a Armando C ld

.

d do o.

d C ld
. a eira que escapa, an

donça, ferindo o professor Ary campo os cariocas com a seguinte que passa, am a, a a eira que

I M t i h t
'

. couro a a r I n, que s 00 a a

rerreira, organização: Victor, Nariz e Syl- perde a segUir. Romeu avança e f t T I b Foul
d N· F I

ren e e unga sa va em.

Não dizem as noticias a causa vio: Canalli, Martins e Ariel; per e para anz. ou contra a Plb'd C
W ld A d CBD Z ' b

.

d f'
contra o a estra, ati o por a-

do gesto tresloucado de Marques Caldeira, a ernar- rman i- . eze =. ln o ora pas- nalli a bola vae alto avançando
POItO. nho--Leonidas e Patesco, sando a bola por cima das traves M l' d f' Av n

Consternou-me profundamente A's 15,56, hs. entram os Atacam os dianteiros do Palestra.
ar lUS,

dquP 7a�
a

oraC r .\-
paulista com a seguinte constitui- Avelino passa a Sandra indo a �al: o;

o a e.s ra dcom d -blme
e

ção: Aymoré-Carneira e Narci- bola fóra. CanaIli disputa o couro
a ren e;

I
esse

t]og'B Ir f'
n

V t
so; Tunga-Sandro e Zezé; Ave- com Tunga, perdend� para este Pdassa

a

mhPara
o.

l?ha
ora.

d an°, f C II· b
emar puc a a sua lU a, per e -

lino-Duna-Romeu -Carneira que passa a rente; ana I rece e d T
.

dmira
e Imperato. a bola da sua defesa passando a 01 parta unga que Joga a -

O M· T
. ve men e.

jôgo arhns e unga, mais uma vez, L
.

d d
A' s 16,05 hs. é iniciada a tira bem. Bola fóra. Waldemar A eondl

as
, eTscapa, �asdsan

o a

d d L
. rman o e e unga, am a, quemPartida pelo Palestra, passando e posse o couro passa eom-· A d"

d 'd P' d mtercepeta. vançam os lantel�
a Duna que logo obriga penalida� as que ce e a atesco que per e .

A
.

I d lo g. . ros canocas e ne , e n e,de .contra CBD, Bahda essa .pe- para Carmere. Pat.!sco avan.ça shoota para Aymoré defender
nahdadt", Imperato perde. Leomdas i pela esquerda centra e Tunga de�

a se ,ui', tam"Le ';l pe de p3Tl Tunga. fende bem, passando logo a Sandro. Continua na 6a. pagina

�------------��---------------------------------------------�

a nova.

O assassino é ll'na das mais
briihantes figura dos musicos bra�
sileiros.

.

O mae3tro Paulo Antonio ti
nha o seu nome firmado como

profissional da musica. Avila de
Mendonça, a outra victima e Ary
FcHeira, conlwç0-os a?enas dt'
nome.

De todo;; o que mais de per�
�o me é familiar, é Marques Por�
to, o inEeI z que se tornou a

maior vlctIma, e 0ue o Destino

impiedoso acaba d e atirar nas

grades do carcere. -

E' profundamente lastimavel um
incidente desses.

O grande flautista brasileiro, o
compositor que toda gente conhe
ce, o revistographo magnifico a

quem a Fataliddde rondou e at

tingiu, está com a liberdade cer

ceada e execrado por todos.
O que teria levado M:lrques

Porto a commetter um crime des
ses?

Para quem conhece o pobre
artista entristece a noticia.

-

Eu sou dos que pensam que
só algum fact<J de grande impor
tancia, só uma raLão muito forte
o levaria a tal extremo.

Marques Porto sempre foi bom,
pacato, um tolerante e por isso,
profundamente contristado lastimo
lhe a úna cruel.

Que Deus se umerceie delle.

Natal! Natal!
A Confeitaria Chiquinho, AVISA á suadis-

tincta e selecta freguezia que recebeu nozes naciodaes e extrangeiras, passas
das melhores qualidades, figos Imperiaes, amendoas, avelãs, que está venden
do por preço ao alcance de todos.

Tem sempre grande variedade de conservas nacionaes e extrangeiras
e bebidas finas.

No dia 24 fdfá a habitual exposição de bôlos e assados, onde se
encontrará o tradiccional

Pão da Natividade
i
1

i
�-------------------------------------------------------------------------�

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8.200
Phone. 1212

Natal! Natal!

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

tu
ENDE-SE uma cOllfortavel casa, sita na rua pnn- vistos, a CASA ROMANOS,
cipal do districto «João Pessôa», com fundos

a rua C. Mafra. 26.
para o mar.

_

.-

TRATAR NESTA REDACÇAO
��l�������-� �� PRECISA.SE� CONVENÇA-SE l�

� que nos :eceptores PHILIP? são aproyeit�- �
�� elas t�)(las as Importantes conqUIstas da SClenCla

I�
Familia de tratamento, precisa

l� do rad_o; razão porque recommendamo-los.
� de uma casa para alugar, no cen-

m AGENTES:-- COSTA & Ca. � tra da Cidade, e que tenha ao

�
.

�
mesnos 2 dormitorios.

� RUA CONSELI IE1RO MAFRA 54 - Florianopolis r� Informações com Altino de
l� ff, Oliveira, na C. Telephonica Ca-
C;i�,�:���y,�1>������}����tharinense.

Exame de admissão ao Çjymnasio
A� auhs terão inicio a J 5 do

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

Dezembro de 1934-.

E NADA MAIS!

CURSO PREPARATORIO

-

ACCAO INTEGRALIS ..

TA BRASILEIRA
Provincia deSta. Catharin�

(Departamento Provincial de Propaganda)

XXVI
-Em summa: Só o Integralismo salvará o Brasil e pro.

moverá o bem estar do proletariado brasileiro?
-Sim. Só o Integralismo salvará o Brasil dos males

Democracia liberal, que é um regime em plena fallencia e no qual
só os Partidos politicos, a burguezia, os Patrões, etc. têm garan.
tias absolutas e direitos líquidos, e só o Integralismo promoverá o
bem estar do proletariado brasileiro, incorporando-o á Nação, cOll1o
uma das suas forças potentes, dando-lhe liberdade de trabalho na
sua corporaçãc+-ongão vivo do Estado.

_

E garantirá, ainda, a proporcionalidade e a continuidade
do seu salario pelo Contracto Collectivo do Trabalho; e permittirá
que elI� possua o seu lar proprio e possa cuidar dos seus filhos, re
zar ao seu Deus e cultivar o Amôr á sua Patria e aos seus ante
passados.

.

O proletariado �rasileiro n,ão pó�e ser um pária a serviçoexclUSIVO do Governo, Igualado a machina e com ella confundido
tratado como um animal de trabalho e, depois de morto, atirado á
valla commum--sem uma cruz assignalando a sua sepultura e sem
uma lagrima affirmando que elle foi amado e viveu como um Ho-
mem.

n n
II

O Integralismo e o seu raio
de acçao

O movimento integralista é incontestavelmente o maior d
todos os que se tem realizado no Brasil, no campo das actividade
sociaes e poltticas, desde a Independencia até aos nossos dias.

Nenhum outro abrangeu tão vasta extensão territorial; ne
nhum outro revelou tão perfeita uniformidade de rythmos; nenhlllll
outro manifestou tão admiravel unidade.

Do ponto de vista da extensão geographica, o intearalismo
domina todo o territorio brasileiro, com uma séde em cada

<>

capital
de Provincia e outras espalhadas pelos municipios. No mais remoto
sertão já se desfraldou a bandeira azul e branca do Sigma.

Apreciado sob o aspecto da penetração social, a organiza
ção integralista se encontra em todas as classes. Em quasi todas as
escolas superiores e secundarias do paiz ha núcleos integralistas.
Em quasi todos quarteis, tanto do Exercito como das Policias
tambem existem adeptos. Nas profissões liberaes grande é o nu:
mero, em todas as provincias, de proselytos do pensamento ren
vador. Na massa proletaria, o triumpho integralista é cada v
maior.

II II
I'

Como falam e escrevem
os I1leaders" communistas

Ulianov, vulgo LENINE, o pae da Revolução Russa
escreveu: "Na lucta sagrada pela revolução social, as mentiras,
impogtura e a trahição contra a burguezía, os capitalistas e s

governos são completamente permittidas. n
"Só é moral o que ajuda á revolução. O resto "não p

de preconceitos burgueses."
IINós os Bolshevistas, levaremos a revolução á America com

á Europa. Elia virá systematicamente passo a passo. A lucta será
longa, cruel e sangrenta. Que importa a perda de 90 por cenl
nas execuçÕes capitaes, se os J O por cento de communistas restan
tes continuarão a revolução? U

"O Bolshevismo não é um collegio de mocinhas. As cri'
ças deveriam assistir ás execuções capitaes e alegrarem-se com a morte
dos inimigos do proletariado."

II
11 11

-ONDE HA FASCISMO?
-Na Finlandia, Lethonia, Estonia e Chile, inn�gavelmente,

Estados de tendencias fascistas.
Na Suecia, onde se organizam nucleos de Nazis com a

mesma camisa e o mesmo emblema -dos allemães.
'

Na Hollanda, varios glUpoS, bastante fortes, ostentam iden
tica indumentaria com identico ideal.

n "
u

Pelas municipios
F'lorianopolis

Foi transferido para a Provincia do Districto Federal o
companheiro Newton Linhares d'Avila, inscripto neste Nucleo sob o

n· I 9, em virtude de ter mudado sua residencia para a Capi·da Republica.
.

.

Conforme co�municação feita
.
pelo Chefe Municipal

reumão de sabbado ultImo, os exercicios da milicia serão realisa
dos, d'ora em diante, aos sabbados. Quanto ás sessões, internas
públicas, serão effectuadas, alternadamente, ás quartas�feiras. ás 20
horas.

�----G�. �.

'8 I G MAS
PARA CAMISA INTEGRALlSTA CONFECCIONA

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES
PREÇO: DUZIA 6$000

PEDIDOS A Oswy Souza

1":=,==R=U=A==ES=T=E=V�;,_N_IO_R_N__. 28

__

� Perfumarias extrangeira
_.. IANO Vendé� e nacionaes, por preços ba
se um piano Winckelmann, novo. ratissimos.
Informar-se nesta redacção. CASA PARAIZO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G \ZE:tA -Florianopolis. -12-1934
4

BahiaII�T E L. E FU NK E N
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is bello e_ m�'s aper.eiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao c e TELEFJNKEN-ondas curtas e longas

.

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville -São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul II

PROCURE LER
o

"Calendario Blu ..

menauense 'para
1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,n trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Cornmercial

\1 Vonfeitaria Chiquinho
\ Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,

conservas, vinhos finos etc.
Fornece <faces 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

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

C::NTRAL

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper riSDEPOSIl o E ESCRIPTORIO \-5· T Ath
·

& I
-

-

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo yrlaco. erl no rmao

Telephone n. 1632 \1 COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

=========0========--=====
Agentes das IndustriasReunidas 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

L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Salecta (cõco)

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

·AIRt ...
..
*. {

:toFRANCE.
;-....�
;,;\-.w· .'.� '\
r - '!.f""

Fechamento de
malas

Pa'a SUL-P. Alegre-Rio
Grmde-Uruguay-Argentini

Chile-Perú-Bolivia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs .

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio- Victória-e-Caravellas+
Bahia-Maceió·Recife··Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

•

Delamb�rt
ç nada mais

PhvNE 1.100

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-r-Coníorto-e-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

5EBUROS TERRESTRES E mARITimos
Incontestavelmente A Primeira 110 Brasil

repital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respon9abiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se aórnznte aos rurnca õe
fOBa e TRANSPORTES, que são 05 DOIS UNlrOS em que
a Companhia opéra)
Agentes, 5ub-AglZntes e RlZgulaõores ÕIZ Avarias em toõcs 05

Estaàos õo Brasil, no Uruguo" (5ucrursal) e nas principaes
praças cxtronqetr ce

.

AgentlZ9 em florianopolis rAmp05 LOBO & riA.
Rua C. maf(a n' 35 (sobruõo) Caixa postal 19

T'el eqr , ALLW1NÇA Teleph, 1.083

Esrriptorios em Laguna e ltajahy 5ub·Agentes em

Blumenau e Lages

*���'1o�'b,"""@��l.��S� .:l����� �i�iiiMi;�911õiiiii.,...-,�-.'��-ci.J-�-.�-�'.�-��.';:;
r�������T��:�Y@J������ �J-t?1����'r�'��
� Laminas Gillette Legitima ��================�========�
� �� PREÇOS AO PUBLICO AZUL, TMi

8 NOVA, I
i".'

(10$000 PROBACK, II
f�ZUL 5$500 VALET e GúAL "( .1$200 VENDE-SE NA •

O NOVA (8$500 �

j'_jj'
PROBl9rK 4$300 Pharmacia e Drogaria da FÉ •

,. VALET (1 $000 A

6$000
A' Rua Trajano N. 8

..
" BOAL (4$300 A REVEHDEDORE5 •

I (700 Preços excepclonaas �
��.�.��a�*eltl.�,,��$*���.I,.

f GARANTIDO
$'t' E CUSTA 6 $

O DISSOLVENTE NATAL

RUA _

CIDAD� I}TAOO__

o Refrigerador?

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

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva

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

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funôuõu em 1886

seu

,�t:,;:;'-td'Jr e um giu:d� conforto p.r. O IIF, • "mb... _
,... 'ei<:l eh ,;�pit?i qUE: pr�ci51 d. estudo,

.. • �� ,J .:rzs G. E" além de possuirem tudo O Clu' �.. •
, p�rfeito em refrigeração .I.ctric., 11'''11, ...i....

:::;IC, lima suprema sarlnti. d. qu.lld.cI., cI..,.�. yw
('.":�priir um {��rigerador, ISsesur•••� cI,'

-

•
-

.

.

<. .. !.t>l 'Odlf:Cldo t d. conf'.np - ,. .,. Clt ..

P2ÇD Informaçõu ou um. dcmonstrlfle, ..
lemos euili.rcI .. ,,'.pIa... ,.,. 8 •

CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

TAl ,
•

I
I

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro, End. Telg.
SIMONE

Com fi �SOO podereis comprar um

frasco de ROOAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Oestribuidores para o

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

Tvpoqrcphlo, Estereo"typia,
Encaõernação, Pautação, Trn
balhos em Alto Relevo etc,

RLla

--

Ultimas ediçõ-e-S-d-a---L-i- I
vraria do Globo I

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O 5 E'
Santa Cathari na

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.

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

- ..

-

mistérP 'f· b-" Ire Iram sa ao N O I O" de (Curityba)
res domesticos --- Em caixas de

para lavagem de roupa e

27 tabletes
Mesas consistente, · . - EconorY'\ico . ,

Optima QualidadE:;;

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de emeções-Dante de Laytano
O cr:hesouro do Arroio do Conde-Aurelio llorto
O "/4" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço? -Hans Faliada

'Roque Oonzález-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lniroducçõo á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes

fivcnlliras do 1?_io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Patholcgicas - Gonçalves Vianna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"A 6azeta" A G R I C O L A

AS T ERqAS-F EI RAS

DIRECC}!\O:--Do médico veterinario
_,

Dr . ..J . ..J. de Souza

No exame das visceras de uma

ave que sucumbe por envenena

mento pelo arsernco, se observa
pela ordem das maiores lesões:

10 -gu � o revestimento epithe
lial da moéla. de consistencia car

de palha; 03 de zinco, os p:ores. tilajinosa, s.: s.ipara das camadas
Elle deve ser enxuto, sem úmida- I L

museu toe, subjacentes, por um ex-
de de :c>specie alguma, fresco, ve i- sudato scro-hbrinoso, permittindotilado, sombrio ou cOI? pouco por tal razão o arrancanento da
luz. Se for quente e húmido nada quelle reves'i.nmto como se fosse
�e conse�ue de bom, relativamente I uma ca.c 1; 2 )--a mucosa do papó
as �atah�has. .

fica averrnel iid I; 30-os vasos
s tu erculos podem hcar a dos intestino; ficam drla'ados e o

granel, camadas finas e nunca em
seu conteúdo ll.iido, em virtud .

montes grandes e altos, para não de uma abundante secreção.haver compressão, Podem tambem O figld ) fica amarellado e fria
os tuberc�los ser postos em engra- vel em' virude da degen eraçâo
dado� baixos e rasos, pouco cheios, gordurosa.
ou ainda arrumados em camadas A ave i.itoxicada perde as for-
de palha e de batata até um metro

.

.

ças, entristece,

A existencia da trichinose no

Movimento respiratorio dos ani- porco amencana foi assignalada A palmeira do babassú come-

mies em repouso: por Leydy em ·1847. ça a fructificar dos dez aos quinze
Covallo 8-1 2 - annos.

Boi 1 5 -18 A abelha mestra é fecundada Casos ha, em que a fructifica-
Carneiro 12-20 uma unica vez em toda a sua vida. ção começa aos oito annos.

Cabra 12-20 - Cada palmeira produz annuai-
Cão 10-20 Uma onça (30 grs.) de ovos de mente de dois a oito cachos e

Gato 20-30 bicho da sêda produz em média com grande quantidade de Iru-
Gollinha 12-28 60 kilos de casulos. ctos.

Existem cachos de mais de dois

li �et�o�.?e. :o�pr�me��o.�upp�o�tan=
ao Delfl�simas car�as de

qUllihen-1tos a oitocentos cocos.

Encontram-se cachos médios
com trezentos a quatrocentos cô
cos.

r:��;S��·�....ll..a":::Z:ir�r:'':s::!����!S'M�OO���

I� As boas semente� e a �I��I
sua conservaçao �

� Pelo Agronom o �
� Dr. Ariosto R. Peixoto @�
� �
•i.��ts:;a:::*::*� ����.l������J

CONSERVAÇÃO DA BA
TATINHA, GERALMEN
TE CHAMADA BATATA

INGLESA
Escolhem-se os dias sem chuva

e sêcco para a sua colheita. Os
talos e as folhas preCIsam estar

amarelados e mais ou menos sêccos,
Se as batatinhas estiverem verdes
não se conservarão bem, como tam

bem se ficarem expostas e acque
cidas pelo sol. Os tuberculos cor

tados, machucados, esfolados e ar

ranhados não servem para guardar.
Só convem ir para o deposito

ou galpão, os tuberculos perfeitos,
sem nenhum arranhão, sem m1n

chas, de côr agradavel, de forma
re u' 'lr, sem muito huraco e tortura.

�

O melhor galpão é o coberto

e melO,

Para facilitar mais a conserva

ção é bom pulverisar as batatinhas
com a calou então com flor de
enxofre.

Farinha de Amendoim

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA
C_ POSTAL, 112 - PHONE, 1.626

Conhecimen
to uteis

mo est mulante do systhema ner

voso e anticardir c ).

A mandioca poje reproduzir-se
RQ_r_ji�1!l.elltes�.pQLem_ é_ d Ificil. -

I __ -Luctar contra -a -tris-

I teza, é luctar c_ontra o

carrapato» - Fernand
Ruffier,

O cacáu (Teobrôma cacau] gó
sa de propriedade tonicas e diu
réticas. E' empregado tambem co-

Esta calda só deve ser prepa
rada de accordo com as necessi
dade-, pois, quando guardada,·
altera-se.

Tem a vantagem de poder ser

Quatro elementos dominantes fi calda Sul/ocalcica preparada feita «in loco», ser muito econo

e itram na composição do; sólos-, a frio é geralmente empregada mica e não queimar a folhagem.
a.gila, silica, calcareo e humos. no tratamento de arvores [ructite- (Co:nmunicD.do do S. D. S. V.

Conforme a predorninancia de ras delicadas, como pessegueIrOS, do Ministerio da Agricultura) .

um desses elementos sobre os ou- macieiras, pereiras, ameixeiras, Record mundial da
los, os sólos po le fi cer-ar5i1o- cerejeiras, etc., sendo usada prin-
303, silicosos, C11c1rco3 ou hu-no- cipalmente como fungicida, em produccão do
30S CJ:TI'rehend-:n-:lo C0110 sub- substituição da calda bordelesa. leite
divisão �3 ar:s b -3ilicoso3, argi- Serve tambem para combater as Um novo record mundial da
lo-_:alcareo5 e argiIO-�1u ni.cros cochonilhas, n03 tratamentos de producção do leite para a classe
ou silico-argiIo3o" silico-cal- verão. de-vaccas criadas a campo e or-

careo s e filio -h mosos. I denhadas duas vezes ao dia, aca-
Ha, entreta 1t--" O·_!'r.E sub-divi- FORMULA: ba de ser annotado nos registros

sões. ! Cal virgem (com mais de 90'1. officiaes da Sociedade Rural Ar�

,--
-- (de CaO.) 2 kg. gentina.

«03 terrenos areno- Enxofre em pó fino 2 kg. Venceu a brilhante prova, a

sos, os turposos de ba- Agua 100 lt. vacca hoIlando-argentina «Risue-

nhados, os massapés, na Ja11» da E,tancia Santa Bri-

os piçarrentos, precisam MODO DE PREPARAR: gida, de oito annos 'de idade, que

de cal»-Àriasfa Peixo- FaZ-fie uma pasta de enxofre, produzio em sua quarta lactação

I to. com dois lirros d'agua quente, terminada em setembro último,
aiproximadamente, Addicciona-se 12.059 kilos 200 grammas de
'a cal virgem e mexendo-se con- leite com 3,46 '1. ou sejam 417

, ,Ga I � 1111nha P I
Ym ft ii IIth" tinu5�ente, d,eitam=. pequenas kilos 583 gram:nas d.:: materia

II I UM quantidades d agua, feito o que a graxa.

__�_�-�"<:"''''''''-�-'':::-=�_::__:_C��������������������' temperatura eleva-se considerável- DLlrou o perio:lo de lactação
= . ! mente. 365 dias,

I Esfriada a solução, completa-se «u-m-t-ra-t-a-m·-e-n-t-o-b-r-u--�·lI a I 00 litros. Applica-se com pul-
verizador que não seja de cobre. tal, uma cama insuffici

ente, um estabuIo frio,
tudo quanto seja susce-

J ptiveI de inquietar ou in
commodar as vaccas,
exerce uma acção des
favoravel sobre a se

creção lactea. +Dr. O.
Kellner.

Tratamento
das arvores
fructiferas

Intoxicação
das aves

Classifica
ção dos
terrenos

O. s.
Da Soco Bras. de Avicultura.

e brancas
�--------------

Vende-se, frangos e frangas dessa preciosa ra

Rua Esteves Junior n: 57.
Para mais inforruaçõea+corn Costa & Cia.
Rua Conselheiro Mafra n' 54.

Coei hosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael Vigiacomo

, R. Conselheiro Mafra, 76 I

o côco ba
bassú , «Todos os annos no

Brasil Ç.perdemos milha
res e milhares de contos
de reis pelo desperdicio
dos estrumes do gado»

I Benjamin Hunnlcuit.

Arados Rud Sack
- -

-

Represen1anres�excluslvos -para--ü- Estâdü-de-
Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.

Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, [oinville,
Laguna, Lages e São Francisco.

Xarque coxões arroba
5$000 XarqLle sortidos arroba

Commercio, Industria
Agricultura

Preços correntes na praça de Caixas grandes
Florlanopolls

DIVERSOS
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6boo
Soda Pyramide caIxa 58$000
Cebolas caixa 44$300
Vélas stearina caixas 35$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 50$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 6$500
Farinha, de milho Marialina caixa

24$000
Vélas de cêra kilo 7 $1 00
Grampos p. âra kilo i $400
Cimento Mauá sacco 11 $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

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

FRIO

9$000
7$500
8$000

20$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500 _

3acco de 45 kilos 7$500
VINHO DO RIOMoido de 45 kilos 9$000

SABÃO jOINVILLE Em quintos
CaIxas pequenas 4$000 Em decimos

PELES

2$000 Consu Itas20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

Cedanho kiloe Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

PORCOS DUROC---JERSEY
J. F.-Rio do Sul-Escre-

Gatos do matto uma 4$000 ve-nos: <,Dêsejando adquirir um

Lontras média uma 30$000 casal de porcos vermelhos afim de
Mercado de floria"opolls Graxaim do matto uma 3$000 melhorar a minha criação, rogo-

Feijão preto sacco 15$000 Graxaim do campo uma 4$500 vos a bondade de informar-me

Feijão branco sacco 20$000 Catetos médios uma 4$000 pela «Gazela Agricola» onde

Feijão vermelho sacco 15$000 Porco do matto uma 4$000 poderei conseguir e qual o preço.
Milho sacco 13$000 Largatos grandes uma 3$000 Resposta -O consulente pode-
Batata sacco 10$OCO Veados mateiros kilo 8$000 lá adquirir porcos de puro sangue
Amendoim sacco 10$000 da nça Duroc-Jersey com o Dr.
Arroz em casca sacco 12$000

_.

João Ghizzo em Tubarão que
Farinha Bmeiros sacco 13$000 MADEIRA DE LEI - PRI- tem a venda porem de um e de
Farinha commum sacco 9$000 MEIRA QUALIDADE quatro mezes, cobrando respecti-
Farinha de milho sacco 14$000 vamente pelo casal, 150$ e 250$
Café em côco facca 25$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia cif Florianopolis.
Ervilha kilo $200 38$000 J.
Banha kilo 1 $700 Taboas lei largo 3x� I dz. 54$000 LIVRO SOBRE API-
Assucar grosso arroba 6$000 Pernas' de serra leI dz. 28$000 CULTURAPolvilho sacco 1 5$000 Fôrro de pinho 14$000
Carne de porco kilo 1$500 Taboas de qualidade 2x23 dz.
Toucinho kilo 1 $300 16$000
Cêra kilo 5$000 Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000
Mél de abelhas lata I 8$000
Nozes kilo $1 00

Não comprem carteiras, luvas,
1 $800 meic:s, sombrinhas, sem p·i-imeira-
1 $200 mente examinar o novo sortimento
I $000 recebido pela CASA ROMA-
1 $000 NOS, á rua C. Mafra 26.

M. S.-Palhoça---Escreve-nos:
«Peço a fineza de indicar-me pe
la vossa apreciada secção, um bom
livro em portuguez sobre criação

������������ de abelhas» .

Resposta - Em porhlguez, exis
te uma boa obra do professor
Emilio Schenk, «O apicullor bra
sileiro» que poderá ser encontra
do nesta capital na Livraria Cen-
traI. .J.

COUROS
GRANDE Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
1.1 0$000 Limpos leves kilo
55$000 LImpos refugos kllo

•

Correspon
derreia

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos=sobre ósTavorês

"

que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procurare m os

contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as·
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A corresj1ondencia

deverá ser dirigrda
A' secção "A Gazeta

Aurlcola�'
CAIXA POSTAL 37.
Flarianapalis- Sta Ca
tharina.

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 A GAZElA

A GAZETA INDICA:
Médicos Dentistas
Dr.. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Clinica cirurgica-operações
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

ResidencIa:-R. Esteves ju-
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Ricardo Quttamann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves [umor, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sor-cloqln,
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Consultorfo:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 1 5
ás 18 horas. Phone. / 6/8

1{esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, /524

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllis

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
Diagnostico õcs mole51tia5
Internas pelos RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Applica O Pneumo·Tho,rax Ar
tificial contra a Tubercul05e Pul

monar, com controle rnõtoloqlco

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

-""

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados
Drs. Nerêu Ramos!

e
Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci

Rua
Advogado

João Pinto, n· 18

Das
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Processos modernizados

Consuliorio á Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1427

I

'Jtua TTLjc:; i, 7 (sobrado) IConsultas:-2as., 4as.,Sas.
e sahbrldos-das 7 ás 12

e das 1 4 ás 20 horas

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

Novidades
literarias

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Pharmacias

I
r

N·9

Furumdungo - For Souza Ca-

Refinação de Assucar ::::: finaly"=Por castão Pe-
de reira e Silva

,_

..JOAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Nas grandes Iuctas que desde

�����������.I bram no campo da actividade so-

I cial ou commercial, o espirito mo-

ACcac io M0-
demo e bem equilibf�d� utilis� o Itelephone como a mais mprescm-

• divel das necessidades!
re I ra tem seu escrip-

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ACADEmlCO
João José Cabral, provi
�onado.

.

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephone5 :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phonr- 1277.-

Caixa Postal, i , O.

I Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

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

Bocayuva 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.

João Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pharmacia e Dro
gana Moderna

Casa 'Beirão' I' ••O.G�.I��$:�.G���eo..��
• •

ESPECIALIDADE, em I G Fabr"lca de Move· -IS G
em colchões para camas I u G
de solteiros e casaes, tra-.

.

DE ..
vesseiros de primeira qua- O P d V-t.- O
!idade, pastas commerciaes � e ro I a I •
e escolares. Arreios de to- O
da especie e todos artefa- ACEITA EN_CO�MEN?AS EM QUALQUER �
ctos de couros.

ESTYLO-ua Joao Pznto, I / B-TeIephone, 1693 ii
Rua �iradentes, 3 -Fpolls. ����,���(��r�����,�������,�������������W��;ml�i'lffi����

RUA JERONYMO
COELHO, N: 3R

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampora

Praça 1 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Artigo Dentaria Artigo Dentario I

Só na ..Joalharia MUller
Unico eatcbe leclmento rapaz Ôe sofletozer o rnnie exigente

pr-oüaslonot, mnntenôc aernp re cornpl éto stock àe proõuctcs ôzn
tcrtos nncluncce e cxn-nnqetr-oa. -- Execute-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, lnrnlncções, ztc.)
Este 10alharia cvlsc a05 5eU5 fregueze5 cirurgiõe5 àentista5 que
reaolueu Ôe5ta õctc em õlcnte fazer qrcnôe reôucção ôe preço

ncstee cr-rlqo s,
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

calçados das O NATAL A PPROXIMA-SE! II !

"
Brinquedos e artigos para presente ,na Miscela
nea! Sóe sempre NAMlscelanea!2 onde a variedade e os preçooãss admtravetsl

Fabrica de Massas

COMPRE-.-OS rr'aelhores
melhores marcas No

. "SAPATO CHIO

.PELUSO F. Schmidt,

Conv�nça-se .

Experimentando
MACARROES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

Adrni-

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS 'de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

l' volume -- Districto feôeral
2· " •• São Paulo. minas e Paraná
3· •• Demais E5taôos õo Bruall

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

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

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

fonte de info rrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriae 5, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da �<lnformação Commercial»
Rua Esteves 1unior 16

F L O R I A N O P'O L I S
----
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Florlanopolls, Terça-fei_ra 18 de Dezembro de 1934

A VOZ 00 POVO

,

I Ultimas Noticias]
����������������������������I

,
•

asa Treis Irmãos, grata
povo florianop.olitano, resolveu presentear
seus distinctos freguezes com reducção dos

í

preços em todo seu stock de sêda,sendo -que c
o Mongol de todas as cõres custará 8$500 er
Marrocain (China Glo-ria) 5$800 o metro.

falia

A pela preferenoia

o

a cidade não se em c utra c o i s a ,
"

• c:

o ES PO RTOS tin�����ml; r�re�:n�� Mqa:� r�N������-::��v,,&··*
..

�·a.d·���1Continuacão da 2a. pagina cruza mandando a Patesco, � O S s a I a �
I

., '.
W ld 'd a que cede a Leonidas. Esse �i libem. Fou, contra os cariocas. teiros canecas. a emar ce e

I H "

\'d d I A d d' I C ldeí- jogador emenda e a bo a �.����§l1lfil�� OO���:�����Tunga bate essa pena 1 a e, s 100- rman 0, �ue a ogo a a �

laudo rasteiro e Ar:c! tira hem. ra, que envia de cabeça. Aymo- bate na trave. Armando pro-
d b cura rebater, porém, TungaLconidas recebe o balão, finta o ré, com essa joga a, cae, e a 0-

F Iadversário e distancia a pelota pa- la bate na trave. Hande contra os
salva o seu posto. au con-

tra os cariocas. Waldemar
Ta Narciso tirar com facilidade. cariocas. Suspensão do jogo, mal, d A dA

.

d
.

J t h d entra, p33sa:1 O a rman o
vançam am a os cariocas e êS- uma vez, por er se mac uca o

sa vez, é Waldentar quem dribla um jogador. Fo.rl contra o Pa- e o juiz pune hand contra o

1 d M· Palestra. Ariel tira essa pe-dois ad versarios dentro da defesa, Íestra "em resu ta o. artms pas-
I T I nalidaue, os dianteiros avan-

passa a Leonidas, que entra em sa a Canal i unga sa va essa

formidavel arrancada, conquistan- carregada. Ariel passa a Caldeira, çam e Ayrn.iré pratica opti- SRA. MEDEIROS FILHO

W lIma defesa. Caldeira centra,do, com possante shoot, ás 16,27 este a ii demar, que olha para Waldemar detem a bola e o
o 20. goal da CBD. frente, deixando os seus compa-

Nesse momento, Leonidas ma- nheiros se coIlocare::n. A segu.r. JUIZ puAne hmd contrad.o P�-
chuca-se e o jogo é parado por resolve shootar alto, para a linha lestra. vançam os íanteí-

h ros do Palestra por ínterrne-alguns minutos. Reiniciado o jo- carregar, porém, o seu s oot co-

b d d f I Adio de Carniere, que passa a
go, Tunga recebe a bola, passan- re to a c esa e o ;:cper y
do a Avelino, que perde para moré, estando assim consignado, Imperato, bque fechab; Slandro1 corre em usca da o a, po-Sylvio. Esse jogador passa a A- ás 6,42.

rérn, a mesma vae fora. No-riel que a devolve; Ariel, então,
O' 30. GOAL DOS vamente os dianteiros cario-

passa li Waldemar, que céde a

Caldeira, indo a bola fóra. Cabe CARIOCAS cas no ataque. Waldemar pas-
sa a Caldeira que passa no

aos dianteiros do Palestra organí-
D d 1_ d d P vamente a Waldemar, cen-

zarem um ataque, passando Car- a a nova sahi a, os o a-
.

I c l' d Íestra perdem logo par 1 os ca-
trando esse jogador, Leoni-

mere a mperato, para ':'ylVlO �-

das perde bôa opportunidade.fender bem. riocas e \Valdemer, d,iblando 3
1 d b Assediam o posto de Aymo-Sylvio rebate para a esquerda, a versarios o riga os mesmos a

Patesco fura e Cuniere disso se cahirerr , com dribling de corpo :"é, os dianteiros cariocas,
A d P I

.

.

com Armando á frete, queaproveita para descer com a pe- vançarr os o a est a e o jUlí'
lota. Leonidas o acompanha, toma pune uma penalidade maxima, a

céde a Waluemar, que per-
I d d 16 4 Je para Tunga. O jugo esta

a pelota, passa a Patesco que eu- qua re un a, ás , �, .

d
.

tia perdendo para Narciso. N.u- rapido. Interrompi o o jogo
ciso rebate e Martins pega, pas- NO 10. GOAL P ;\RA O por ter cahido um jogador.

P LESTR Atacam os cariocas, bem dis-sando logo a Waldemar e Tunga A A
R postos a vencer, mais umasalva, passando a omcu que

passa a Sandro e Martins toma Avançam ainda os do Pales- vez, a cidadela de Aymoré,
J hid d

. não o fazendo, por terem
a pelota para 'shootar fóra. ogo tra, após a sa I a os canocas,
bastante movimentado. O juÍ;; pu- e quasi Romeu venceu a cidade- sido íavorecidosd e uma pe-

T I d V· A ., . nalidade maxima. O juiz pu-ne foul contra 03 cariocas. un- a e lctor. segUIr, e termula-
5d I 16 46 ne O nenaltv e, ás 17,1 , é

ga tira bem, com tiro rasteiro, e o o o. tempo, às , , com r- J

Nariz produz brilhante defesa, a vantagem dos cariocas pelo O consignado, por interrne-

d 3 1 dio de Waldemar, opassando a Canalli, que entra e score e x .

Tunga, o homem do dia, mú A's 17.05, é reini:iado o JO
uma vez lhe arranca o couro, de: go, punindo o juiz penalidade
cabeça, shoola á frent:.; carregam contra a C. B. D. Batida essa

os dianteiros do Pabtra sem re- penalidade, sem resultldo. Outra
sultado. penalidade é batida por Impera-

Armandinho de posse do cou- tn, produzindo Victor magnifIca
ro passa a Leonidas; este alraves- defesa. Avançam os dianteiros
sa com fórte shoot a area, para cariocas e Victor tíra bem, de
Caldeira pegar. Esse jogad�r a- rebatida. Imperato escapa, man

vança um pouco e céde a Ar- dando fora. Caldeira dribla Ze
mandinho que shoota, obrigando zé, shoota e Armando vae ao

. Aymoré dAend.:r com as pontas encontro da bola, porém sem re-

d d d sultado. Foul contra o Palestra.os e os,

DEPOIS DE CAHIDO... Waldemar, numa entrada, shoota
alto, indo a bola passar reme a

trave. Leonidas entra e a bola
sae pela linha de goal

Palcos e

Telas

NAZARENO LOPES Chegam uns ...

do
F(

Cartazes do dia: re
CINE CENTRAL - ás 7,30 an

horas, Uma Canção para d(
Você. tri

CINE ROYAL - ás 7,30
dt

horas, «O finzor que não
íemorreu».

CELSO RAMOS

CONSUL NARBAL COSTAPassa hoje, o anniversario do
intelligente menmo Nazareno Lo

pes, filhinho do sr. Euripides Ro
drigues Lopes.

Acha-se entre nós o nosso pre·
sado contenaneo sr. Narbal Cos
ta, consul de 1 a. classe, em Shan
galo

rn

Regista hoje, a data anniversa
ria da exma. sra. d. Cora Espe
rança da Luz Medeiros, digna
esposa do sr. desembargador João
da Silva Medeiros Filho e filha
do saudoso estadista Hercilio Luz.
fi Gazela respeitosamente a

presenta mas felicitações.

DR. 1 EIXEIRA DE
FREITAS

CINE ODEON- ás 19 e

20,30 horas, Idade perigosa. s(

CINE IMPERIAL- ás 7,30
d

�oras, Homem da floresta. si

c'
Encontra-se nesta Cap�tal. oH'I APURAÇÃO DAS ELEI- n
k

. Augusto Lusto�a .

Terxeira de
ÇÕES DE 16 pFreItas, JUIZ de direito avulso e h

advogado residente em Porto U- Po�to União - 2a. secção r;
mão.

Fed. Gst.

86
21
99

c

r

r

{

(

40 E ULTIMO GOAl
I

-

DOS CARIOCAS. Realiza-se na noite de 22 pro-
E' dada nova sahida pelo I xi!llo vindouro, nos ebgantes sa

Palestra, perdendo logo a Iões do Club Recreativo «15 de
bola. Foul contra o Palestra. Outubro», uma soirée-dansa!1te.
Atacam l)S dianteiros do Pa- Gratos pelo convite.
lestra em ligeira combinação -

e Sylvio salva, sua rebatida Noivado
vae ans pés de Armando,
que perde para Tunga. Off- Com a srta. Ben.t� Vieira, fi
sid contra os cariocas. Car-Ilha do sr. Bento VIeIra, contrac

neira bate essa penalidade tou casamento o sr. Lauro. San
para a frente; Imperato apa- tos, I!mpregado do commerclO.

nha I_) couro, da a Carniere
-

que perde pela linha de go�1. Contractou casamento com a

Atacam os do Palestra, com srta. Ida Truppel o sr. Ernesto

hnpfrato no commando, ce- Vahl, industrial.
dendo logo a Carniere, que

-

dá R h t Habilitações
d

a omeu, que s 00 a ras-
e pando a trave. O campo es

n� tá completamente inutil para
Continua "no prOXlmO numero.

a exma. sra. d. Marietta da
Silva Gomes, esposa do sr. Dio
genes Gomes, agente fiscal;
--'0 sr. cap. Alexandre Sá, re

sidente em Tubarão;-o sr. Ves
paziano José de Souza, funccio
na rio postal;
-os jovens estudantes: Adhe

mar Tavares e Achilles Gallotti
Koerig.

PAULO VIEIRA DA ROSA
84Colligação

Está nesta capital, em compa- Liberal 25Faz annos hoje o sr. Celso
Ramos, abastado fazendeiro em

nhia de sua exma esposa, sr cap. Avulsos 9 I
Paulo Weber Vieira da Rosa. ------------Lages. I tfi Gazela cumprimenta-o.

-

çamen O e
Outros partem lançamento do
Pelo .!irtax, seguiram ontem,

te avipara a Laguna: possan e avlão
Etiem Stawiarski, Nelia Pinho, A firma Carlos Hoepcke

Helena Bianchini, Carolina Pai- S[A, conhecida agente do
va, Mercedes Pai la, Aurelio Ro- Syndicato Condor Lmda. re

tolo, Haroldo Aicantara, Irmã cebeu O seguinte telegramrna
Cecilia, Alexandre Pagani, Ama- do Rio de janeiro: «O conhe
deu Fabre, Abelardo Fabre, Le- cido navio catapulta Weste
ondina Fabre, dr. José Bottini, falem, que durante 2 dias
Antonio Varella, Maria J u I i a esteve no dique do Rio,em lim
Moura, e uma filha menor, Frao· pez i do casco, fez hoje, an
cisca Nunes e 5 filhos menores, tes da partida, no alto mar
Maria Bruning, dr. Pedro Calla- demostracção interessante na
do, Albino Ubiari, Mdrio Paga- bahia Guanabara, de içamen
ni, Emilio RodriJues, Domingo.; to e lançamento do possan
Souza, Joanlll B )rges, cabo Jo- te avião, «Dornier-wal», na
sé Paula Mafra, He'!o Guimarãe�, presença dos representantes
Albertino J. de Farias, Juvenal dos Ministros da Marinha e

Cruz, Ruy Feum Chuette, padre Viação, Ministros da Allema
João Klock, G !rcino Sjqu�ira e nha e Suissa, director do De
Romulo Nocetti. partamento Aéronautica Ci-

vil, representante da Aviaç"ão
Naval Militar e imprensa,
sendo exellentemente sucedi
do. (a) Aéronauta.»

Fazem annos hoje:

1 5 DE OUTUBRO

Fallecimento

Soirée da.'1Sa.ltc

TRAVE!

Em sua- xesidencia á rua Hoe- .

pcke, n. �, fall�ceu ontem a sra. AViaçãod. Cathanna' Fledler, esposa do
Bsr. Francisco Fiedler. O seu se- rasi lei ra

pultamento realizou-se hoje, ás 1 O
horas, na cemiterio allemão.Avançam os dianteiros da C.

B. D. Armando shoota e Aymo
ré defende com sacrifício. Cal
deira rebate iI_ldó o como aos pés
de Leonidas que, sem perda de

tempo, manda a goaI. Aymoré
ainda se acha atirado no goal,
cahido, ergue-se como um gato e

salva o seu posto de possivel que-
da. ,

Foul contra os cariocas. Tunga
bate essa penalidade indo fora.

para casar: Porto Alegre, 18.-(G.)-O
Aldo Pereira e Alice Bernar- Presidente da Republica repou-

I dini; sará estas 24 horas, não haven-
A oficina Xavier previne á! --José Augustinho Caminha e do, por esse motivo, recepções

distincta freguezia que os; Candida Prosdocinij o'[iciaes. O General Flôres con

chapéus para reformar para -Zeferino Vieira e Olindina ferencíará com o Sr. Getulio Var�
as festas de Natal e Armo Martins; gas sobreproblemas do Rio Gran-
Novo, devem vir com antece- -Maximiliano BisFo de Jesus de do SJI, amanhã •. no Grande
decia. e Alexandrina Farias. Hotel.

AVISO

Na Cé\thedral MetropolitaOl se
estão habilitando, religiosamente,.

Conferencias ...
I

Rio, 1 7 (G)-O ministro da
Guerra, general Goes Moteiro es'

I tá estudando a realização de um

vôo de uma esquadrilha militar
aérea do Ezercito Brasilheiro pelo
norte da America do Sul, Ame
rica Cenlral, México e Estados
Unidos, como uma demonstração
do prepara téchnico da aviação
brasileira e maio! approximação
continental.
O major Drott Fontenelle.

grande az brasileiro, partiu pa:l
Buenos Ayres, de onde se diri
girá para os E3tados Unidos.

O melhor sortimento
artigos para homens f..à
casa A CAPITAL.

QUE

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas fe:.tas e feliz 'entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje' é
feito pelo telephone ou por pho 0-

gram:m: E' mais chie, mais prati
co, sor:ial e moderno!dian"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




