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Estas adhesões fOi am já confir-
madas.

POUCO AO POUCO "

c JJ'vlPROMISSO
DE HONRA

Rio, 1.-(G)-Na Directoria

0.,ral dos Correio", quasi toda

as secções estavam em funccio

namento, embora com número

re�uzído de funccio'1arios,
O público foi attendido no �. Paulo, 1.- (G)-Os gre-

medida do possivel. vistas postaes paulistas subscreve-

As agencias dos Correios ( ram um compromisso de honra

Telegraphos que, sabbado último, de sustentar a parede, com o ple
,'m consequencia de terem ade- no conhecimento de suas respon

lid) os funccionarios á greve, sabilidades, até que lhes sejam
-,

:uaram as portas, voltaram, on- concedidas as seguintes reivindica-

IJ; � qua�i �o�as a hmccionar . ções: majoração dos vencimentos

f.' ciúteuos, em gral.:de numero, para todo o Iunccionalismo postal
vo�taram ao serviço. ! telegraphico do paiz de accôr-

Por interferencia do Ministre, do com o reajustamento; augmen
sr. Marques dos· Reis, foram, to do pessoal e preenchimento
ontem, postos em liberdade todo 3as vagas existentes; impunidade
os grevistas presos pela secção d\� de todos os que directa ou indi

Cd m Social. lectarr ente tomaram [arte na gre
ve.

:,OLDADOS MANIPU
LADORES UMA NOTA DOS

GREVISTA::'>

Rio, 1._(G)-Afim de auxiliar
a nanípulação da conespondencia,
na 2a. Secção do Trafego Poste!
da Directoria Regional. que vem,

,('[10 as demais secções [utand»
COi grande deficiencia de fune

cionarios. foi requisitado um con

tingente de soldados do Exercito,

pa�a ali enviado ante-ontem e

constituído de 12 praças e 2

cabos, da Fabrica de Ca rtuchor ,

comandados por um sargento.

Rio, 1',-(G)-O Comité d \

gr';ve do Pe�soal dos Com.ios e

Telegraphos di- 1. :buiu a segLintc
nota:

Os grevistas dos Correios e Te

legrapbos estive] am hoje reunidos

por duas vezes. De ambas as ve-
I

zes o assumpto tratado foi o do
accôrdo afinal para a terminação
da greve.

Dos entendimentos havidos

parece resultará a conclusão do
aecôrdo na proxima quarta-feira
dentro de bases acceitas por am

bas as partes, com certa vanta

gem paT3 o pessoal c sem humi

lhação para este nem quebra de
autoridade para o Governo.

Façamos todos os votos mais
sinceros para que o pomeuido se

realize.
Rio de Janeiro, 31 de Dezem

bro de 1934».

vÃO SE AMONTOANDO

Rio, 1.-(G)-O número d.

malas, no Cais do Porto, tem

" crescido muito, de ante-ontem pa

ra hoje, com a chegada de di

versos navios. Ainda ontem eram

esperados diversos navios do f.'X

teIior e qUf: deveriam trazer va

rias centenas de malas de corres·

pon,1encia.

PARA SUBSTITUIR OS
GREVISTAS o gaL Góes

•• F

ViajaraRio, 1.-(G)-Pelo nudurno

seguiu para a capital paulista
uma turma de funccionarios pos

taf:s-telegraphicos para auxiliar o

servIçO na parte postal da Direc
tor;a Regional de S. Paulo.

ENTREGARAM OS
PONTOS

Rio, 2.:---(G)-Em virtude
')' estar regressóndo á repartição
.} I�de número -de funccionarios

IV j
.aes e� gréve, o sr. Le�ni

[/ ,Siqueua de Menezes, dITe-

',resolveu suspender as no

lções que estavam sendo fei-

5.

"

S. PAULO UNIDO

. Paulo, 1.-(G)-O dire
dimittído dos Corrdas de S.

. )

j lo: sr. Genaro Rodrigues,
enu a gréve.

(\ f;egundo a Plateia, 11 adhesão
, sr. Genaro ao movimento foi
,

t
.

"lnlaada das a(p lesões de va-

L�\'., 1!t"" funlcionar: 's inclusive a

) ;. l. Marcello Junior, chefe do
. )"-),

�o dos Telegraphos de 5.

.(

Rio, 2 (G) .- Está confirma
da a noticia svbre uma. proxima
visita do General Góes Monteiro
ao Rio Grande do Sul, no proxirno
dia 10, a convite do General Flô
res da Cunha.

"

mo

ie, 2 (G.) ...Correm insistentes boatos de

que se prepara uma grande gréve, para o

proximn dia 10, com ramificações em todo
o paiz, e com a solidariedade de operarias
que labutam em diversos raMOS de aetlvl
dadee,

/* Com que amargo tra

vo de escarrnentados, re

cordamos hoje aquelles pri
meiros mêses revolucionarios,
vividos como um renasci
mento, uma ressurreição da
nacionalidade, a ql e nada
Lb�, d �:d,; a unanimida
de da imprensa, sincera ou

intimidada, até as auras, os

applausos de todo povo, na

estupenda e apotheótica
mascarada dos lenços ver

melhos.
Como que um sôpro re

novador, hygieno ante, are

jou por um momenlo, e de
vassou á observação públi
ca, quanto labyrintho, quan
to esconderijo, quanto sub

terfugio, de que a malícia
e a deshonestidade haviam
usado e abusado, em qua
renta annos de um regime
sul-americanamente immoral
e anti-democrático.
Sl:ígb, então dentre

muitas outras medidas mo

ralizadoras, a compressão
dos gastos de gazolina, em

virtude de sc;vera regula
mentação para o uso dos
autos officiaes. A despeza,
com esse serviço diminuiu,
reduzindo-se consideravel
mente.

Depois, pouco a pouco,
ou a fiscalização relaxou,
ou os idealistas cançaram-se
de tanta «abnegação» e

tanto espirito de renuncia.
E as despezas fôram au

gmentando, foram novamen

te crescendo, e nunca mais
se pôde publicar o quadro
comparativo entre ellas e as

da carcomida Republica.
Hoje toda gente usa os

autos officiaes: os ch:::fes,
os empregados, o· continuo,
o s�rvente, o proprio chauf
feur para os seus passelOS
de noivado.

Um funccionario conhe
cemos, que toda manhã
vae ás compras, no Mer
cado Público, acompanha
do de sua esposa, no auto

da Repartição .

E a conta da gaza lina
cresce, e já vae causando
apprehensões no povo, que
é o «coronel" de tudo isso.

Ah! regeneradores dos
costumes! Ah! salvadores
do Brasil!

r-

Cuba, 1 (G)-Com a .posse
do novo governo, que lôra ga-
1 anida pelas forças armadas, re- B

México, 1 (G)-Pür motivos
o.ton I (G)- Uma senhora liti f 'I h d

bentou uma nova revolução, pa-
" po 1 IC03, 01 yncna o em praça

aggrediu, em plena rua, um bello 'b!'
.

'1 ,.

�

recendo gravissima a situação do
pu ica um CIVI" opposicionista,

jovem, beijando-o freneticamente. r izã p I'
, .

paiz, embora o governo reempos-
' o. or que a po reia não qUE

d f'
.

di "..,,""............
intervir.

sa o con ie na imme lata repres- r,��f"'����������-��r:o �="'�iõ<"3:""""'''' "''''....=..." •

;e�;O�i:�:O·aoxadrez ��AC I Ó�A---"'AL"'�·-'''�l
Foi recolhido ao xadrez � ��

da Policia Central, o indivi- � No correr do tempo, nessa transição de ano para �
duo Arnaldo Silva, com 19 �� an?, ,somos f,�,.tal�ent� levados a r,ef,!exionar sobre a vida. i��jannos de idade, de côr bran:�· VIda q t t d I

�
:'

.

.. ue II> � iromca e crue e issirna expressão, és toda FI

ca e residente á rua Padre � eivada de me�tuas, �e d�cepções, de desilusões doriJús, ft�
'I Roma: que, embriagando-se � mas apezar diSSO, vais deixando na tua r,"�"ca'.�cm un. J.(�.lI·-. f,�

I praticou
desordens. r..�

" •. � '" . �'�
li vos de travo acre que nos consolam e nos estimulam. 'I

O sr. loa-o ��II O �J
-' � �tem pensavamos assim, fazendo tais digreções sô- �
Neves é � br�r a vida e oe tempo que voam, sentindo o 1934 se des- �

O "Ieader" � �i�a�r
e o 193:J chegar apresentando o seu cartão de VI- �

Porto Alegre, I (0)-0 sr. I!t� _Si para a comedia da vida encontramos aquelas ex-
�

João Neves da Fontoura foi esco- � pressoes b
.�

Ih d
�

. I'
amargas, para o tempo uscamos uma comparação rw

.i o leader da bancada frente- � mitológica.
.�

�� �
unista na Câmara. �.Os leitores conhecem certamente a lenda do velho e �

*
*
* Continúa o lançador �., agrano deu, Saturno? O deu, que devo,"va 0' filho" a,- t

do Thesouro do Estado a I�� SIm como fez a nossa outubrina revolução? �!
fazer a entrega dos avisos �

.

Recordam-se que um belo dia ele foi expulso do �
���� OI d d d 1 raf�a.lf,j.';�de lançamentos do imposto de � Impo e se espencan o e á veio cair em terras da ll'!J

industria e profissões, para
depois velha Roma pagã, onde reinava Jano?

este anno, accrescendo con- � Jano era .um rei hospitaleiro, Jano tinha sentimentos �
sideravelmente a tributação. �� nobres cavalhellescos, diferentes dos I�OSSOS politicos. fí.i\

:,.' L J
�!j

Nutamos que a taxação· r.� ogo que ano soube do aparecimento, em suas ter- �
não está bem orientad 1, va- � ras, do velh� e enxotado deus, mandou procura-lo, cercan- �
riando com verdadeiros dis- Il!. do-o de cannho e conforto. r.�

rw ES d
�

Parates, pois, ha commer- �� aturno, o eus exilado em sinal de gratl'da-o r�

�'it� transmitiu a Jano o dom de ter d'l'ante \�I���ciantes, cuja oSrigação foi dos olhos o passa-
&l

,M dO' e o futuro.
�

augmentada de 20 e a de ou- • �
tros de 80 e mais por c�nto. �

.

Desde então ]imo, o rei do Latium, passou a ser r,�

��� td d f
��

Amanhã, mais folgados
"

pll1 a o. com uas aces, tal como tempo se nos apresenta �
de espaço e commentaH�mos

nesta viragem de ano, ou como são os políticos brasilei- �
es�e absurdo, que occasionou � ros. �
grande celeuma nO nosso � ,

As faces de Jano refletiam o passado e o futuro exa- r. 'I

meio commercial. � tamente como agora se nos afigura o tempo E' b' �
� f

. .

. um J- �
Sabemos que a Federa- .� ,ron_hsmo 1l10cuo. e até serve de motivo para a festa da r�

çãó da Commercio, Indus- �;��
Ilusao

l\�t come�Ia que se desenrola àentro da vida. �.�
tria e Lavoura, tão logo" d

as contll1u;mols, com a cabeça de Jano e os politi- �
obtenha o registo de seus es·'

tij �os: ua� caí�s p ra a, duas caras p'ra cá, o passado e o ��
tatutos, encetará uma serie .� ��uro p ra a, as aguas turvas p'ra cá, além disso os po- Ftr
de providencias em defeza

�r.:"�1
hhCO� com o seu bifrontismo ficam estatelados diante do in- �jde seus associado�. Collabo- � cogmto do futuro que Saturno, numa perversidade de deus �11

rará com o Governo, de fór- �
cruel e feroz, escond,.::u deles. �

ma que se estabeleça enten- � dJanoOtem tudo diante dos olhos, os politicos, só o �
di l'entos e tr b Itt passa o. futuro é negro e sinistro a v -

. r,�
, , n e am as as par-

MI
I I

' aca orçamenhvo- @�tes, sem prej'udicar as me- •
ra e uma 50, as tetas são poucas e os terneI'�,os sa-o �

d'd
- � tos...

mm- l"
I \s govern Ime"taes, nem

��
* �

tão pouco accarretar descon-" A
.

* * �
trole, alr0pellos e impecilhos rtt . rra, leitores amigos terminamos onde deviamos co- �
ao desenvolvirnento do com- � meçar: açam forças. e t�abalhem honestamente, com os ��
merc.io, da industria e da � coraçoes bem altos, SI qmzerem ser felizes dentro deste ano. �
lavoura catharinense<;. �t1 Chegamos tarde, mas lá diz um adagio: «os ultimos �

,

Para levar a bom termo �
serão �s primeiros» emb�ra outros .ligam: «quem chega �

esse dignificante gesto da re-
� por ulttmo bebe agua sUJa» ou ainda' « r.�

� che a

. ,come o resto quem J'!.
ferida Federação, é impres- ij1

g no fim da festa». Ano Novo! VIda Nova! �\

;:�:�ud:t:�;n:�utade l�.c>_'____á>"" =�,-O_T_A J
� �\*-��a�T�
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ACCAO INTEGRALIS- A PEDI�OS
'TA BRASILEIRA

VERT ICAES

II

Provincia deSta. Catharina
(Departamento Provincial dI Propaganda)Direcção d9 Rodolpho Rosa (URANO)

ENIGMA N. I

03 tora io" de pa.lavras Crtl- Caixa Postal 37

zadas, constarão de guatro eni- .r_...,."..... ..--_.................... ..".,....,...-_"..... ._... .,...........
...._.......\..��..._��&:-�t����...._��

g,na, gue s�rão publicados a � D E A R T E �
Os torneios oe "Palavras cru- co;neçar de hOJe, todas as guaro] � �

zaaas" abrangerão oois nume" f' A I d
' �� - r.�

ras ae "A 6azeta", que publica-
tas-'eIras, S 50 uções os emgmas �

=

�
rá a secção tooas ás quartas-fei- deverão ser remettidas ao director � REDACTOR �
ra�ica instituioo um prêmio para

desta secção 15 dias depois da � JOÃO M BARBOSA �
os oecifraoores, Havenoa empate publicação de cada uma, �

, �
(le concurrentes, nos premias, Fica'instit:Jido um premio, gue

Ii;.:;c�oo�::: ����� !=:la IIa r IIafar,se-á sorteio pela Loteria 00 .. �

Capital fe(leral em oia previauen- constará de u;n diciomrio Simões Não ha assumpto para hOJ'e. A
I

te oesigna(lo. d F f
'

'I tToàa a corresponoenc:ia relativa
a onseca, que nos 01 gentJ -

Pudéra, si nós vimos desde as, rgen Ina
a esta secção of2verá ser enOf2rz- mênte oHeré'cido pela «Livraria

vesperas de Natal num trabalho

çaaa a "URANO". Catharinense>), para aquelle que contínuo e insano, ..

Praça I 5 de Novembro n' 6'1 apresentar, dentro do prazo acima, Tú, leitor amigo, que passaste

Ch
.

todas as soluções certas dos men-

duma
noite alegre e divertida, vaes

ara as no� cionad03 enigmas,
� me perdoar, pois eu estou por

• • Havendo empate de concur- conta do Bonifacio. Baile, jazz-
V ISS Imas rentes, nos premios, far-se-á sor- band, cerveja, palhaçada é sem-

2 teia pela loteria da Capital Fe-
pre o gue nos preoccupa, quando

(Para o amigo Norberto deral emdia previamente designado, se trata de encerrar um anno e

Si!veira) A secção charadistica constará

Feri o rosto com madeira de logogryphos e charadas de to

que matei o peixe manduca das as especies; o praso será o

3 mesmo da secção de palavras
1) Com a bebida e o «ins- cruzadas.

trumento» organizei a ced!1- Para esta secção, offereço um

la que depositei na urna diccionario de J. Roquet, aguem
1-1 apresentar todas as soluções certas

de todos os trabalhos.

São as seguintes as previsões Serviço da F. B. 1., espe-
da Estação Meteorologica desta cial para A Gazeta.

Capital, para o período das 24 FRUCTAS THERAPEUTI-
horas de hoje: CAS

TEMPO:-Instavel com chu- As cerejas têm proprieda-
vaso des gostosas e vermifugas.
TEMPERATURA: - Ein As uvas são anti-biliosas. As

declinio. ameixas têm qualidades la-
VENTOS: - De quadrante xantes. As nozes ajudam a

Correspondencia: Sul� frescos. eliminar as toxinas da or-

Manduca-Florianopolis, Perfumarias extrangeiras As temperaturas extremas d(! ganismo e o tornam refra-

Deixamos de publicar a primeira e nacionaes, por preços ba- hoje, foram: máxima 25,6 e mi- ctario á (: cção de alguns to-

charada por não obdecer as regras raiissimos. nima 21,3 registradas, respecti- xicos. O melão é excellente

charadisticas, pois azul não é CASA PARAIZO vamente às 12,00 e 7,20 horas. calmante. A maçã é recom-

sy.l<.mimo de cÔr. .

mendada para os rins. As

A segunc!a sim, está bem feia. ��'i:!ij�������l��'��l��� pera� mui�as vezes alliviam

Continúe a nos enviar outros tra-

�� I
as dllataçoes do estomago.

balhos. � CONVENQA-SE
� As mangas são bôas para os

Joyce Rose Louise. - Fpolis, � que nos receptores PHILIPS são aproveita- � pulmões e as bananas para

Não públicamos a charada n' rn das todas as importantes conquistas da sciencia

I!, as. perturbações in,testinaes,2, porque bôa não é synonimo de �l� do radio, razão porque recommendamo-Ios.
má, L.eia o nosso Regulamento � Não comprem carteIras, luvas,
Charadistico,

_ I
ft\\1 AGENTES:-� COSTA & Ca. � meies, .som�rinhas, sem pr�meira-

F. L,abaça, Sao Jos�. � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _ Florianopolis ''''1 ment� exammar o novo sorLImento

PublIcaremos com mUlto prazer, ��� � recebIdo pela CASA ROMA

URANO 1��l���iú�l�@1�,�fG4,s>a�;m,'�� NOS. á ruaC. Mafra 26'

HO RI ZONTAE S

] freguf2zia 00 õlat. Of2 Bra-
ga (Port.)
4 manto
7 Desmantelar
8 Basofia
]0 Bf2nevolencia
]3 Pr-oõuz lr effeito
]4 montanha 00 Amf2rica
meriC)ional

]5 Vias
]6 Applauso geral
17 6enero (le mammiferos
20 Espnõlrn
23 Povoação errante oe ara,
be

25 PrazedJosto
26 fioalgo
27 Conseguir o intento
28 'Eapecle oe espcõc use

(la na Asia
29 muito
30 tnula campana

Palavras
cruzadas

Regulamento Cá na minha vizinhança,
No Morro do Cemiterio,
ResidO! dona Esoerança
Casada com se� Rog�rio-5 ,4De bom qrnôo uccettorerno s

qualquer collaboração,
a Triôo s 05 enigmas

õ

ever-õo ser

õesenhcüoa a tinta nnrrklrn. em

(luas vlasv senôo uma com a nu

meração ôus chaves e outra com

as res pecttucs soluções.
b) A relação õcs chaves com

as soluções OOS erilqrnoa a' publi
car, (levem in oi cor na frentf2 05

õtccíoncrtos (lf2 oriõc foram extra-
Idos.

_ _ , ,
Agora dona E�perança,

c) Hao soo oôrnlflôns conceitos U
'

d
.

1 ) 1
capciosos, nem palavras por+lõns.

ma cr'� a arranjou, ,�,

anagrammaoas, etc. I Mas, «S«, qte não ausansa, 5,6,1
o) Quanoo os conceitos se refi- Q, Ih pilo" I

ram a termos geographicos ou
o O 1 OS ne a 6!e OU.

historicos of2vf2rão àizer: cic)aàe
ôo Brasil, serra oe Portugual, rf2i
(la Dinamarca, f2scriptor francês,
etc.

f2) Quanto aGS termas oa gíl'Ía f2

os f2strangeiros, são permittioos
sómente 05 que se possam· vf2rifi
cor :.10S (liccianarios aàoptaoas,
f) Tooos 05 enigmas oever'õo

ter os cruzamentos liga�-'s entre
si, afim oe f2vitar qUf2 um enigma
se transforme em oois ou mais.
g) Hão são perl11ittiàas mais 02

(luas casas mortas,
h) Os enigmas a pvblicar ou oe

cifrados,oeverãa trazer o' nome

ou pSf2uoon,ymo, se usar, ào autor
ou (lecifraoar, com a resioencia,

��90�

Torneio

Mais abaixo móra o Sá,
Que dizem ser javanês=-'), 1,6
Mas, vai daqui, vem de lá,
Em pend-ngas vivem os três.

O caso está complicado,
Por isso estou ancioso
Em saber o resultado,
Dêsse filme: tão mÍmoso,

T. Lt\BAÇA

Torneios de paja�
vI-as cruzadas

4

3) «Nota» após nota des

perta a alma dolente, esta

canção portuguêza 1-1
5

4) Dei uma bojetada na

quelle homem, mas tive pe-_
na porque êlle é muito igno
rante 2-1

6

5) A «nota,> musical sus

tentada pela parente resôa

desafinada, como a compa
nhia do velho mosteiro 1-2

7

6) Na habitação de lIldios
avistaram o condenado, dis

farçado em caipira. 2-1

Joyce Rose Loeuse

�:-; < ."'� � ,

O sr, capitão João Cancio J

inte-
Souza Siqueira, em carta dirigic
ao «Correio do Estado», e po
esse jornal públicada em sua edi-
ção n' 72, de 12 de dezembro
último, entre outras acções nobi
litantes com gue procura aureolar (a sua v:d.l públ.ca, c o.no que"
se blindando contra ataques de

adver�ario-, cita a de ter evitado j
o Iuzilamento de um ofticial do
Exerci�o, em a noite d� 15 de
novembro de 1922, quando Che-
fe da Casa Militar do Gover
nador Hercilio Luz,

Essa ailirmativa, tão estranha
quanto grave, deixou-me pasmo d�

I .,

surpreza, pelo que encerra de,

ft
affoiteza e ingratidão.

II II
�

r: ....h &: N
.

I
Admirador do dr. Hercilio

'-' ella actona L
'

Pela RESOLUÇÃO N 53 d 25 d N b
uz, a que� sempre voteI, gran-

,

. ,e e ovem ro p. p.,

I
de e desinteressada amizade

o Chefe Nacional promoveu, <post moriem» ao posto de Tenente h' d
'

G I d M',"
. ,

' acompan an o-o em momentos
senera a uvuucia lntegralista, os tres primeiros martyres do Ínte- iti d'ff" d id
I' 'I'

,

N' I
' "cn ICOS e 1 IceIS e sua VI a, e

gra ismo, mt icianos lCO a Roslca, Jayme Barbosa Pmto GUImarães d II f t d I d
e Caetano Spinelli que tombaram na cidade d� Baurú e na praça f

e

et me, at
as an ,o nall�depocasd e

d s, S P 1 f id d
aus o, sm o-me Impe I o a e

a e, em ão au o, en os e morte pelas balas de tocaia dos f d I
, , ,

d f J d bandei
en e -o sempre gue quem qu�

cornrnumstas mternacionaes, e enaen o a andeira do Sigma e o pa- ". d I� .. � _l'

'Ih 'I' d
que seja, am � mesmo a� ('I

VI ão nacionar, irmana os num mesmo ideal, sacrificando-se pelo II
.

'

,

d
B d B 'I

que as que se (IZ m ser cs

em o raSI.
' ,

A" h dei d f II d
' seus maiores amigos, para

s viuvas e aos er eiras os a eci os milicianos ficam conquistar média, fere-o em sua

assegurados, pela Resoluçi..o em apreço, de futuro, todos os direitos dmemória, citan o ordens que teria
e vantagens deccorrentes do posto de Tenente General. d d deixa o e cumprir ou relatando

Entre os <considerandos» expedidos pelo Chefe Nacional, factos em gue teria tido interle-
destaca-se o seguinte: «Considerando que o sacrificio desses h�roicO'S rencia a favor deste ou daquelle,
companheiros avulta ainda mais por se tratar de proletarios medes- -ordens e factos, na maiona

tos, casados e chefes de familias numerosas». das vezes, nunca verificados, como
tive opportunidade de constatar

em varias 0ccasiões.
O sr. capitão João Cancio de

Souza Siqueira, gue, nesta terra,
mais do que ninguem, ludo deve
ao seu grande amigo dr, Hercilio
Luz, não trepidou em entrinchei
rar-se oor detraz des3a amizade,
evocando-a, para, embora macu

'ando a memória desse seu gene
roso amIgo, apresentar-se (O no

protector, senão salvador , dc um

official do Exercito, que, sebUJ-
do sua affirmação de agora, de
veria ter sido fuzilado em uma

tumultuosa noite do periodo go
vernamental do dr. Hercilio Luz,
si elle, capitão João Cancio de
Souza Siqueira, não interferisse .�
no sentido de evitar tão monstruo-

so cnme.

E' essa uma das muitas inver
dades qu� a ingratidão, occulta
sob o mandato da amizade e ve

neração, jóga sobre a memória do
dr. Hercilio Luz.

Elia não póde e não deve ficar
sem um fórmal e público desmen
tido, porque foi dita formal e pu
blicamente.

Impõe-se desmenti l-a para que
não prevaleça no espirita do po
vo, maculando a memória de um

dos maiores vultos da politica ca

tharinense.
E eu, que de perto acompa

nhei todos os acontecimentos ve

rificados em a no:te de I 5 de
novembro de 1922, desminto.
O sr. capitão João Cancio de

Souza Siqueira, affir nando que na

noite de 1 5 de novembro 11

1922, evitou o fuzilamento
sr. capitão Rizoleto Barata,
tau com a verdade, .meptil:l,
lumniou.

Florianopolis, 2 de janeiro
1935.
Augusto Montenegro de OZ'

O INTEGRALISMO É MARCHA GLORIOSA DE UM
POVO
" "

1 Esp ecl e oe peixe 00 qen,
salmão
2 Dinheiro oe slgnal
3 Pf20ir
4 Reptil 00 orüern OOS sou'

rios
5 Conversa
7 Carangueio õos breias
8 Desf2nhar, pintar, etc.
9 l ll uàlõo

11 (BoL) Ccr-õc, mctuçõ c

12 Rasga
17 Ilha ingleza
18 (Poeta) I'ó r vermelha
)9 ('apitai à'Argovia (5uissa)
20 Campo iíe favas
2.1 Aro chato
22lrnmmsioaoe
24 lTIooer<'Í
25 magica

II

O trabalho é um dever social, declaram as doutrinas

graes que hoje vão dominando o mundo.
Quaes são as consequencias desse principio?
Significam, porventura, essas, palavras, que todo homem é

obrigado a acceitar todas as cond.ções impostas pelo Estado ou por
U!TIa classe dominante? Essa póde ser a situação do trabalho na

Russia soviética, onde ha um patrão só (o governo), sem que aos

individuas seja dado a protestar contra a exiguidade da retribuicão
estabelecida pelos technicos, Lá, o trabalho é um "dever", mas �m
" 'f" 11 'I L" I

'

saco ICIO SaCIa, 1, o que interessa é exc usivarnente o maximo da

prcducção, e não o equilíbrio entre a producção e o consumo. Es
tabelecido um plano quinquenaa] ou então r -solvida una oliensiva,
U' "d '" t d t

' I Ih
'

m umpmg con ra 03 merca os es rangeiro i, so se o a o Interesse

do Estado (unico capitalista) e não as necsssidad es dos prod.rctores,
reduzidos a paraluzos de um machinismo gigantesco.

Na Russia, na verdade, não ha produclores mas [unccio
narios do G�tado producior,

Dic. 5i.nões õc Fonaecc

OlARIO INDEPENDENTE

�edactor-chefe
M:artln:10 Callado Junior

RED;\CTOi�ES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original,

puhlicado ou não.

O conceito expresso etr arli

go de collaboração, mesmr soli

citada, não implica em respon
�abilidaJe orz endõssc por parte
da Redacciío,

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

A. correspondenCÍa, bem como

os valores relativos aos an

rlll/lCios e assignaturas devem
')er enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

"
" "

Para attender às necessidades das familias de «camisas-

verdes>) fallecidos no exercicio de suas funcções, foi creada pelo
Chefe Nacional, em RESOLUÇÃO N. 63, de 7 de Dezembro
ultimo, a Caixa de Soccorros e Pensões aos Orphãos e Viuvas Inte

gralistas.

Pelos
II "

II

municipios
JARAGUA'

Continúa activa a propaganda no mumClplO sob a chefía
do companheiro Ricardo Gruenwaldt. A população acolhe com

sympathia a doutrinação. O numero de inscripções está prestes a

attingir meio milhar.
"

u

FLORIANOPOLIS
Na séde do Nucleo Municipal, haverá, hoje, às 20 horas, a

regulamentar sessão interna na qual serão tratados assumptos de re

levante interesse aos «camisas-verdes» desta Capital.

COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHAIM,
GATO DO MATTO ETC.

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho
-Rua Glronymo Coelho 3e-

TEMPO CuriosidadesO

entrar em outro anno, que se cha
mava antigamente Anna Bom

(mas isto éra nos bons tempos),
Tú és justo e não me censu

rará,; lembra-te quantos pedidos
teus eu attendi!

Deixa-me pois em paz, por ho

Je.

Faltou com

verdade, rnerr

tiu, calumnloi

Telephone
A C. Telephonica Catl

nense acaba de instalJar
apparelho automatico na

sidencia do snr. Seba�
Paes Barreto da �
que tomou o n. 1�&. J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
; Demetria Paladino
� "

II II

h' Vicente Paladino, Gladstone Paladino, senhora e

i� filhos, Antonio Marques de Souza, senhora c filhos, [oão QU EM AHOU ?

�11,.,·
Miragaya e senhora e Osman Alves Torres, senhora e

filhos, agradecem a todos quantos tiveram a caridade de Pede-se encarecidamente a

coníortal-os com a sua presença e com o envio de tele- pessôa que achou um mólho de
grammas e cartas de pezames e flôres, por occasião da chaves o obsequio de entregar
morte e enterro de sua adorada mãe, sogra e avó DE- nesta redacção.

iii METRIA PALADINO, e convidam aos seus parentes e O--t---d-----<, ª .

pessôas de suas relações para assistirem á missa que, por U ro esas-
, ""'''_'_r--:$··'T17"'' � sua alma, mandam rezar quinta-feira, dia 3 de janeiro, ás tre de avia-�j� t./�:"�� I {�J_I 7 horas, no altar de Sant'Anna, na Cathedral, antecipando

'��,. ..,\�\\�
sua gratidão a todos que comparecerem a esse actode re- çãO

� I\�\�{.$ w� (::�?f ligião.
Rio, 31 (G) __ Ontem, pela\ '-�$, \--.... Associação dos Em- Cabeça a manhã, occorreu mais um dezas-

-----
...

;:'���."\----- pregados no Com- - tre de aviação com um avião
'_.':

" ",: - .,,,,.,,,,. �\\\���� mercio de Flo- premiO, «Waco» da Escola Aviação Mi-
'.,

"

- 'l... \\\.-� rlenopolts lit O Ih '1
, .

-

_
i,;. \' ". �� �). :)_,

I I I ar. appare o, que era pi 0-
TECflNARi'-/fJJ.a

__

tl t ;J--- Onde a penna de tado pelo lo. sargento Azor Gal-
,

- �mr�'gçtmª'1�4\N�Y;;�JN.;,-;t':'''C;;��:���i'�:':'i()'\)·,1 --ASSEMERCIO- morte não existe vão e levava como passageiro o 20
liftl "a

-I
ec ; sargento Henrique Hercules, ca- ,

O�f��f��l����������'��� Hg. UI _-

I
Assembléa Geral extraordinaria Rio, I. --(G)-Na ultima hiu na orla externa do campo de

I�. .' �� menta e De ordem do sr. Presidente, sessão da Camara dos Deputados, aterrissagem da «Air France»,
FInanciamentos sem Juros �:,;), Z<Ma -assa são convocados os associados desta ao discutir-se, em virtude de ur- em Camorim., um pouco acima

P E L A ��'�
IUI ii Associação, em pleno gozo de gencia, o projecto n. 178-A de: de Jacarépaguá, ficando ba .tante

!':f
Ii

I seus direitos syndicaes, para a 1934, que concede o credito de damnihcado. Ambos os passagei-
Carte ira P rev iso ra dO Lar ��

_ft....
Assembléa Geral extraordinaria, mil contos de réis ao Governo ros do apparelho sinistrado saíram

-------------1 -, - -- - -- � ---- g a se realizar ás 19,30 horas do Federal, para auxilio á campanha feridos, mas, segundo informações
O O r�' I psoximo dia 3 de Janeiro, afim contra o banditismo no Nordeste, que nos foram prestadas por of-

rtl
.

de ser discutido e approvado o o Sr. Mozart Lago exhortou ficiaes daquella corporação, não

BanCo de C red i to Com "" l� projecto de relórrna dos Estatutos, aquella casa legislativa a não ap-
são graves as lesões recebidas.

� João Cyp r iano d e na conformidade da legislação provar o projecto sem que no •

mercial e Constructor 51A ��A Souza em vigôr. mesmo fosse introduzido qualquer ;-'rt����������,ll't� A família de [oão Cypria- FlorianopoJis, 30 de Dezem- dispositivo pelo qual ficasse ter- � Pedro XavIer e Senhora ��

� no de Souza," sinceramente bro de 1934. minantement� prohibi�a a. institui- � f' . �1�� agradece a todas as pessoas Theodoreto Ligocki ção de prermos em dinheiro, pela ,Ir par icrpam ? .nasclmen- ��� pelo conforto prestado du- 1 Secretario prisão dos bandidos «vivos ou � to de sua filhinha �� rante a enfermidade do seu mortos». � LÉA MAUR

I�j'd . -

C d N J tif d t d
. � A H

ri) qi.en o esposo, pae, irmao, ruza a a- u� I ican o seu pon o e VIS- � H
l� sogro avô, bisavô e tio; á- ta, disse:

1 Florianopolis, 23 de De- ti

�Iquelles que o acompanharam cional de «A penna de morte ?ãO existe, � lembro de 1934. ti� até a última morada, bem Ed - graças a Deus, no BraSIl. E a ri- � J
��� como, pelas homenagens re- ucaçao gor no ausencia de lei que a iIY- ���J���������
�\1 cebidas pessoalmente, ou por titua não se comprehende a pas-

� telegramma, cartas, c�rtões e, Na residencia do Presi- sividade de até hoje, dos repre-
�l't� ainda, aos que se dignaram dente da Comruissão Execu- sentantes do Mmisterio Publico,
�1 enviar ao querido morto, co- tiva, em S. josé. reuniu-se, ante o crime das autoridades que

� rôas e ramalhetes de flores: no di� 26,. um grupo de ca- nos Estados, amiúde, não se ve

�� á Imprensa 1 real, pelas ex... valheiros interessados na 0- xam de publicar annuncios na imo
Agencia de FLORIANOPOLlS-EDIFICrO LA PORTA � pressões de pezar e honro- bra da Cruzada Nacional de prensa, promettendo os nefandos Pelalnterventoria Federalforah.

r1.� sas reterencias. Educação, e após os devidos premies, que tanto desmoralizam nomeados os srs: João Marçal,Séde: Rio de janeiro -- Rua do Rl)sario N. 1 09 �� I
.

I' A' t J ' d C IhOutrosim, convida os pa-, esc arecimentos e troca de nossa clvi Ização! Urge cohibir a
nos o ose e arva o Costa(Entrz Quitanda e Avenida) f

. . B
. .

J R I G
'

� rentes e amigos para assis- i��ressões, ficou assim cons- ela pratica, se não quizermos den· en]amlm orge, omu o on-

I
=-_ . ...""'" ' �.' �� ���� tirem á missa de sétimo dia Í1.tUlda a Com�issão Muni- tro em breve, vel-a generalizada çalves, Eugenio J. Coelho, JOào

I, ����������� que será celebrada na Ca- clpal de S. jose: Snr. Fran- até na Capital da RepubLca, Nito Gaspari, Remado Octavia-
l

1 -----.------- --'--� peIla do Gyinnasio Cathari- cisco de SaJles dos Reis, onde ha bem pouc'), a policia no Seára, Oswaldo Henrique de
�h nense, quinta-fein 3 de ja- Presidente; I?r. Constancio prometteu propinas pela captura, Carvalho Ramos HiperidesSá Fer ..

� egoU neiro ás 7112 horas. Krummel, Vice - presidtnte; «em quaesquer condições', de reira, Jaymes Mendes, Danilo Cau-
, Por esse acto de religião, Snr. Hugo Freysleben, Secre- um homicidia nacional: e, onde duro Piccoli, Alfredo O. T. Ri-

A VO'Z D tE. OURO antecipadamente agradecem. tario; Snr. Angelo Maciel, tambem durante a revoluç,'I.o de bas, Amaro .da Silva Pacheco,
.

O Ih D b' d r T.hesoureiro; Profa. Anna 1924, Plemíos foram instituidos Manoel ��dflgues Araujo, Oscar
s me or .. s nns e 1- Pires, Vogal. pela cabeça de Luiz Carlos Pres- �eller: SilVIO Chaves Cabral, Al�

I? Radio de Qualidade nhus para ternos elegantes A C?mmissão serà breve- tes.»
..

cldo'llIroFlore3, Euclides

Fernan-\Casa P A R A I Z O mente 111stalIada em reunião des, Flodoardo Nobrega, Moac-

Atwater ent publica. �!E.rz:"z:z:ra:��1r.�� Loyola Bacelar, Cyro Bormann:"
SE QUERES ANJ'AR DE O V�lul1tariad� conta já

ri
Cíne-Theatro r José Maria Cavallazzi para �x(..,

AUTO commodamente e com com vanas adhesoes promet-I"
H cer�m os cargos de 40. escnpt� r

segurança chama o tidas, tanto em Florianopolis,
H ROYAL H r�n� do Thesouro do Estado, Cdr�

Ford V8.200 como em S. josé, e eIlas �
.

.. dIrelt� aos vencimentos marcad,
serão effectivaclas, quando r 12 DE JANEIRO .. em lei.
os s@usadherentes iniciarem � � H -L----------
a obra de alphabetização � r uvas as maiores novida
.

d"d 1 - � • � des recebeu a111 IVI ua a que se propoem. ���oorã:ra1r'#!�� CASA PARAIZO

-y,1
)

\

; ,

I

I

_ . .,_i

I I

l-

a
o,

)

\) mundo em sua casa
. -- \MONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

CO:v\
"ita Gandra e Casa f\JI iscellanea

·I�-----------'�
Phone. 2112.

i NEAfMADftS

3

����������OO���ta��z z a

� H

� Arlindo Fernandes H

� e �

� Rosalina Fernandes

I:r.� participam aos seus parentes e pessôas de suas
� filh O �
� relações que sua ·1 a ndina contractou casatnen- �
�

to com o sr. Oswaldo Lehmkull. �
� OswaldoeOndina\ �
� noivos

I
�

� �
� �5-12-934. j
����������������;'"31�����.�...

Rio, I (G) -- Foram hoje
conclusos ao juiz Jayme Pinheiro,
respectivo relator no Tribunal Re
gional do Districto Federal, os

autos denuncia que eleitores dos
Partidos Economistü do Brasil e

Democratico, em setembro ultimo,
offereceram á Justiça Eleitoral, con-
tra o interventor Pedro Ernesto
Baptista, accusado de exercer pres-
'ão partidaria sobre os seus S3'

b xdinados na Prefeitura, aos quaes
acenou com vantagens e regalias,
� de se valer da sua autoridade �

I
em favor do Partido Autonomista.

O processo já correu todos os

tramites legaes, e vae, agora, com

vista ao Procurador do Tribu 'ai,
afim de que este sobre o mesmo

emitta parecer se lhe approuver.
O sr. Pedro Ernesto, que não

se defendeu das accusação, limitou
se a sustentar as preliminares de
que «a Justiça Eleitoral é incom
petente para processai-o», que os

interventores federaes não são func-

!
. .A

I
I

SuCCeSS.lif da Casa Bancaria Ecol1om1sailora do Lar
de A. M. La Porta & Cia. e da E�!)nomls3dl)ra
do Lar Organização deAngelo iV/. La Porta & Cia.

,

� Esta organisação da Carteira Previsora do Lar

� se rege por lei especial do GOVEl�NO FEDE-

I � RAL, que fiscaliza as socid.ides de economia
colIectiva para o bem p.rblico, garantindo em

prezas e particulares.

PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO-

IM) SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE

O ALUGUEL, E SEM JUROS

I,
I,

\

\

\

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessõa», com undos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

\
(

.�

Missa

cionanos>

1
)

Novos quar
tos escrip
turarios

/' ,
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A GAZETA

-----

A, GAZETA
- "'-*'*"'.

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur- I
gia e Ginecologia I

Res. Rua Esteves [untor. 26 jDr.
TELEPHONE 1131 II ..

Rua
Consultoria: Rua '0rajano /8.· 1

TELEPHONE 1284 l .

Das

="""""'==== i li
Dr. Arth�r �ereira i1 ADVOGADOS

e Oliveira ,!l Dr. Gil Costa
CLINICA MEDICA

::.' i.' ,i .

E

Doenças de Crianças II" Dr. Cid Campos
II 1:;Escritorio: Rua Trajano, I

Systhema Nervoso �
! I�ll' 11.

Anályses clinicas 1======="'""""==
Bactt:!riologia, sorologia, 11,,'j'Dr. Pedro de �.�oura Ferro

chimica
"

RESERVA ALCALINA!' Advogado i
j, t
I Rua Trajano, n: 1 sobrado I •

Consultorio:-Arcypreste Pai-I ii Telephone rr 1548 I Pharmaclas
va, I. Consultas: - Das I 5 I ,i I
ás 18 horas. Phone. /6/81

,I ---
__

I
=-==========

1?_esidencia:-Vi,conde de Ou- ,
Dr. Salgado de Oliveira II

<'O Preto, 57- Phone, /524! ,

I Advogado I
""""""'========

I 1,-'RUA FEUPPE SCHMfDT N' 9 ,.11Dr. Antonio Botini: -

-

Médicos

c
;

Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
·Clínica cirurgica-operações
Das 3 horas em diante dia
riarnernente á R, Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

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

Dr. Ricardo Gottsmann

Hemosedimentação

Medicina Inierna- Syphilis ,

i
Vias Urinarias

1

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21 i
Consultas ás 17 horas II'..

Telephone 1.658
,

�===�==,
CUNICA MEDICO-CIRURGIA!

00 I
Dr. Aurelio Rotolo

-

,

Com pratica nos hospitais I '

da Europa ,

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico õca molestios
Intzrnue p eloa RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
Radios U, Violeta e Infra-Ver

�elhos--Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorcx Ar
tificial contra a Tuber-culoae Pul

monar, com controle rnõtoloqlco

Consultoria: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs,--Telef.
1475 - Res. Visconde de

lOuro Preto, 75-Telef. 1452

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

INOICA: ��..ô..VAVAVAVÂVAVAVÂV�VÂV.6.VAVAV.A.V.A.VA�
�

Dentist�;--
-

� E· IFICIO
� MAX I M�O

� __.iP:��

�
CIRURGIÃO DENTISTA ��Processos modernizados �\�

�Consultoria á Rua Arcypreste ""'�."
f�
f�1
�

'''=====��
CLINICA �
DIURNA e NOCTURNA �

�DE �João Carl;05 de Mello Sho.
�Cirurgião-Dentista �

�
� Diarias inclusive refeições e banhos
� quentes --12$000 �y.
� Proprietarios Miguel La Porta & Cia. k; 1
� Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.370, Gerencia .578 Praça 15 de Novembro �:

I
���������VâV.&.��V&�����V��

I Florisbelo Silva Novidades
I Avisa a dístincta freguezia que acaba de re- Ilterarias!'ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Advogados
Drs. Nerêu Ramos

e

Aderbal R. da Silva
i Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

1 Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Arnoldo Suarez
Cuneo

Paiva-Telephone 1427

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

mericana=- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi

ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-Ines, a ouro e Denta
duras-Preços razoaveis.

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

e das 14 ás 20 horas

O MAIS MODERNO DO eSTADO- JV1AGNIFICi\ SITUAÇAO-SO QUARTOS- J 8
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇOES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

L__

LA PORTA

I
I

EL

Fulvio Aducci
Advogado IJoão Pinto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Pharmacia e Dro
garia Moderna

C OIN FO RTO

)

A Educação na Russia Sooié
fica - Por S. Fridmann

Pelles
Compra-se peIles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

I
RUA JERONYMO

COELHO, N. 3R I
.

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho-v- 1277.-

Caixa Postal, ) o·J.

Furumdungo - Por Souza Cu· /Refinação de Assucar :::::finaifse=porGa"ãoPe-1de reira e Silva

JOÃO SELVA Cassacos - Por Cordeiro del�í
Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos Andrade

Praça 15 deNovembro,:n' 27 íreguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editore:

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edifício d'A NOITE - /4

phone n. 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e cndar RIO

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

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

=====1
����������������

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampora
Praça J 5 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

Artigo Dentario Artigo Dentario I

Só na .Joalharia MUller
Unira eetobeteclmenro capaz o� satistaz�r o mais exlqznte

profissional, mcuteriõo aernpr e rompléto stock à� proàuctos õen

tarios nccíoncce e extrunqctroe., -; Ex�ruta-se qunlquer traba
lho em ouro, (Refinaq�m, íumlncções. etc.)

Esta Joalharia avisa aos seus fr�gu�z�s cirurgiões õzntlstne que
resolveu õcstc õctc em ôlcrite fazer qrcmôz reõucção õe preço

nzstee artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

J .620
1.274

I
Nas grandes luctas que desde-

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

I daI ou commercial, o espirito mo-
,

ACCac io M o- demo e bem equilibrado utilisa o

I telephone como a mais inprescin-
• divel das necessidades!

re I ra tem seu escrip-

Casa 'Beirão' ee�GG�I�����e�e���O��81�e

em ��I�;�I:L���DZ�r:� ·1.: Fabrica de Moveis!
de solteiros e casaes, tra- � DE �
vesseiros de primeira qua- e P d V-t.- •
!idade, pastas commercíaes � e ro I a I

I:
da especie e todos artefa � �
ctos de couros. ;: ESTYLO-ua João Pinto, : / B-TeIephone, 1693

O
Rua '0iradentes, 3 -Fpolts .�••�'e�GG�ee��Oe������••e����====�==========

COMPRE--OS rr\elhoes calçados
� melhores macas No

I- "SAPATO CHIO
,PELUSO ' F. Schmidt,

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ArADEmlrD

João José Cabral, provi
sionado.

1t. Felippe Schmidt, 9-sala 3

T'alephon aa :

Escriptorio
Residencia

Gravatas em lindos p
drões. Variadissimo sol'

menta CASA PARAIZO

Fabrica de Massas

Convença-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844 -

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C ° (Guia Geral do Brasil

.
( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
, 32.000 COLLECÇõES

Adrni-

.

volum�·· Districto f�oeral
2' •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " •• Demais Estcõoe 00 Brasil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Calharlna
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlorrn ações sobre o Eitado e todas as suas activi da
des Índustriaes, Cornmerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. MJ!ltenegro de Oliveirü

Director-proprietario da «Informação Comrnercial>
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

das

"
Brinquedos e artigos para pre')ente� M isCe Ia �
n�G:t Isóe sempre NAMlscelaneqjJ

2 onde a variedade e os preços são admlravelsl
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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KEN PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"
Organizado por j. Fer

reira da Silva

U,» trabalho magnifico
Variada colIaboração
Faltamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na L.lVRARIA

CENTf�AL

Especialidades 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

I, RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I l� iíiiiiiiiiiiiii�� ��--I
======================�=====

TELE u
l-ypo "Super-Bayreuth"

O m�is beIlo e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Quem afiança
seu ReFrigerador?

u;� r��,riSlr.dof i um srlnde conForto plrl • lar, • umbem _
emprego de c.pital que precisl de estudo.

Os refrigeru':cres G. E" .Iém de possulrem tudo O que .1 ct.
fluis moderno e perfeito em refrigeração .Iectrica, Iraum, IM mireI

General Electric) uml supreml garlntia d. qUllidacl., clurlçio ••alOlo

Ao comprar um refrigerador, Iss.sur.... 4. que I ••cIaJ ....
• O fabr;cln". conhecido • cI. confl.fti.-':" .11........., 01 G. L

Peça Informaçõu " uma dcmonstrlfh, a II.'" ...

1����������·�o�lIt��.jJiar.... "'.plse.:. ':.�=-===;31" •

MA-rAI
Com I�.500 podereis comprar um

frasco de ROD4\.X extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

Sociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;'/1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
árchivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. (Jade brindar seus filhos.

l:onfeitaria

CO�REIO AE.�EO

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-U ruguay-Argentin.i

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

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

Africa-Europé.-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

Linaa Vista Panoramica.
Eepf enõlõo praia al2 banhos.

Optima ncscente àl2 agua potcucl.
Tl2rrl2nos comptztnmantz planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros àa Porrtz Herclllo Luz.
800 ao 6rana� Quartel f�àl2ral, 12m construcção.

600 õo 6rupo Escolar José l3oitl2ux.
t+c séôl2 ào Distrirto João Pzasón.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações men,saes desde 30$000
A 50ri12aaà12 SI2 cnccrr-eqc àa ronstrucção al2 Préàios

nos lótea cõqulrtõoa.meõtcnte o poqcrncnto àl2 umojentrcõc á
vista e o restcnte 12m pcqcmentcs mcneces.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

"
I

II
�

'!�,

f � -�

Masas consistente •..

Chiquinho

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

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

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Br�sil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de tngo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino" ---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E S T R EL L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente instaIlado com confortaveis 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$500 sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

I C O m p an h �.�un�:� i,: n':7� ...

da

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
IncontestaJJelmente A Primeira no Brasil

repital recrllsuõo 9.000:000$000R�sl2rvas mais àe
Rl2cl2ita em 1933 36.0�0:OOC:$000
1mmov12is 17.7-=;2,703$361
Rl2spo enre

13.472:299$349

(E t
n-so I luaal2S assumiàas 12m 1933 2.369938'432$816

s as rl2spon" blliõ à
"

.

f060 TRA:::la I I a I2S rl2f�rl2m-sl2 sómente aos ramos al2

a rompl2a hí H�PO)RTE5, qUI2 são os 0015 UHlr05 12m que
n Ia opl2ra

Agl2ntl2s 5ub-A t .

Estaaos' a �.�n 125 12 Rl2gulaàores al2 Avarias 12m tcõoe os
o Bra::lll, no Uruquc- (Buccur-scn) 12 nas prtnclpces

praças extrcmqetrns
Agl2ntl2s 12m florianopolis CAmp05 LOBO & rIA.

T rua r. mafra n
'

35 (scbr-cõo) raixa postal 19
12 eqr-, ALLlAHrA T'eleph. 1.083

Escriptorios 12m Laguna 12 Itajahy 5ub-Agrmt�s 12m

Bluml2nau 12 Lages

8ah ia

N O 1/ O " de (Curityba) para lavagem de roupa e misté r

res domesticas --- Em caixas de ,27 tabletes
Optima qualidade

.. .. Econornico ,
,
-

I

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA
_

CIDAD� I�T.AOQ _

.

-

-

WW'T'_'Ci''fl'i1":te' ..... ·-elw.dwM MM _ (Ee' M""t-nLá ... '. "D'NI

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendente s

OrvaBlo do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contact o deste mitifico Orva

lho, que communicará á vossa pele a frescura e <! encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: -� PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unaaõa 12m 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postal129 T'el. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas Iestas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
agueIle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho. 0-
grarnma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Tvpographia, Estl2rl2otypia,
Enccõerncçõo, Pautação, Tra
balhos em Alta Rell2vo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A_

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

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, Quarta-ferra, 2 de Janeiro de 19�

Ultimas Noticias

Desportos
Redactor Sporlivo tY�(HANO JOSE'

Vibra e protesta o povo
Petrapolis, pela de

missão de seu prefeito
Petropolis, I (G) - Reper

cutiu desagradavelmente aqui a

demissão do prefeito Yeddo Fiuza,
que promovera a rescisão do con

tracto de abastecimento de àgua
e luz á cidade, em face de auto

torização do então Chefe do Ca
verno Provisorio, porque a emprer
za exploradora não quizéra entra

em entendimentos para a revisão
do contracto.

00 POVOvoz
-

Uma questão que resurge. _

Ordenados insignifican- ���..tt����
d

eiras - 17011'000 e foguistas
les. A guerra osfretes.-· -223$000.

Promessa incumprida Rebentou a gréve
---e---

.

Rio 2 (O). - Ha mêses �uestão foi resolvida fav0ra- Rio, 2 - (O) - Reben-
�I�ersos sy�dlcatos .de m�- velmente, aos armadores e, tau, hoje pela manhã, a gré
nttmos pleitearam Junto as .::�mo ate a píesente ?ata te geral dos maritimos. O
companhias armadoras aug- nao ch�gassem a um accordo ministro da Marinha sr. al
menta geral para a marinha maritimos e armadores, re- mirante Protógenes Ouima

mercatlte,.alleg�n 10 estas qu�, solveram ,aquelles declarar- rães, designou um contigen
dada a sltuaçao creada pe- se em greve geral. te de Fuzileiros Navaes, pa
la chamada «guer_ra dos fre- Apresentaram. os directo· ra montar guarda na Ilha
tes» , que occaslonou des- res de companhias uma ta- de Mocanguê.
contos de 60 e mais por bella de augmento muito re-

cento, não poderiam satis- duzida ou seja de 10 e 20 Segundo informes que co-
fazer ás pretenções dos re- por cento. lhemos os maritimos dos na-
feridos syndicatos. A proposta não foi accei - vias da firma Carlos Hoep-
Ficou, então, Aassentado, ta pelos maritimos, e é ra- cke 'S. A., ora em nosso por

de �ommum aCl�ordo, que, zoavel a. recus_a, levando-�e to, 'arlheriram a gréve, mo

termmada ,a «guerra das fre- em conslderaçao que eXIS- tivo porque deixou de seguir
tes» e revlgor .:ida a hbella tem ordenados em nada com- ont �m para o norte da, JR't
de fretes de 1929, resolver- pensadores, por exemplo: publica, como era de, co'tu
se-ia a questão suscitada. os taifeiros-135$000; ma- me, o paquete «Carl@s -Hoe-
Acontece) pon:m) que esta rinheiros -180$000; carvo- pcke.»

Depois de praticamente rescin-
dido o contracto e eHectivada aRoubo de] toai has
posse dos bens pela Prefeitura,
agora, o Interv�ntor resolveu dar, Co.npareceu ontem, a 02-
em parte, provimento lao recurso legacia dtl ::>olicia, o sr. Ar
da :mp:eza para.t�ansformar o �cto I mando do Amorim, pastor
rescisono em revisao e mante� mal- Presbyteriano, queixando-se
teravel o prazo. da concessao.

que haviam furtado de .sua
������������ �avendo, assl�, o Intervent�r re sidencia, á rua Visconde de

Iluminense �etermmado ao Prefel- Ouro Preto, duas toalhas no

t� o cumpnmento de suas resolu- valor de 500$000, perten
çoes, o sr

..
Yeddo .declarou que centes a Igr eja Presbyteriana.

não as podia cumprir, de vez que
as considerava illegae '.

A exoneração do prefeito não

se fez esperar. Mas o povo ser

rano se tornou solidario com o sr.

Yeddo Fiuza. E, dahi o movi
mento de protesto geral.

Foi assim que, desde sexta-feira,
todas as associações de classe e

syndicatos tomaram a deliberação
de se constituirem em sessão per
manente, na séde da Associação
Commercial e Industrial de Pe-

I· f' d
. E o caso está mesmo Ie.o ...

tropo IS, a im e assentar prOVI-
dencias sobre o caso.

':'���

Petropolis em peso considerou
uma desatentção a exoneração do

prefeito, que já lôra acclamado

por plebiscito popular e que rece

beu o titulo de cidadão honorario

acompanhado de um album con

tendo mais de trinta mil assgn 1-

turas.

O Conselho Consultivo renun

ciou collectivamentc. Foram en

viadas para aqui tropas, havendo
sido feito, em manifesto ao paiz,
um protesto da população.

Houve serio tumulto na Ave
nida 1 5 de Novembro, quando a

massa popular fazia manifestações.
Da saccada de um dos predios

de

Missas.

Na Cathedral M�tropolitana,
durante o mês de janeiro, serão

celebradas as seguintes missas:

quinta-feira, dia 10, de Paulo
M. Rosa, ás 7 horas; segunda
feira, dia 14, de Frontino C. Pi
res, ás 7 horas; terça-feira, dia
15, de Anna C. Rosa, ás 7 ho
ras; quarta-feira, dia 16, Joaqui
na R. Truppel, ás 7 horas; sab
o ado, dia 19, João D. Brüg
�mann, ás 7 horas; sexta-Feira,
dia 25, Muia d� L. Formiga
Costa, ás 7 horas; sabbado, dia
26, missa em acção de graças,
ás 7 horas.

Falso
mendigo

Esteve detido, dia 31, na Po
licia Central, por se andar fin

gindo de mendigo, o individuo
Manoel Querino Matheus, natu

ral deste Estado e residente no

districto de João Pessôa.

Escoteiros
itajayenses
Estiveram hoje em visita a

esta redacção os jovens Aga
memnon No::etti, monitor; Nilson
Santos, escriba; Luiz Nocetti,
guarda do material; João Santos,
sub-monitor e Waldir Santos,
thesoureiro, pertencentes á Asso

ciação de Escoteiros de Itajahy .

Os destemidos escoteiros aca

bam de completar o raid, a pé,
de Itajahy a Florianopolis, numa

demonstracção de elficiencia e

resistencia.
.Jl Gazela renova suas felici-

escoteiros.

Futebol NATAÇÃO E WATER
POLO

Regista-se hoje, a data anni
versaria do pharrnaceutico sr. Ni
colau Glavam de Oliveira, [une
cionario da Hygiene e fiscal de

pharrnacias.

l ções
ao; Jovens

A gréue àos

Depois de um pequeno descan-
so, voltarão a campo os nossos Terão inicio, no mês de
athletas.Já no proximo domingo, janeiro futuro, os treinos des-
teremos mais uma brilhante tarde I dtOsas c a 'ses e spor s. 'l

sportiva, cujos clubes contendo- nossos marujos da Aviação
res ainda serão escolhidos, Naval, que comam com o
A lucta Irisx Athletico, pare- aoo.o dos raiazes d.i Clube o sr. Alfredo Silva, operoso

ce-nos, terá o seu fim na tarde de Regatas M�rtinelli, pre- prefeito do mmicipio de Biguas
de 6 do corrente, pois, como já para�:l-se pà:·q desenvolver' sú;
é sabido, ellaJ vem sendo adiada entre nós, esses salrtar.is I a exm i. sra. d. juracy Barcel·
indefinidamente. sports. los Pinto, espoca do sr. Guilher-

Cremos, assim, que os dirigen- Em conjuncto, tujo farão me: BJi'celbs Pmto;
tes dos dois clubes real!�arãO es�e para que os adeptos da na- a m -nim LSa Carvalho, filha

�atch na tarde de dommgo pro- tação, possam, no 2a.

qULI-,
do sr , Tito C,:valho, nosso com

�I�O, �ara que s� possa f�zer um zcna de ja. eiro, apreciar os ��nhei�'o d� i-I! orensa da redacção
JUl:O fmal da �uJança ?o, carn- hernens=peixes se adextra- I d'O l:.STAD:);
peoes do torneio da. c�dade. rem, quebrado a mansidão o sr. d.. Odilon Gallotti, il-

Outras luctas preliminares an- das aguas de nossas bahias. lustre clinico residente no Rio de
tecederão a essa�poltante pugna. I Janeiro;

ATHLETISMO o sr. José Veigas de Amorim;
Remo a ex-na, sra. d. Cecilia da Cu-
Continúa em francas aprecia- No anno entrante, será nha Silveira, esposa do sr. Fran-

ções a fuzão do sporte nautico disputada uma sede de pro- cisco C. da Silveira;
como o terrestre. Sabe-se que um vas de athletisrno, taes como: a senhorinha Sylvia Lucy La
unico elemento da Federação Ca- Salto com vara, em extenção, cerda;
tharinense de Desportos discorda corridas, cross-country, peso, a senhorinha Julia Maria da
dessa attitude, tendo em vista a disco, dardo, etc. Silva;
renda daguella entidade, entretan- POSSLlil11)S elementos dos o menino Verival Guimarães
to a opinião geral é favoravel á melhores no Brasil, que ape- Costa;
luzão. nas estão aguardando a ulti- o menino Carlos Baasch.

ma "palavra da Federação so-

Os últimos jornaes vindos de bre O programma sportivo
Porto Alegre, noticiando o último no anno de 1935.
prélio náutico havido naquella ci-

�-- ...

dade sulina, entre a guarnição vic- Sedas, e outras novidades para
toriosa no último Campeonato verão, apresenta por preços nunca

Brasileiro do Remo e a guaraição vistos, a CASA ROMANOS
que venceu o recente Campeonato a rua C. Mafra, 26.
Sul-americano do Remo, na Ar-
gentina, nos informam da derrota, I Pe I lifi s ,

de alguns barcos, imiosta aos

campeões sul-americanos ?or aquel
les que, em Santos, foram consa

grados campeões do remo no Brasil.
. Para nós, catharinense que con-

I d Pela rubrica «créditos e,pe-
corremos ga har amente águelle ciaes», o Thesouro do Estado el
certame náutico, e, que fomos
vencidos sórnente por meio barco,
esse resultado é por demais expres-

Fazem an!1OS hoje:

marítimo5

Clubes

Fez annos ontem, a exma. sra,

d. Rita Gomes, esposa do sr. A
tilio Gomes.

O Clube 6 de 'janeiro, do dis
tricto João Pessôa elegeu a sua

nova directoria, que ficou assim
constituida: presidente, Orlando

Gonçalves; vice, Aristides Ramos;
I' secretario, Gualberto Senna;
2' dito, Francisco Barreto; l : the

soureiro, Alipio Castro; 2' dito,
Juvenal Martins e orador, Luiz
Trinda<de.

COMMISSÃO FISCAL:

SIVO e, vem, mais uma vez pro
clamar os justos méritos do con

juncto riachuelino que, em Santos,
tão bem soube representar o remo

barriga· verde.

Eduardo Costa, Pedro D. Sil
va, José Brasil, Euclides Lago e

Atahualpa Andrade.

[ectuou 0$ seguintes pagamentos:
Aurora da Silva Braga, seu cre

dito inscripto em dezembro de
J 932--60$000; Méinoel M. Tei
xeila, idem, idem de dezembrJ
de 1930, novembro e dez'cmbr8
de 1931 e todo anno de 1932 Chegam 1lI1S •••

1 80$000; Importancia paga ao Do norte do Estado chegaram
Box

Banco do Brasil a favor do sr. I 'b d D
.

A
.

D' Bd' d pe o omm us a empresa anus:
menco ias arreto, estma o

J h H t h M th'ldO anno de 1935 vae ser .

d
.

d vrr
u anna u mac. er, a 1 e v.

ao custeIO ns serviços a B I AI'd C I R'de completd reorganização F' dAR' d J
onn, saura mel a, e son Ie·

eIra e mostras no .10 e

a-I dl A J d J l' V' Cnos destinos da nossa vida ; 3.000$000. C I Lp .er, . ave, u lO Olgt, e-

. ne_ro., e so �on A - R d Ssporhva S II d
'

d 'f Ih d 2
sar ssumpçao, cap. o a, to·

.

a .es, estma o a o a a a.. S d I' \vr'lh I St' k'A nossa populaca-o tDI'a', d " d tz, tan o IZ, W I e m elmos I,
,

,
'--

.

qumzena o corrente me3, a V I EI N G Idomingos cheios de -di ver- estrada do Sacco dos Limões- d'a.Wo�e i
sa eumam, era -

sões, quer no mar, quer em Centro de Aviação N a vai
o e ze .

terra, quer de dia, quer .de 6:330$500; Theodoro Gründel,
�oite. O, nosso redactor spGr- 4a, prestação da. reconstrução do
tIvo .esta concl�tndo um re-

grupo escolar em Camboríú
latono com diversos ,sche- 20:000$000; Keler & Cia., 2a,
mas para apresentar a Fe'

orestação do Grupo Escolar de
deração Catharinense de J )invill� 28:846$700.
Desportos que, por sua vez

muito lucrará.
Torna-se, portanto, neces

sario o auxilio de todos pa
ra maior perfeição de nosso

sport. Cartazesdod ia
Num dos cinemas desta

Capital, teremos em breve CINE CENTRAL - Balt
a felicidade de apreciar dois às 8 hens.
esmurradores, luctarem por
um Knock-out decissivo. CINE ROYAL - Arsene

Será pois um grande a- LuP!n, ás 7,30 horas.

contecimento, que o n0SSO

povo vae presenciar.

Seguiu hoje, para Rio do Sul,
o sr. Antoaio Luz, agente-fiscal
do imposto do Consumo, naquel
le municipio.

Outros partem ...

O melhor sortimento de
a, tigos para homens f..O na Para Dalbergia seguiu hoje, o

casa A CAPITAL. dr. Roberto Medeiros, Juiz de
Direito daC1�ella Com uca.

Primo Carnera luctará sabbado
próximo em S. Paulo. .Jl Ga
zeta proporcionará ao nosso pú
blico uma chronica completa
desse embate.
\ Antes dessa data, outros deta
lhes serão públicados para me

lhor esclarecimento de todos.

Para o norte do Estado, se

�,uir 1m p210 omnibus da empresa
Darius:

Hugo Schmah e sra., Colom
bo Sabino, Maria Pires, Roberto
Medeiros, Hugo Rguby, Roherto
da Silva e familia, Sylvio Busch,
Zulmira Sabino e' filha, Albino
de Oliveira, Idemé Novaes, S.

Barm, Antonio Luz e sobrinho,
Luciana Vieira.

sassinatos da rua Morgue,
ás 7 e 8,30 horas.

CINE ODEON - Os as-

CINE 11\1PERIAL -Escan
dalos, de Broadway ás 7 l-oras. Habilitação

Estão se habilitando para ca

sar religiosamente, �r, Herminio
Rosa Bion e a S._d. _ \ngelina
Lijiette.

PIANO Vende-
se um piano \Vmckelmann, novo.

Informar-se nesta redacção.

daquella avenida foram dispara
dos varios tiros, tendo morrido tres

homens, ficando feridos cinco.
O Prefeito da Cidade estava

ausente, tendo descido para esta

cidade.
A' última hora foi recolhida

toda a força policial, estando o

serviço sendo feito pelo 10. bata
lhão de Caçadores.

Correios.

r������:=:���

fEsti I haços···1
a���� ����

Continúa a gréoe dos

Mas que gréve complica la
Essa gréve do Correio!
Pessoal não céde nada

O Correio diz que é bamba
E o ministro tambem é;
Nenhum p'ra melhor descamba
E cada qual finca o pé!

Inda ha quem chame, entretanto

i\' grande classe alludida
A phrase que causa espanto:
Irmandade desunid ti

Com a Cidade de
Dona Bisbilhota e a

sua despedida ao An
no Velho.

A ampulheta em que se escoa
Dos tempos a areia fína
Nos diz: mais um anno vôa
E a nossa fronte se inclina
A olhar alem, pelo espaço,
Es;a abcblda divina,
Sentindo que passo a passo
A Velhice se approxima
E nos leva pelo braço ...
Vem a morte e então dizima
O lampejo triste, baço
Que nos resta inda no peito
E fica tudo ... desfeito! ...

Saraplão
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