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atrazadoPropriedade e direcção de ..J.AIRO CALLADO

IUm furto espa_ntos� Decisões do
l�ribunal

Eleitoral50 contos que se "e'11briagamn e voltam

ao dono.--*A historia comoucada de um

gerente e um contador de banco

(6_t;"1
-';1";
---

Pi'l""'o��rcgados, mais uma

ve2, ®s julgan,entos das
e�e�ç.ües supplemenlares

tjje "João Pessôa" e

Gaspar

Victoria, 1 O.-(AGENCIA I Assustado com ia) achado, [e-

IN TERNACIONAL) - Um CÍ10!1 a poria e correu em busca

vespertino desta cap.tal publica a d) geE�i1te, qu<", accorrendo, tes

se uinte noticia: t . nunhou o caso c procedeu a con-
c,

<Ha cerca de 1 5 di \0, os [une- tagem do d.nheiro, verificando a

cionerios do B:lnco l{iheiro jun- existencia d·� 50:000$000.
q iera, de M rquy, e viram á I A alegria foi grande, nem po

voltas com um caso de desappa- dia ser de outra lórrna e os com

recimento de dinheiro, em pleno m.ritanos e n ler 10 á interessante

dia, da caixa do Banco, facto f6rma de devohçiío elo furto sã')

que poz e-m evidencia a mão leve interessantissirnos, havendo mes�o
do surrupiador, um verdadeiro quem diga que o cobre se embn�
prestidigitador, tal a limpeza no gáía e que, em tal estado, sentiu

trabalho feito. saudades do lar.: e regres:'l)u.
Nossa reportagem conheceu A policia, só agora notiiicad«

ontem que, h I r erc i de 1 5, dia� do occorrido, está diligene:ando r

o germ'e do Banco, sr. J. Chi- descoberta do crimno io e tamb.cm,
nope e o caixa, U. Mauro No- do saldo do coLre desapparecido.
gueira, de'xara� o estabelecimen-..., _.,_ + "" •.",._..,�

to durante o dia, pJr moment s

p�ra tomar calé.. De r egress",
I
F ....1 -

notou o sr. M:luro que haviu mo-I eueraçao
difi�ação na arrumação do .r. das Associatrínheiro e, chamando o gerente pa-
ra uma imm idiata conlercnca, çõesJ de
notaram a falta de Rs . . . •.

C
i '"

70:000$000, sobre o total de €Imme:re iO,
Rs.250:000$000, que d evia Indus\.r:tm �
existir.
eOTI o é natural, estabel:>ceu'" � L fi)�f��ra

logo a corrente de desconfiança,
entra ,do gerente e caixa a pro
videnciar para a descoberta do
autor do furto, em condições tão

espec:ali' simas.
Ante-ho:1tem, p:)rém, ao che

gar ao estab�lecim:!nto paca fazer
a limpeza, o m�nor Alberto Ma

more, encarregado deste serviço,
deparou com m'\ç0S de dinheiro,
no soalho. estand.) aqueH.'s enso

pados de aguardente.

Veja a distribuição dJ AU4
xilladora Predjai SIA.

na 6a. página
Plano «B" com 76 pontos

apenas.

Mello Vian ..

na adheriu
Bello Horizonte, 9 (G) -o sr.

M'ello Vianna, acaba de adLerir
ao Partido Progressista.

o melhor sortimento de

artigos para homens p..à na

casa A CAPITAL.

Mensagem
-

do
Interventor pa

ranaense

Curityba, 9 (0)-0 sr. Inter�
ventor Manoel Ribas, ao installar
se solennemente a constituinte es

tadual, lêu a mensagem, in:ciando
a com a declaração de que e can

didato do Partido Social Demo
cratico, á futuro Governança deste

l-stado.

Do sr. Os=ar Cardoso, a

diantado C)111 ]1;"cia:1tc, pro·
prie ari'O ( as A ClpiJ.af e pre
sidentc da Fêderaçào da As

soc:açõ2s d·2 Co n:nercio, In
dustria e Lwotll'a do E:;bdo,
rec�bel1l0s com111l11licacJ.o de

qu � e 11 20 de Gutub ó últi-
1110, n) 2'\ Co,lgresso da3
Ass JCiilçôes CUl11ll1�n:iaes e

Industria de S_ Catharina,
realizado nrsta Capital, fOi
funde.da a a ':'cl"(la Federa

ção, tendo Sido elcib e cm

passada a segllinte Directo

ria, para gerir os é.e IS des
tinos até Novembro do cor

rente anno: ('O��EU 10 DI
RECTOR: Conselheiro-Pre
sidente - O-;car Cardoso;
Conselh21ros -- Delegad)3:
Guilherme Urb�l'l- da A::,

sociação Cum 11 'f\:ial e ItJJJS
rrial de jOÍllViilc; Kurt von

Herlwg, da Un:ão CJ1111112r
eial e Industria de Blumenau;
Dr. Ott� Renaux Ba,'er;
da Associação COlTI'll.:rcial e

Industrial de Brusqlle; e

Humberto Zancl1a, - da As

sociação Comm :rcial de La:"
guna.
Allgurando tuna vida eHi

ciente e feliz para a novel
Federação, felicitamos o seu

Conselho Director.

Na rCl1l1i:1L realizada ôn
tem, do collendo Tribunal
Eleitoral, foi longamente de
batid : o recurso da Colli
gaçào f�\'plll .licana, pedindo

Integralistas versus
communistas

Dfferla
Pelo sr. OSily Pinto da

Luz, proprietario dà Phan:1a
cio Elvseu fOi 110S offerecldo

J ,

um exemp:ar da rt'vista illus-
trada «I�ôa Nova,>,_qllc se e

dita na Capital da f�epublica.
Gratos pela offerta.

* * Q d 1 d* uanno o roira (.1

govêrno- do sr , coronel Áris
tiliano Ramos começou de
rebuscar e colligir dados, pa
ra documentar sua intenção
de rescindir o contracto com

a empreza d� luz, toda gen
te g, e v lh:! inerme sollren
(h a3 to.turas da arbitraria
actuação amcncana, rejubi-
10J enio soube esconder
Sl�U; 2dd.';ü �.; applausos pelo
zêlo interventorial.

E, no mesmo e lavora
v c:l ambiente, foi o contra

cto resc:;ndido,
Como por encanto, a Iu'

que até ali se mostrára fra
qUlsslma, sem forçi\ slquer

para romp:::r as trévas, po
d.�ndo-3e contar os fiiam�n
tos avermdh:ld03 de cada

lâmp]d::l.--r:�,pJan :Jeceu, bri
lhou co'u a mais viva inten
sid3d', d,.. ha muito perdida,
csbaku toJus os reca:ltos

por I vrio tempo exeUS05,

e c;npre�toLl á Capit:11 o SeU

anligv aSiledo de cidade il
lu Illlna da á electri cidad::.

D.�pois, como que cança
dl d' tamanho esforço, ven

ci 1a p ,la deficienciado mate·

rial, a pO"Jco e pouco foi-se
encurtando seu faia de pro

i xç:lo, foi se ('fi :olhendo, su
miu 10, até vokmu'Js, de3en
c:mia·I,)3 e entristecidos, á

qlj,;n.� detestJ.vel filamento
verm�111), de inde:iejavcl 111i'!-

Mafra, 9 - (pelo correio) A pancadaria foi gros.a,
Na noite de 31 de dezem - sahindo diversos feridos, ten

bro, quando se realizava um do os integralistas usado
baile, nos salões da Socie- cacêtes.
dade Agricola União, na ci- O jornal «O Trabalho»,
dade de Rio Negro, vinte in- que aqui se publica e orgão
tegralistas aggrediram os dos ferroviarios e dos ope
communistas Alrniro Assis e rarios em geral, fez acres

a anullação do pleito sup-
Wenceslau Schrafansk', commentarios a respeito.

I d 16 1 d ������:oo�...oo{a::o&:���� ��::!:t-:�����p ementar e c e ezern- l!t� ��bro último, realizado na sé- �� ��de no municipio ele Gaspar. � A t::! IOAOE �Presidiu a reunião o sr. ���
-�. --

, �dr. Pedro de Moura Ferro n ��

ll'I «A bôa ciencia da vida pratica consiste em tirar

I�e foi relator do p.ocesso o

til
de tudo o melhor partido». Diz um filosófo cujo nome me

�j��. ��s. Heraclito Carneiro � não ocorre no momento. �Ribeiro. /í.& E t t conhecimentoOs des. Heraclito Ribeiro � sse pensamen o nos ocorreu ao ermos v

C Américo Nunes anullaram � do orçamento da receita do municipio de Florianopolis,

��� para o exercicio de 1935. !'!la eleição, porque a força fe-

�.I. Ora, isso não se dá, pois com uma população dê! qua- �deral chegou tarde á secção, li.I I �
não tendo sido assim cum- � renta e cinco mi almas, com importantes problemas de �

r,. ordem administrativa e de interêsse público in30luveis, por �prida a decisão do Tribunal � deficiencia de verba, é impossivel atender tudo com menos �Superior.

JlI de novecentos e cincoenta contos d- receita. Portanto, a �O dr. Alfredo Trornpows- 1 capital não tira o melhor partido de sua vida. �ky e o des. Urbano Müller � Florianopolis não tem serviço de Assistencia Públi- �julgaram valida a secção, I! I 1óI�

JI� ca, ta vez seja a unica capital do Brasil em que esse ser- I"!Jporque não ficou provada a r.

ti� ViÇO se resume num cano, ambulancia confiado á Chefatura �coacção.

11
de Policia. �Tendo havido empate na â. E . . .

de Assi
.

P 'bl' �1" :
-

ã dr _. -M f·'
-

� m outras capitais o serviço e ssistencia u lea ..
( _l sao, O I; oura e. ro, r. ,. d d d"

..

I
nú ,:r�"tpc:ilída��l'eIIi.;. .r _._:� um Importanta €parta�ento .a_ a ffillllstração mUlllClpa, �
I t d·

.

t d
--

P

t· �i
Cl>m plantão noturno efetivo e ehcI nte. �C en e pc !U VIS a os au os � '.. r.'d .

d
.

'I Itl Flonanopohs tem um serviço de transporlles urb3nos �
p::tr; .

epols e etamll1a- os iiJ e sub-urbanos que deixa muito a desejar. 'it

PJro cr�r
f
O seu vo o, 9 qdue �I

Mas não lucraf€mos nada apontando tudo o que falta . �evcra azer na sessao e

I
FI' I'

.

I d' d E d

III
. a onanopo IS para ser uma capIta con 19na um sta o

It�10JFC. d' d
.

1
It quoe em todos os recantos progride e se desenvolve a olhos ..,

oram a la os os JU ga- ....
.

t
t d

.

t
"ViS 05.

men os os recursos 11": er- �� R dI'
.

d' I r.�
)stos ·"1 C ll" ã R _ � ecor am-se os eltores que prometemos ln lcar, la

1l'I�P(
1 l"

' pva d'Odlgaç o

l"d
e � dias, o caminho que a Prefeitura deveria tomar para obter �

p,'cJI)clICoana'l pte ln o aI flIl I ta- ��� recurs)s afim de crear uma Guarda Civil? • �jl S p,el os supp emen a- r. p' b "
. r.

"es eall- ado� d' t
.

t � OIS em, vamos agora vel qual o motivo que a ..
. ,r z ;, no IS nc o � d

..

I" f' ,.
. . . .

I I t
Jo'1) P

�

P tU' "�
ren a mumClpa e ln enor a vanos mumClplOS e Igua ta - �«;..l( essoa» e or o 1lI- � d �-o SI:> I d' d I I!t vez a e tantos outros. �:ltor' S

cn' eO cStl.gna OSt re a-

�I
O culpado disso é o Estado qUi'! absorve a renda "

ê, r spec lvamen e, os r. d
.

d A E �
srs. drs. Alfredo Trol11 ows- r o serviço e gua esgotos.

.. �
ky e Pedro de Moura �erro. r E:n to�a 'pa�te, por �s:e vasto BrasIl tais encargos �

_ � estão sob a Junsdlção mumclpal que os explorando, faz �)
Transferido para a sessão � deles uma. fonte de renda. �

d.� h,)'e do Tribunal Eleito- � .

AqUl, so� o pretexto de .que o Esta:I0 paga o em� �
ra!, O

J
julgam�nto definitivo r prestlmo contraido pa�a ser aplicado em tais melhoramen� �

do processo de anuIlação r tos, enca�pou o serVIço e suas rend'is que orçam por tre- �
da elci ão rocedidJ na �ec- � sentos e, cmcoenta conto.s.. . ..

rit
'a-o daÇ spPde do ·c·

. I � Nos somos de opllllão que advmam mUltas vanta- �I,- � mUlll IP I O

(�
'.,

I' P f'

�de Gaspar na
.

r
- Jt gens para o erano mumClpa fi a re,eltura encampass.! es- ft

, re O açao �de 16 de dezembro, e, que �
se servu;o, mesmo com os encargos que o oneram.

f
. �

�
Alimentamos tambem a certeza de que o serviço de

IOi ontem, entregue ao dr.�.. LI

I 1'1 exgoto seria consid�ravelmente melhorado, pOiS sabemo� "P�c ro de M:)ura Ferro, mem- :

� que exi;te:n muitis3im3.s casas, mesmo no centro da cidade,bro daquella Côrte d� justi- �it que ainda não estão ligadas á rêde de exgot03. A Pre- 'it
ça Eleitoral, para a aprecia- � �feitura fiscalizaria melhor esse serviço e faria aumentar a (ItçãcJ das provas; verificou-se,

-� sua renda anual. �
ás 2 horas, a reullÍão da- � �

qUelle Tribunal para o pro-
ll'I Pagas as quotas de juros e amortizações anuais, 50· �

. braria algo á Prefeitura que permitiria a manutenção da �nunclamento decisivo. 'it Guarda Civil e da Assistencia Pública.

I'"Presente a sessão o dr. � �
Moura Ferro, pediu que fos-

ti E' preciso distin�uir Diretoria de Higiene do Esta� til
do-serviço de Saude Pública coletiva, medidas de sanea� Wse adiad) o julgamento pa- "

�

ra sabbado, pois em virtude �I
menta e profilaxia coletiva, do serviço àe Assistencia Pú-

��jdos autos terem chegado em �
blica individual e socorros de urgencia que deve ser man-

rtido pelo municipio. ..seu poder sómente hoje, ás � �
10 horas da manhã, lhe era � Esses problemas agora ventilados aí ficam para diso �

rn1 cussão e estudo, afim de se verificar da viabilidade das

�Iimposs:vel estudar o seu � �
t d 'tt' �..

nossas sugestões. I!tcon eu o e eml Ir voto.
.. Cremos ter desvendado o caminho á Prefeitura r.

Tambem foi adiado para. . ..

para ll'I
aproximo sabbado O julga- r alcançar novas rendas. se� maJoração t�lbutana. . �Im::nto da eleição supple- � .. �a.be agora ao mfattgavel sr. �h�ll�ante-Prefelt? tomar �
mentar do districto «João � a llllclattva da enc.ampaç�o, p�lo mu.mclplo do

.

Servtç<? de �
Pessôa», por ter pedido vis- � Agua e Exgoto, SI por vlavel, segumdo o cammho legal. �.
tas do processo o dr Pe- �� BIS B I L H O T A i

. � �i �dro de Moura Ferro. &.&l�JC���������������� !.

mona.

En con,equencla, os aVI

sos teleph3nie03, reeom�ça
r:1m quotidianamente, notifi
can�.J á.; f br' c:as, o commer

CIO, ás emp:'ezas jornaIisli
cas, cle que n10 haveria ener

gia electrica das I 2 ás I 7
hOlas, períodCl de vivo labor
em toda parte.

E nós outros, quarido, ante
o prejUlZO a que nos vimos

dia a dia sub:ndtendo, re
cordamos, sem saudades o

tempo da empreza am 'flca

na, não podemos deixar de

imaginar a figura nipponica
mente risonha do sr. Miguel
Vela, mirando-nos com seus

olhos pequenos e inquietos,
olde rep01ta uma acerada
ironia, como que a dizer-nos,
mordaz e sastifeito:

- «Atraz de mim virá,
quem bom me fará».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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impostos ACCAO INTEGRALIS- Gymnasio
TA BRASIL-EIRA Catharinense

o proteccion iS!TIO contrabando Provincia deSta. Catharit'"'la· Promoção nos termos da Lei
N' II, de 12 de Dezembro de
1934.

3a. série B:

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

vistos. a CASA ROMANOS.

Associecão Helenica
São Constanti no

Conforme foi annuciado, reuni
ram-se, no dia 6 do corrente, os

membros da Associação Helenica
São Constantino, tendo sido feita
a eleição da nova directoria para
1935, que ficou assim constituída:
Presidente-Anastacío Katicipis;
Secretario-Spyw; Diamantaras;
Thesuureiro - Miguel Mandalis;
Conselheiros:-Bartholomeu Laza
roo Nicolau Spyrides e André
Estefano Savas.

(Departamarllo Provin�ial dI) Propaganda)
Sempre que á publica adrninis- pelo contrabando. parece-nos um

tracção se lhe depara o desequi- facto incontestavel.
librio financeiro. uma única the- Ainda ha poucos dias, os nos,

rapêutica lhe occorre: o augmenlo sos col\egas de «O Correio do
de impostos. estado», trazendo a público a

Os nossos adrninis't adores bem grande alta ultimamente verifica
se co:nparam, om aq ielle c rran- da no preço do gado bovino, al
deiro do purgante de maná e se- ta de 60$000 por cabeça, apon
na e da cachaça ferra la, em to- ta-a como conseque reia da glan
dos e para tudo. ele ,x ,10rtação d� gado, no mu-

Em materia de econorn a poli- nicipio de Lages, para o Rio
tica os conhecimentos de dirigen- Grande do S:1I. e cita nominal
tes brasileiros, não an iam muito mente apreciavel número de cria

longe dos que, em m dicilla pos- dores desse muniG,i-�io, que ven

suem os «miraculosos» curandei- deram tropas destinadas à expor-
ros. tação para aquell.; Estado.
E a mesma presump ,tão de sa- Até ahi nada demais: a natu-

piencia entula-Íhes, com) a perú- ral lei da oHerta e da procuril,

de-róda, a uns e a outros. a phy- exercendo a SUá fatal inlluencia.
sionomia com que passeiam na VI- Erltretan,f -', apezar de tào elo

da, sizuda, carregada, m:lgestosa l-iuentes LO"_."unhos de nossa ex

na concentração de se 1; pema- portação d: gado para O' Rio

mentos de super-homens. Grand� do Sul, pelo rnunicipio
Ao curandeiro miraculoso não de Lages, a sua Collectoria E5-

lhe faltam vozes agradecidas a tadual nos mêses de Junho, Julho,
apregoar as virtudes de suas gar- Agosto, S�t�mbro, Outubro e

ratas d'outro mundo: como aos Novembro ultimes, pcrtanto um

estad. sas não faltam os diffusores semestre inteiro. arrecadou impos
de SU3S virtudes de «salvadores tos de exportação por, gado bovi
da Pe.ria». no, correspondente apenas a OI-

O curandeiro vive na convie- TO animaes exportados. A oito

ção de qu � com o purgante de I note-se bem! não é erro, não é

maná e sena e a cachaça ferrada, confusão; a oito bovinos, expor
resuscito r um morto. assim como tados durante seis mêses!

os n05S03 admnistradores dormem Ahi esta o mal, ahi està o de

tranquillos o somno do, justos, pauperador da economia públic-.
embaladc s pela suggest.".o de te- O Governo do Estado, antes A propaganda da doutrina integralista esteve activa, nesse:

rem feito a lelicidadc de seus go- de sancionar quaesquer augmento Municipio, no mês de dezembro p. p.
- Caravanas organizadas pel

vernados, augmentando-lhes os im- de impostos. que tão desagrada- companheiro E 'nir de Góes Cardoso, secretario municipal de pro

postos. U as e outro illude.n-se a vel repercussão encontraram no paganda, auxili ido pelos companheiros Juventino Linhares, secretario

n mesmo. seio do cornrnercio e do povo,
secretario do D. M. O. P., Ewaldo Baerincke e milicianos, ora

Vêm"nos estas reflexõés a pra- que procure faz r conjurar o mal, do nucleo �� �éde, ora do sub-nucleo da ��rra do Rio, percorre

posito dos augmentos de impos- usando medidas coerctivas contra I
ram o mUI1lClplO, pregando a �ala�ra de Pltmo Salgado, e colhen

tos e>tad:lae;, com o fim de equi, o proteccionismo e o contrabando, d_J fructos compensadores: Assim e que os abnegados soldados do

llbrar o orçamento para 1935. que por ventura exista, e-é qua-I �Ig�a �undaram os segumtes sub-nucleos: SALSEIRO. �om 75

A receita não dá pan as des- si celt.:>--ha d� resolVer o equ:- Imcrtpçoes; PEDRA DE AMOLAR, com 34; ESPINHEIRO,

pêsas sens:velment � a'J� :lentadas, librio orçamentario, embora com com 4; MACH�I?OS, com 31.
.

O remedio está ah:) á mão: todos os augmento; da despesa. ,Os�brasileiros. do valle do ltaJahy despertam ao t?que de

augmentem-se os impostos, e- Experim�nte e certificar-s�-à re�mr do Chefe, N�clOnal. e accorrem, �res5�rosos, � vestir a (,a-
prompto, fica tudo resolvido. do acêrto de nossa affirmativa. mlsa verde, contnbumdo para a grande vldona que Ja se annunCla.

G d E' d' 'I
II "

Entretanto, si o ovr.rno o que um la. o mlfacu aso 11

Estado olhasse com mais um pou- ct:\randeiro. resolveu um caso en- N uC Ieo F lo r ianooo I'S
quinho de attenção para a aHe- crencado, com uma garrafada de Com a assistencia do Chefe Provincial. do companheiro Gentil
cadação dos impostos já existentes, cachaça com fumo, porqlle o Barbato, presentemente l1�sta Capital, integralistas e numerosos sym
talvez não tives5� necessidade de doente estava apinhado de para- pathisantes, realisou-se ôntem sessão pública ordinaria. O compa

gastar mais es,a garrafada de sua sitas... nheiro Jorge Lacerda, do Nucleo de Curityba, foi o orador da noite,

rt>gast.a therapêutica. A evasão I E, desde então, correu mundo c, com sua palavra de fé e convicção integralistas f�z a assistencia
de renda pelo proteccionismo e a sua fama. vibrar de enthusiasmo durante uma hora approximadame,nte.

-O Cornmunismo consulta ás exigencias totaes da natureza

Itajahy

�'�������������
� CONVENÇA-SE
� que nos receptores PHILIPS são aproveita
� das todas as importantes conquistas da sciencia

�
do radio, razão porque recommendamo-los.

� AGENTES:- COSTA & Ca.

�
RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �

��������������

SOCIAL.

. . .

o' orgamsmo VIVO supenor, não

podemos falar de ;aperfeiçoamen
to no caso em que. por exgmplo,
a cabeça de um homem se de
senvolvesse desmesuradamente
e TI despropocção com o resto

corpo.
Mas, voltando aos grupos so

ciaes, dizíamos que nem todos se

desenvolveram igualmente.
Relanceando os olhos pelo cor

rer dos tempos, podemos verificar,
facilmente, que um ao outro attin

giu um desenvolvimento fóra do
normal, emquanto .que outros se

atrophiaram, embora não de uma

fórma constante.

A hypertrophia ou atrophia
nos grupos sociaes tem occorrido
por dois motivos:
-por exigencias do processo

evolutivo da sociedade, como a

hypertrophia na familia e a atro

phia nos outros grupos, inevitavel
nos primeiros tempos:
-em consequencia da acção

de elementos perturbadores, como

a hypertrophia moderna do estadó
e a atrophia dos grupos restantes,
causada, em bôa parte, por erros

de origem philosophica.

humana?
-Não. Si a Liberal-democracia abandona o ser humano ao

seu proprio destino. exigindo. apenas. delle, que seja um cidadão vo-
Nicolau de Olivei: a. 73; Alyrio

tante e pagador de impostos, com bôa folha na policia e caderneta L. Almeida, 69; Laudelino S,

de serviço militar, haja embora fome na sua casa, o Cornmunismo ,
Gal!., 66; João C. Rambs, 63;

por sua vez abandona a parte moral do homem, cuidando tão so- Jacy Regis, 60; Helio C. Wendh.,
mente do seu aspecto economico, Considera o Homem como um ser 59; Luiz G. Moura, 57; A ecio

economico e o mundo social como uma arena onde se degladiam Ca- C. Neves, 56; José Silveira. 52,

pital e Trabalh�. numa lucta de mcrte.
Hist. Civ. & Math; Alvaro Vei-

" ga, 51; Oscar]. Müller, 50, Chi-
O Integralista deve ser

U

ab��gado. Si os seus interesses ccl- mica; Carlos Loureiro, 49, Dese

lidirem com o, interesses da Acção Integralista, deve sacrificar os nho; Newton Brüggemann, 49; Al
seus, principalmente no que se refere a cargos públicos. que. muitos do J. da Luz, 48, Matb & Chi

delles, custam alto preço á independencia e altivez do bem Integralista. mi_:a; Caio Tavare�. 48, ��th;
11

' •

. Joao Vela, 47. Portf!.. e Chirnica,
« I

o

Tada e qualquer exclusão. seja mesmo a pedido do integra- O,scar Zomm -r, 47. Desenho; José,
lista, conside-ar-sa-á infamante, porque será a falta de cumprimento Pmto, 46, Math; Carlos �lber�o,
por Deus e pela Honra. 45; � .. nar DutrZl, 44, Hlst. CIV.

Art' 20' dos Protocollos e Directivas,) & Chim.: Victor da Luz F., 42,
" " Francez & lngl.; Celio Boecker,

O que pretend�' o Integralismo 41, Hist. Civ. & Chimica; �e,rci-
f) "

C
'

- J 1 d d
vai Flores, 41, Math. & Chimica;

-,\epilmlf o omrnumsmo, nao pe,o; met 10 os e VIO- O 'J p. h
'

37 M h &
I

'

d \.
,

lib I d
'

h'
ame. in ena, , at.

encias a poutica I era - ernocratica, que ypocntamente massa- PJ
era os pobres proletarios emquanto protege os communistas de co]- .ys.

larinhos, mas pela acção energica contra 03 responsaveis intellectu
ais na propaganda desnacionaliz adora do bolchevismo, inimigo da
Patria, os qua�s, como tal, devem ser considerados, perdendo os

cargos que occupam e abandonando a communidade brasileira.
11 11

11

Pelos Municipios

e o

Phenomenos semelhantes, (não
identicos, pois, não póde haver
comparaçiío perfeita entre seres

de natureza diVersa) notamos nos

Exame
vestibular

. . ,

e orgamsmos ammaes supenores, an-
do de van,os en altrar hypertroph'a

e atrophias, nos diversos orgãos,
causadas:
-por exigencias do processo

vital, pois, segundo o conhecido
aphorisma a juncção crea o or

gão, os orgãos não se desenvol
vem igualmente, m iS de accôrdo
com a maior ou menor necessida
d � que apr �senta a funcção respe
ctiva;
-por acção de elem�ntos per

turbadores. como nas diversas a

nomalias dO! origem pathologica.
Releva notar ainda que a hy.

pertrophia e atrophia a que nos

vimos referindo não é apenas es

tructural, mas, muito, principal
mente. funccional, pois, valendo
nos ainda de nossa comparação,
póde a estructura anatomica de
um orgão manter-se inalterada,
emquanto que Sela acção sobre o

organismo se faz ientir com ex

cesso ou deficiencia, difficultando
e

.

até impedindo � vida.

Na secretaria do Instituto Po
lytechnico acha-se aberta inscrip
ção para candidatos ao exame

vestibular, de 15 a 25 do cor

rente mês, para o curso de Phar
macia; de I a I I de Fevereiro,
para o de Agrimensura, e de I O
a 21 de Fevereiro, para o curso

de Cornmcrcio.

Cobrança de
impostos
municipaes

- -
-

Durante o corrente mez a Pre
feitura da Capital procederá à co

brança dos impostos de Índustria
e Profissão, publicidade, Aferição
de Pesos e Medidas, Ambulantes
e sobre Vehic.ulos, referentes ao

I' semestre do presente anno.

I. C. F.

No dia 8 do corrente, iniciou
sua publicação, nesta capital. o "

«I. C. F.», orgão dos estudantes 't�
do Instituto Commercial, que 0-

'

bedece à direcção do sr. Aceli
no Luz e é redactoriado pelo sr.

Gil Felicio.

Folhinha
A firma Eduardo Horn, aaen

te da The Dunlop Pneu:atic
Tyre Co., enviou-nos cartão de
bôas-festas, acompanhado de ele
gante folhinha.

Gratof.

Não cabe, certamf'nte, no es

treito ambito d;::ste artigo, nem si

quer o simples esbôço de uma

historia do processo evolutivo da
sociedade.

Desde a primeira familia aos

povos mod,�rnos e contemporaneos, Ao primeiro asp�cto corres

a evolução social se tem proces- p:mde a sociedade religiosa que.
sado com uma complexidade cuja legitimamente, se acha reunida

unTcação requer elementos ou- "num corpo unico e constitúe a

tros do que póJe offerecer este Igreja Universal por excellencia,
rodapé. tal como a instituiu Jesus Christo"

Parece-nos perfeitamente POSSI- c·)m governo e hierarchia proprios
vel, porém, encarar alguns aspc.- e au�onomo,.

elos dessa evolução, �em pretender Ao segundo, corresponde a so

como é claro, esgotar nenhum ciedade civil. diversificada pelas
ddles. innumeras ramificações do gen,�ro

Por mais superficialmente que humano.
relanciemos o olhar por sobre a Na sociedade ci�il, por sua

e:>tructura da sociedade, verifica- vez, vamos encontrar varias grupos
mos, desde logo, que ella não é particulares, 'verdadeiros orgãos
um corpo homogeneo, Não é, sociaes, prepostos a funcções es

apenas, um agglomó:rado de in- peciaes, exigidas. quer pela pro
dividuos, não é um rebanho. pria natureza humana, como a

E' um organismo vivo e, como familia, quer pelo aperfeiçoamento
todo o organismo vivo superior, social, como a escola, a associa

possúe orgãos com funcçõ.;s espe- ção economica ou o estado.
cializada<, distinctos mi: s não se- Quatro grandes grupos pode-
parado s, mos distinguir na sociedade civil:

Dois grandes aspectos apresen- o grupo biologico-a familia;
ta, primordialmente, a sociedade, o grupo pedagogico-a escola;
correspondentes ás duas grandes o grupo economico-a associa

tcla3ses de fins humanos: o fim úl- ç:ío profissionabLLlpo politico-
émo• ultra temparai e eterno e o o estado.
Im secundario, temporal e subcr- Desses grupos, apenas a fami-
dinado ao primeiro como melO lia é primordial e inelutavelmente

que delle é. exigida para toda sociedade hu-

mana.

O gcupo biologico é o que
vamos encontrar n� inicio da so

ciedade. concentr:mdo em si, como
que em germen, todos os outros

grupos e desempenhando as

funcções que ellesj posteriormente.
irão desempenhar.

Com a evolução e o progresso
social vemos, pouco a pouco.
operar-se aquella especialização
crescente a que já nos referimos
em outro artigo e surgir a asso

ciação de caracter economico, o

estado e a escola, todos suscepti
veis de progresso e regresso no

sentido de seu aperfeiçoamento.
Estes grupos. entretanto, não

apresentam todos o mesmo gráu
de desenvolvimento.

Notemos, antes de mais nada,
que o aperfeiçoamento de um

grupo não é sempr'2 directamente
proporcional ao seu d�senvolvi
menta. E' necessario que o facto
de serem os grupos sociaes distin
dos não nos leve a considerai-os
como separavels, quer com () to

do social.
Para usar da a:ulo"ia a que

já alludimos. entre a sociedade e

Primeira cellula social, a fami
lia primitiva englobou todos os

outros grupos, num momento em

que a especi"lizacão era inutil,
senão impossivel.

Esta, a especialização,
.

se pro
cessou lentamente e sem saltos
muitos bruscos através dos seculos
(abstrahindo-se da acção de ele-'
mentos p:rturbadores), á rre' d l

que a ne::essidade de malar nu

mero de soluçõ�s especiaes para
problemas particulares da mesma

t'specie se ia fazendo sentir.
Factores varios, de natureza in

tellectual, economica e semelhan
tes, têm, entretanto, alterado o

rythmo normal do desenvolvimen
to

. da sociedade.
Interessa-nos, principalmente,

conhecer qual o estado actual des
se Jesenvolvimento e quanto se

acha a 1I0ciedade hodierna afasta
da da sociedade normal, como,

racionalmente, podemos concebe
la.

Para ii>to, porem, seria neces

s�rio olhar mais de perto os va

nos grupos sociaes mencionados,
o q�e, possivelmente, faremos a

segUir.

M. GABRIEL

J
r .

1\
I

I

l

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob tOdDS

os pontos de vista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AIR'?'�,�
FRANCÊ)

TEL.EFUNK
Typo "Super-Bayreu·th"

O m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFI,JNKEN-ondas curtas e longas

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Companhia Alliança da Bahia
--- funaaaa em 1870 --

SEBUROS TERRESTRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital realis';lao 9.000:000$000
Rese,ruas mers õe 36.000:000$000
Receita �m 1933 17.762:703$361
Trnrnovels

• •
'13.472:299$349

Re�pon,ablllaaaes .a,ssumiaas em 1933 Z.369.938:432$1i!16

f'6B�as responsablllaaaes referem-se eórnente aos ramos ae

r
e T�Ati!?PORTES, que são as DOIS u-nroe em que

a ornpcnhtn opera)

�gentes, Sub-Agentes e Regulaaares ae Avarias em toõos os
staaos ao Bl'asil, no Urugua" (Buccuracl) e nas prtnclpces

praças extrcnqelrce
Agentes em f'lorianapolis rAmpaS LOBO & rIA

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

Tcleqr, ALLIAtirA I'elzph, 1.083

Escriptorios em Laguna e ltajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

�,��Gié���iliit�G.��.(§�$;

Ij'I Laminas Glllette Legitima �

e
- �

o PREÇOS AO PUBLICO AZUL, =
I (10$000 PROBACK,

NOVA,

I
o

AZUL (����� VALET e GúAL �
e �

i
tiOVA (8$500

VENDE-SE NA
•

PROBACK 4$300 Pharmacla a Drogaria da FÉ e
VALET (1$000 �

A' Rua Trajano ti. 8 �

r,-
( 6$000 •

;: BaAL 4$300 FI RêVEtiDEDORE5 '-
•

I 700 Preços axcepclonaes =
..G G.$..G�D•••

_ ,_

'�PARA A BELLEZA DO ROSTO:
H��;$,,�� r:,o\'JtNTE

�� �\r:; IAtAl
_ r GARANTIDO

:�� E CUSTA 6$
a DISSOLVENTE NATAl- t
JU:ABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

Quem afiança

N PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.11 trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado

Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

CORRfJO AE�E.O
o seu Refrigerador?

, II

UM re'rig@fado� i �m g��nde conforto períl • I.i, 6 t4moem IilIilIl

emprego de capital que precisa de estude,

Os refrigerac'oriB G. L, além de· pouuirem tlJ�l) O que �, tllll
1I1<!;S moderno e p!r!eito em r"frig�raçiío electríce, �Ilum, n. 1i1lHi:/J

General flectric! Limil suprema garanti. d. qu.lid.d3, dlUiJoÇ40 .; Y�IOf.

Ao comprar um refrigerador, I'Ssegure-•• d� que • m.dll".. ·• h!4
• O f.bric.n�e c.Qf.heddo fi d. conflinçe - ulJ,o $ Nl/rl;.ra�<n � ij..

"

.'

Fechamento de
malas

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

.

Chile-Perú-Bclivie
SABBADO 12,00 simples

.

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-�--Carave!las-
Bahia-M[ ceió-Reófe--Natal

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

P�ça !f\fcrmaçõ,u fl uma d(!mOnit,..�ão, e ",.. dc;<:I-Qt ée-o
IUIIS"I euxili..... lU! "'401>0"• .,.." 50 .!S-�,,_,� �

MATAI ,
..

I����������������
I

I l.;anfeilaria
.

Chiquinho
Especialidades em cararnellos, 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

T H E,O Ó O R O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

'I RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I�-��������!

RUA
_

C10AD� I�TADO �

Senhoras 'e Senhorinhas!

Com I.SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo COI11-

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

I Syriaco,T.Ath'erino& Irmão
COMMISSÕES-·REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agente� das Industtias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo
Standard Oil Cornpany Of Brasil (Kerozene marca

"jACARf.:", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil

S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
LILY e CLAUDIA, premiadas COI11 cheques de

, 50$000 até 1:000$000
.

GDrdura Selecta (cÕco)
RUA CONSELHEfRO MAFRA N. 29

.
. _ _ _ II

End. TeJ.: "Atherino"---Caixa Postal, 1_02---Tele�

Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Orient�
Sardas, pa':lllOS, manchas, do losto, espinhas, CIAVOS,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirifico Orva

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

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis
L_

Fabrica de Moveis" Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funaaan em 1886

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de armo novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telephone ou por pho. o
gramma' E' mais chic, mais prati
co, social e moderno!

Sociedade Immobiliaria Catharincnse Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYl ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

1- Café e Reslauranl
"E S T R EL L A"

--- D E ---

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$SOO sómente

Bebidas nacio�aes e extrangeiras-.Co�forto-Hygiene'
I

' e MoralIdade-Casa de pnmeua ordem

raça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Rua Felippe Schmidt n: 8

raixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Encaaernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Releuo etc.

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

Um contracto de compra de terreno da ViIla Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. eode brindar seus filhc».
Llnõu Vista l?anoramiro.

Eeptenõlõc praia ae banhos.

.Optlmo nascente àe agua potavel.
Terrenas completamente planas.

f9 VILLA BALtiEARIA DI5TA a:

lODO metros õc Ponte Hercilio Luz.
800 õo Brant)e Qum'tel feàeral, em ccristrucçõo.
600 õo Brupo Escalar 10sé l3óiteux.

tia séõe ao Distrirto 'João 'Pe5sôa.

Servida pelas Linhas de 0mnibus de Flórianopolis á João
Pessôa e Florianopolis _ Biguassú. '

Prestações mensaes desde' 30$000
-

A Sorieaaôe se ericorr-eqc õcr ronst.rucção. ô'e Préaios
nos lótas oôqulr-lõoe.meôlonte a pcqorncnjn àe umoentroõo á
vista'e o restante em pagamentos mensces.

'

Informações completas, á Rua Conselheiro. -Mafia, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

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

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

I:) I O '" de (Curityba) . fabricado com Oleina

é conomico e rendôso. Experimente e verá que é superior
i

Preterir o Sabão· "r N
é c;::tar valor ao q�fe é bom,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·

I d Pelas Miscellania 'IA, GAZETA
r ornmerCIO, n US- Repartições SERVIÇO DA F. B.I.. ES- �!���r_C!�I�EPENDENTE

·

A· It
MINISTERIO DA VIAÇÃO PEC��z���� «A Martinho Callado Junior

tria e grlcu U ra Portari REDACTORES DIVERSOSN�rtc{��s� Approvand� a
Não queria sobreviver-lhe ... Agentes-correspondentes em

folha de pagamento, relativa quasi todas as localidades
Preços correntes na praça de Arroz em casca sacco 12$000 ARROZ ao rnez de junho ultimo; de

O b _ T ler grande be- do Estado.
Florianopolls Farinha BaHeiros sacco I 3$000 (Por Sacco de 60 lei/os) 1 :020$, do pessoal diarista

bedor drea:og���, �fim de evitar'CO IIa bo raçãoFarinha commum sacco 9$000 Agulha Especial 55$000 do Departamento Nacional d de quarto fosse 1\7 , J l 'J • II 4$000 O ã qlle o seu crea o.. 1 vão sera aeúo oido o origina ,Farinha de milho sacco Agulha Bom 49$00 de Portos e Navegaç ? con-
tentado a provar uma velha mar- publicado ou não.Café em côco sacca 25$000 ]aponez Especial 44$000 tractado para os serv�ços do

d 1815 escreveu em todas O conceito expresso etr arliErvilha kilo
I !�gg ]aponez Bom 40$000! Porto de Sã,o Ff.anc�co, da �: ga�rafas, �m vistosos caracteres, go de collaboracão mesmr soliBanha kilo !P Bica Corrida 34$000 : cargo da F.lsca lZélsao o

ii palavra-Veneno. citada, não itnplic� em responÁssucar grosso arroba 165$$000000 MERCADO ESTAVEL Porto de Flonanopo!ts'd Um dia, porém, apezal da sabilidadeou endõssc tsor partePolvilho sacco N 1006 - Approvan O on" Ih
.

I .J R.J _

d k'l 1$500
.

. I' precaução, pegou o ve o serviça aa eaacçao.Carne e porco 10

1$300
BANHA ze folhas, re allvasdao, Phaga- bebendo cognac de uma das suas AssignaturasToucinho kilo
. 60 l.·Z) menta dos mezes e jUI1 oe.

f
.

-lhe:5$000 (Por caixas de f(IOS •

1
.

d I di precIOsas garra as e gritou e. ANNO 44$000Cêra kilo
Em latas de 20 kilos J 25$000 J��ho u timo, o pessoa a� -Desgraçado!. .. Que fazes?.. SEMESTRE 24$000Mél de abelhas lata 18:��� Em latas de 5 kilos 130$000 ��:;ta do �epartame�o Na_Isso é venenol. .. Não sabes ler?.. TRIMESTRE 12$000Nozes kilo
Em latas de 2 kilos 130$000 cional de ortos e avega -Sim, senhor barão-c-respcn- MEZ 4$000ç�o, codntrapctado garaLos ser-

deu o creado. Tinha visto, po- A correspondencia bem comoViÇOS °d orFt? I� _aguoda, rem, v. exa. tomar tres calices, JS valores relativds aos an-a cargo a Isca izaçao o
h d d . .

Porto de Florianopolis.
esta man �d' �, ndão po ben � SIUP" nunclOs. e asslgnat�ras devem

.

portar 11 I ela e so revive -o, çer enviados ao Director-Ge-
resolvi beber tambem do mesmo rente Jairo Callade.

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 33$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR
Extra 68$000

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

(por lei/o)

Diamante
Christal
Moido
Terceira

COUROSSAL DE CABO FRIO MERCA90 FIRMELimpos pesados kilo

Refugos pesa r]os kilo
Limpos h/c'; kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000 ralxa I?oatal 37

9$000
7$500
8$000

20$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

XARQUE
(por lei/o)

Officio:
2$gOO N. 4.760 - Ao delegado veneno ...

:$$8�� do !hesouro em .Santa Ca-
PHAROL MODERNO Nomeaço- e�sthartnac.Communícando que,

FIRME
segun ia informou o D. P. N., d I dNum roche o, ao argo a
O terreno de marinha situa-

ilha de Cuessant (Finistére Fran- Pela Ínterventoría Federal ío-
do á rua [oão Pinto Floria-

d ram assignadas as seguintes no-,
. ça) foi inaugura o o mez passa" .nopolis, cujo aforamento fOI
d harol d N dic meações: João Pedro dos Anjos,6$000 Ed d H o o p aro e eve .

, .

d drequerido por, uar o orn, As condições do logar toraam para a escnvama a comarca e
I $500 não interessa ás obras por-

o harol ar assim dizer inacces- Caça�or; Arthur Dreyer, paraJ $)00 tuari�s projectadas para a siv�l; e p! isso se resolveu que
tabellião da mesr_na. comarca; dr.

1$500 cidade. f' to fosse auto Augusto Camtergiani, para mé-
o seu uncclOnamen -

, ,

CAMBIO N 4886 - Ao mesmo -

t' I d ela estação de dico da companhia da Força Pú-.

.

M' ma ICO e regu li o p bli d H I90 d(v á vista Commumcand? que o sr.. 1-
Greach na ilha de Cuessant, ica, estanciona a em �lva; e

58$563 58$963 nistro proferiu o. seguinte Acha-se esta estação ligada ao Waldenar :Paulo Nazario para
$785 despacho no requerimento da

h I
.

d c bos condu servente do Th(s)uro do Estado.
.

d São p aro por mela e '1 '

4$790 Companhia P�t? e

d' d ctores de corrente, que podem
1 $020 Francisco do u, pe.1n o

tambem servir como transportado'
� $530 certidão sobre as syndican-

res E alem disso està previsto.

d b do Porto de . , ,

II $870 eras as o ras
que em caso de ruptura dos ca-

1$620 S, �rancisco: «Forneça-se a bos' conductores, o tiro do <cc-

3$880 certidão.« nhão de bruma» poderá ser dis-
2$780 parado pela telegraphia sem fio.
3$450

�:�� Telepholle

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO
SAL DE MOSSORO' Gatos do matto uma

Sacco de 60 kilos 9$500 Lontras média uma

.3acco de 45 kilos 7$500 Graxaim do matto uma

Moido de 45 kilos 9$000 Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000 Cêra
3$000 Cebo
8$000 Carne de porco

Toucinho

DIVERSOS

SABÃO ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

orvrnsos
Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE PraçasGazolina caixa 55$000 Taboas de Íei est. (3x23) duzia 51 LondresVélas de cebo caixa I 6000 38$000 « Paris
Scd \ Pyramide caixa 58$000 Taboas lei largo 3x? 1 dz. 54$000

I
« HamburgoCebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28�000 " ltalia

Vélas stearina caixas 35$000 Fôrro de pinho 14�000 » PortugalZéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York

Côco sacco 50$000 16�000 « HespanhaFarello sacco 6$500 Sarrafos \... tx5 a dz, 6�000 « Suissa
Farellinho sacco 8$50.0

« BelgicaFarinha de milho Marialina caixa Mercado do Rio « B. Ayres
247$$°1goo FEIJAO « UruguayVélas de cêra kilo

(P d. 60 lei/os) «Holhnda
Grampos p. cêra kilo i $400 or sccco e

Cimento Mauá sacco I 1 $500 I Preto novo 13$000 �����������

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 Verm�lho 20$000
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000 Exame de admissão ao Ç/ymnasio

, MERCADO FROUXO
As auhs terão inicio a 15 dt

VINHO DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA corrente. Informações à rua Feli,-
Em quintos 110$000 d 50 l.·Z) pe Schmidt n. 119 com o Prof
Em decimos 55$000 F'

('Por sac,co e

ICll OIs$OOO Xavier.
ma com po O b d 1934Café em grão arroba 20$000 G ' 10$500 I

ezem rc e .

O
rossa sem puVassouras 5 fios dz. 22$00 MERCADO FIRME

Vassouras 3 fios dz. 2300$$000°00 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIROXarque coxões arroba
5TorK em 19-11 Entra3ase 5ahlaas

Xarque sortidos arroba 27$000
24 a 29-12

Promoção
Foi promovido a contínuo o

servente do Thewuro do Estado,
sr. João Alfredo Oonçalv�s.

���:S:'

H Cíne-Theatro

ROYAL LicençaA C. Telephonica Cathari
nense acaba de installar um

apparelho automatico na re

sidencia sr. Emilio Schroe
der, que tomou o n. 1382.

11 DE JA1..JEIRO Foi concedida lícença, de 60
dias, ao escripturario do Thesou
ro do Estado sr. Arcendino Bar
reto.

?
N a época dos rea

justamentos Primeira
ViajaráRio, 9 (O) - Serà con�titui

da dentro de alguns dias a

commissão incumbida de or-

5.444 ganizar os estudos pa_ra o

15.519 reajustamento de v(mClmen-

8.259 tos do pessoal do Ministeri(1

5 863 da Viação, de accorcio com
.

a resolução do presidente
da Republica.

Constituinte
IIRio, 8.-(G)-Deve seguir
por (SCes dias, para o norte da
Republica o mini3tro da Viação
sr. Marques dos Reis.

MElrcado de Florial'!opolls
Feijão preto sacco 1 5$000
Feijã) branco sacco 20$000
Feijão vf'rmelho sacco 15$000
Milho sacco 12$000
Batata sacco I 0$000
Amendoim sacco 10$000

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

7.555
15.306
3.274
8.110

105.8i8
108.280
27.391
22.511
25.496
13.5@0

Curityba, 8 (O)-Instal
lou-se hoje solemnente a

Constituinte Estadual, tendo
sido lida a mensagem do
sr. Manoel Ribas, Interven
tor Federal. Cartazesdod iaFaltam as sahidas dos depositas particulares.

PRÉDIO
CINE ODEQN-A's 7,30

Prefiram sempre o inegua- horas, Serpente de Luxo.
vavel SABÃO
IND IOde Curityba. CINE CENTRAL - A's

7 e 8,30 horas, Heróes sem

Patria.

�l)----------- ---------------O Não comprem carteiras, luvas
mei&s, sombrinhas, sem primt'ira,

Deseja-se adquirir um pre- ment� examinar o novo sortimento

dio no perimetro urbano, de recebIdo pela CASA ROMA

I construcção nova até ...•... NOS, á rua C. Mafra 26.

20:000$000.
Cartas sem compromissos

para o abvogado dr. Pedro

Gravede Moura Ferro, á rua Tra-
jano sobr 10,.uado.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
rRIAOOR

EWALDO BAASCH
I?ALHO�A

Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael Vigiacomo
R. Con5elheiro Mafra, 76

Chegou
A VO'Z DE OURO

CINE IMPERIAL - A's
7,30 horas, Tigre Demonio.

CINE ROYAL-l\'s 7 e

8,30 horas, Tigre Demonio.

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
.

O mundo em sua casa
DesastreOUro

Em joias, moe-,

das, barras, etc.
Compra-se, le

galmente autorizdo pelo Banco
do Brasil, pagand:>-se os melho
res preços: Unica Joalheria auto

rizada pelo Banco do Brasil, Rio�
.�-------------------------------. b�rto Müller-Rua Trajano, 4C.

SE QUERES ANPAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1. '212

E NAO.A MAI31

Moscou, 8 (G)--Verificou
se hoje, na linha férrea en

tre Moscou e Leningrado,
um grave desastre de trem.
Ainda é impossivel se sa

ber o numero exacto das vi
ctimas, entretanto já foram
encontrados vinte cadáveres.

VENDE- A causa desse desastre,
SE finos mo- que se. deu a .2� kilometros
veis. Tratar no Lar- da capital sovletlca está sen-

go Benjamin Comtant n. 2, das do aUribllida aos inimigos
I 10 ás 14 horas. do regimen •

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovíta Gandra e Casa Miscellanea

Pellaria Argentina \

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

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

ENDE-SE uma

confortave,
I casa, sita na rua prin:

cipal do distrkto «João Pessôa», com undos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO
.

'

f

". ,.
' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Systhema Nervoso
I
j
I '

I Dr. Pedro de Moura Ferro 'Rua Trajano, 7 (sobrado
Consultas.-zas., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 1 4 ás 20 horas

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Anályses clinicas
literarias

Bacteriologia, 50rologia,
chimica

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

AdvogadoRiSERVA ALCALINA

Hemosedimentação IRua Trajano, n: 1 sobrado

Consltltorio:-Arcypreste Pai-f ,I Telephone n' 1548
va, I. Consultas: - Das 1 5 1
ás 18 horas. Phonde. d/6018 I! Dr. Salgado d�-�I:i:� II -111,-�cl'�'ia-"--r-"n-iac'ia e 0"0-1?,_esidencia:-Viscon e e u- I I

fO Preto, 57- Phone, 1524
Ad 1 1Z2ri a rJi oderna

i vogac.o I i[
�

I

RUA FELIPPE SCIIMIDT N' g! I

Dr. Antonio Botini
I

_..

i

Modlclnalnterna- SYPhlllSll1
Vias Urinarias I

I

Consultório e Residencia I

Rua Trajano, 21 II
Consultas ás 17 horas I

'

u.

Telephone 1.658

Furumdungo - Por Souza Cc-

Refinação de Assucar :::::flnaÜ!,.=PO,G."ãO Pt.
de feira e Silva

-

JOAO SELVA Cossacos - Por Cordeiro de

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos Andra le

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

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

phone n. 1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pharmacias

E'UHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C ° (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catoarina

90 ANNOS "de de publicação ininterrupta -.'Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Telephone n: 1375
Esctiptorio dr /vdvocacia
• ' ._::;:._

-

.AI' -=mr ••

I

I=--="=--=""=-=--�"··============�II

II Phafi1tmaciaPOPULAR
DE

Antonio d'Acampara
I

Praça 1.5 de Novembro 27
TELEPJ JONE 1170

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Dr. A. Wanderley Junior
-------

-_--

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

Pelles Fabrica de MassasArADEmlro

João José Cabral, provi.
sionado,J-=========�======�I

CUNJCA MEDICO-CIRURGIA
DO t

Dr. Aurelio Rot?l?ilCom pratica nos hospitais I

1',
da Europa I 'I"

I
Nas grandes luctas que desde-

MOLESTIAS DE SENHORAS
==�======-�:;;;;;=_.����������= bram 1)0 campo da actividade so-

-PARTOS I I cial ou commercial, o espirito mo-

Diagnostiro õue molestias

A
.

M d I I b d T
Internas pelos RAI05 x, ccac IO 0- erno e »em equi i ra o utihsa o

T R dio teleohone como a mais inprescin-ratamentos com as a I
-

•

O d C UI C t• divel das necessidades!
n as urtas e tra ur as

re Ira
Radios U. Violeta e Iníra-Ver- I tem seu escrip-
melhos=Completo Gabinete de I

Electricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tubercul05ePul
manar, com controle raàiologico

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12'

� das 14 ás 17 hs ...Telef.
1475 - Res. Visconde de

lOuro Preto, 75-Telef.14CO

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Convença-se ..

,

Experimentando
MACARROES E MASSAS PARA SOPA
D IV NA-OS MELHORES

n. Felíppe Schmidf, 9·sala 3

Talzphon ee :

Escript0rio
Residencia

1.620
1.274 to, Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38 Almanak Laemmert

Artigo- Dentaria Artigo Dentario
Só na .Joalharia MUller
Unico estobal eclrncnto capaz àe ao+lstuzar o mele exigente

p r-c li s s lonul , rnontcnõo sempre cornp léto stOCR àe proàuctos õcn
I

tcr íoa nor lonocs e exrronqef ros. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.)

Esta "Joalharia cvlsc a05 5eU5 freguezes cirurgiões àentistas que
raaoluau àesta àata em õlcrite fazer granàe rcõucção

õ

e preço
n e5t"5 ortlqos,

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

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- PhoMP' 1277_-

Caixa Postai, ) .'J. • ual ume .. Districta Feàeral
2' •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " •• Demais Estadas do Brasil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Catharína
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma complet a

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activi d a

des lndustriaes, Commer ciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

II) Casa' Bel" rão' �r�It""tW."(I;".'I)'(f.:�(or!?:.wm�'íl:ir.�(�:íf��,Ç�@l�,��m����6 ,'1" �� (),_i� �,9 �� ?,E: 1� �.!J' lij,,, �'l�lJt��� �)'" (?,j5i'���jiV����w

lem ��I�;�:L���D��l:�� !i Fabrica de oveis i
de solteiros e casaes, tra- �'4

i
� DE

.

vesseiros de primeira qua- ,�� d V-t.-
"

lidade, pastas cornrncrciacs ,�� Pe ro I a I
."

e escolares. Arreios de to- êlfl
da espécie e todos artefa- � ACEITA Ei"'.JCOMMENDAS EM QUALQUER G
ctos de couros. $ ESTYLO-ua João Pinto, : 1 B-TeIephone, 1693

O
I Rua CC'iradenfes, 3 -Fpolls. "*@l(f":JJ_)-.��,,,,,,).�@����r.�,g{tt;i'���������

="""""'===�=====�=== lq,·(.ij����.(,,"����fiiif����l'<."�'���������

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

COMPRE.--OS
melhores macas

"SAP
PELUSO

1I1elhoes calçados das,
No

Brinquedos e artigos para presentes M iscela-
"HIO , MI I ,nea. Sóe sempre NA Isce anea.
F. Schmldt, 2 onde a variedade e os preços são admlraveist

,l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G
- Por 700$000 ;.����� 8 8 0==. � �AZETA VENDE,�SE u� apparelho �ICarnaval '���:s=:e=:-::�r������

, de ramo PhlllpS, modelo � , ,

•

C I , kI -.,

A '! O �, � O
.

p O V O
. vo.830A, completamente no- ���--oooooooo����oo, a rnava . I

Florianopolis, QUinta-feira 10 de Jane Iro de 1935
Inforções, pamor obsequio, :ttJoo��oo��oo���1

=5JWZPR 7Mm't=e===cWiã•.-

Chupa, mas não

�-&'����:srz:�oor*T*::loooo...�����*r.*T� engole

�r D E S P O R TOS �J Com a approximação do

�I
r� Carnaval, agitam-se os jo-

� (ij veus enthusiastas, dispostos
r � á folia.

� R d t Soortivo CYPRIANO JOSE' � Os c�mponentes do Chupa
� e ac ar r j mas nao engole, como nos
,�������� �'*U����T�3�-..."-���:...........-.�� .....".= ........ ""...".,..��-"'�...."""'"

annos anteriores, preparam-
Futeból d L' N

. , F d - d se, decididamente, para com-
alga autica a � eraçao ,e memorar os dias consazra-

sports terrestres, e mais um [esti-
dos ao Rel M

o

I·
,.

d I JS ao el orno.
va s��rhvo a ser realiza o, em

Conseguimos apurar quebeneficio da construcção d,� de- .

h
d

'

/ld I J os rapazes se reuniram, 0-
oen enClas, no campo Jl OpIO ' . ,

Y d
" dorni 20 Je, para mais um ensaio.

\.�n er, no proxlmo ommgo .

Bloco da Tesoura
Aproveitou tambem o mornen-

to plra apresentar seus sentirnen
t03 pelos ridículos acontecimentos
d � domingo próximo passado, em

Santo Amaro, enaltecendo, no

mesmo instante, as palavras de re

criminação e patriotica repulsa da
e [acção de fi 'Republica, na

sua edição de 9 do corrente, a

qual, mais uma vez, d.monstroi
serena imparcialidade d, a .tud.
e espírito de brasilidade.

Disse mais do seu interesse pa
ra a dsputa de todos campeona,
tos, quer nauticos, quer terrestres.
durante o anno andante, quando

nesta Redacção.

�*.��'G.OG(t.o••��••��.�o••e�e.o.t).o.o�
:O , Como se vê, o actual presi- São as seguintes as previsões
� A

·

I
·

d P d
·

I S A � dente merece todo ap rio e esti- da Estação M�teorologica desta

$ U X I, I a o r a r e I a I. � muio de todos .bairijas-verdes, Capital, para o período das 24

� �, bem como da Ímprensa local, cu- horas de hoje:

! P L A N O A i ::vei"'"�,,e pelo spo.t é no-

::i�J���-i��t�A:Uj_Gi'OEle�� X A Apea pezarosa
VENTOS: _ De norte a

= 8. Dist. ibução no Estado de Santa Cath irina em 4 d: janeiro de 1935, re- i S. Paulo, 10 (G)-O leam
• elizada de accordo com o Decreto N. 24.503. de 26-6-34,- rf® da Aviação Naval, recebeu o se-� ;; guinte telegramma:� 1. Antiguidade:' � <M' h

.

A' - N Im w
< ann eiras 'vlaçao ava

:� Con',r. N. 10 Ludwig Lueth Joinv;lle 16:000$000 O Florianopolis: -- �e:ebemDs com

� @lI profundo. pesar n.otICla desagradoa-� 2. Emprestimos sem juros �
I f b d• Pontos

i
I
ve pesslm,a mam estação rece I a

�, 2447
do CruzeIrO Santo Amaro do-

,it: 699 Vva. Margarida Neermarlll, Joinville, I 5 :000$000 .

� I mingo último occasião disputa jo-
fk(f.J 525 Julio Laux, Blumenau, 10:000$000 2.377 I f 'b II APEA� 598 Leop:>ldo Gaulke, Bkne!lau, 7:500$000 2.346

�
go oot- a - ».

� 482 Leo Eschweiler, H'lIlsa-Humboldt, 25:000$000 2,332 �

� 86 Otto Richter, Joinville 30:000$000 2.300. Flamengo x V. Nova

� Blumenau, 10:000$000 2.295 O n

;; �6� E�!;:I!er�:��:�fel, Joinville 10:000$000 2.243 I xim�io'se�áO r��?zad�0::g;r::1� Grév:s, gréves, que massada,
� 269 Henrique Michels, Blumenau, 7 :500$000 2,21 I �� jQgo interestadual entre o Flamcn- Contmuam sem par�rO 654 José R01rigleS Ferna1Jes, Florianopolis, 10:000$000 2.198 I: gr. lo:al e o Vil'a Nova, de Mi- E a causa mal termmada,
� 733 Olivia Ne�t) de Lim:i, FlorirQp)lis, 7:500$000 2.176

� nas Geraes. Como eu disse, vae voltar ...
� 880 Henrique Dauer, Itajahy, 7:500$000 2.160 � �

i 0,, {f3l Cl
�, 3. Emvestimos a juros de 6·}. p. a.: O

o a ao es íJ

.� 772 Aderson HJrn Ferro, Fbriano.)Jli;, 20:000$000 2.155 G Rio, 10 (G)-A 15 de Ja-
'� 289 HoracÍo e Brasileiro O neiro próximo, InIClar-se-á o cam-

� Haro Bacellar, Herval, I 5 :000$000 2. I 52 ., peonato de bola ao cesto com o

-G 603 Oswaldo Krieger, Itajahy, 5:000$000 2.137. i jogo entre as equipes do Ceará e

�� 747 Pedro José Heil, Florianopolis, 7: 500$000 2. I 21 O, Maranhão, em Fortaleza.

�� 122 Willy -Schwerfeger, Blumenau, 12:500$000 2.1 08 !,,�,�� R d R d R' d S I I O di 2 I 08 wB J-ercules foi operado
"'��;! 364 ichar ue iger, 10 ou. :ooo,pooo .

�
�� 782A t W' Rio d Sul 15:ooodiooo 2.102 'é@

)�i)" ugus elSS, O,,p

.. S. Paulo, (G - O jogadorO 496 Willy Schwertfeger, Blum�nau, 5:000$00) 2.094
�

é I Hercule�, do S. Paulo, foi ope-O
P L·A NO" B " • rado hOJe. 'em anormalidade.

I la. Distribuição I Box
• effectuada depois de apenas 27 dias de funccionamelto �

ii G Camera x Harley
,�

1. Antiguidade •�J S. Paulo, 10 (G)-São bem
�) 49-Raul Deeck, Blumenau, 30:00c$0)0 4:000$000 I,',� plconta contr. consideraveis as apostas para a

O 2. Sorteio: � luta do dia 13 próximo, na FIa-
o � resta, entre boxeurs Primo Car"
e a realizar-se em breve sob a controle do competente fiscal do go- � nera e o preto Norte Americano
� verno federal, em Porto Alegre: Serão sorteados entre 33 adqui- ! -Harley. Em entrevista, o bo-
� rintes 12:500$000 I: xeur Harley disse «que Carnera
� 3. Maioria de Pontos: :: confia demasiadamente no seu va- r ,

g Serie I Pontos � lar», motivo por que não lhe tem Ja est,a perto, bem pertinho
i plconta contr. 495-Raul Deeck, Blumenau, 20:000$000 2:000$000 763 ! admiração; entretanto, lutarà co- ge nos esse aureo pômo

.

� Serie II t mo mais frac), porém, só aban- o. gorduc�o (ou. do gordmho)
,. Contr. 24-Carlos Souto, Blumenau, 7:500$000 76

I donarà a luta, quando lhe falta- Rei da FolIa, Rei Mômo...
1 d AI � plconta contr. 20-Boehm & Cia. BJumenau, 50:000$000 .15:000$000 69 'dEstá nesta capita o sr. r. - � rem os sentI os.

ves Pedroza, juiz de Direito da � m
Vamos, pois, para a Folia

comarca de lndayaL � LIVON IUS & C ia. • Camera em S. Paulo Destes dias sem igual
G • Todos feitos d'alegria

,

'b d O � Correspondentes I s. Paulo, 10 (G)- Primo BreJ'eira do Carnaval...Pelo OD}1l1 us a empreza a- � h
&,

h A do norte �
_

' Carnera c egarà amanhã a estarius, c egaram ontem 'IDi'
�mAÂ�_�,�Â ' __AMW_����.,h®Â��Go••e....�.��•• &. �$�� capital, de aTião.do Estado: �������

Sra . .%lildo '0avares

Regista-sé hoje a data anniver
seria da exma, sra. d. Nenem Ta,
vares, esposa do sr, dr. Mileto Ta,
vares, juiz da 2a. Vara da co

marca da Capital,
fi Gazela, respeitovamente fe

licita.

'Roberto Weiulhausen

Festeja hoje, a data do seu

anniversario natalicio o sr. Rober,
to Paulo Wendhauscn, elernentr

colligado de destaque e gerente da
nossa conlreira fi 'Patria, que Sé

edita nesta Capital.
A Gazela cumprirnanta-o.

Sra. Salvador Di J3ernardi

A data de hojF. regista o anni
versario natalício da exma. sra. d
SolanO'e Rodri�ues Di Btrnasdl,
copos: do nos;o estimado con

terraneo sr. Salvador Di Bernardi,
aca' ado commerciante nesta praça.

Passa hoje o anniversario na

talicio do sr. Luiz Carlos de Me,
deiros, [unccionario dos Correios
e Telegrdphos.

Faz annos hoje o jovem Marie
C. de Andrade, filho do nosso

co\lega de imprensa Laercio Cal
deira d,� Andrade, secretario do

Departamento de Doutrina da A.
I. B.

Anniversaria-se hoje a gentilissi
ma senhorinha Nice Selva Gentil,
dd nossa fina sociedade e filha do
sr. Euclydes Gentil, alto flmccio
nario da Contadoria do E,tado.

Decorre hoje, o anniversatio
natalício da senhorinha Elsa Souza
Lucio, filha do sr. Albano
Souza Lucia, official reformado
da nos:a Marinha de Guerra.

fAZEm At-lNOS t-iOJE:

o sr. Antenor Segui, funcciona
rio Llposentado;

a exma. sra. d. l�adir Porto

Sucena, esposa do sr. Mario Su-
cena;

a senhorinha Oclandina Büchele;
as sras: Guilhermina Eugenia

Pereira, Zulmira Laurinda das

Neves, Josephina Rivalho Xavier;
as srtas: Dóra Quint, Lama

Veiga da Cunha;
os srs: Moacyr Coelho Pinto,

José Luiz PtT<':!ira, Pedro Evaris
to Nunes Coelho:

a menina Celia, filha do sr,

Victor Silva, funccionario da Re

partição de Estradas de Roda-

gemo
-

rf-iEBAm UNS ...

Acompanhado de sua exma. es

posa regressou, ôntem, do Rio

de Janeiro o sr. dr. Augusto de

Paulo, I' tenentemedico do Exer-
cito.

Acha-se nesta capital o sr. ca

pitão Reiff de Paula, official, do
nosso Exercito que até bem pou
co serviu no 14' B. C.

,ii:"

1",;:"i

,
Arlindo de Britto, Irmã Elfri

ia, Ediltrude, Irmã Eloisa, Hans
3pieweek, Arthur Scheefer, dr.
Guedes Pinto e filho, Sylvio Son
CIIll, Dix Sertorio e Justino Ne
ves.

o PRESIDENTE DA FEDE

RAÇÃO, SR. NELSON NU
NES, TRABALHA INCES-
SANTEMENTE PELA
GRANDEZA DO NOS

SO SPORT.

EHfERmo

Continúa em tratamento, rc

colhido ao Hospital Militar, o sr.

I' tte. Renato Pire3 Ferreira, dis
incto olficial do 14' B. C., que
em nossa c i.la le é bastante relacio
nado.
Ao sr. tenente Renato, que tem

sido muito visitado, dese jamos
1 I

'

p omp;o r, sta )e ecimento.

Roupaas para homens e

crianças só na CASA

.

Esteve ontem á noite, em ligei
ra conferencia com o redactor

sportivo deste jornal, o sr. Nelson
Nunes, actual presidente da Fe

deração Catharinense de Despor
tos, que fez interessantes declara-

ções a respeito da crise sportiva
que atravessa este Estado.

S. S., com a sua habitual e

ducação e m .destia, apresentou

A
innúmcras suggestões para o maior

engrandecimento e moralização do

sp »rt, em terras catharinenses, tra
çando-nos o plano para a fusãoCAPITAL.

Novamente em ac ..

ção o "Rei dos gal-1t,linheiros" ..

Ontem, compareceu á Po-
I icia o sr. João Moura J or.,
cornmerciante e residente á
Avenida Rio Branco n. 165,
queixando-se de que fôra rou
bado, na noite de 8 para 9
do corrente, em diversos
frangos e gallinhas, num to
tal de 26 aves, todas bellis
simos exemplares da raça
Leghorn.

O queixoso suspeita de
Alvaro Passos, «Rei dos gal
Iinheiros» , que na mesma

noite foi visto nas proxirni
dades de sua casa, levando

������������, ás costas um sacco de ania- \,

gem com gallinhas.
Alvaro acha-se detido n ..

Policia Central.

Domingo vindouro, o Blo
co do Tesoura, constituido
de elementos do Gremio
drinca Quem Póde, que tan
to successo alcançou no car

naval de 1934, virá á Praça
15, com um aflnadissimo
.cnjuncto e sob o comrnan

"o do conhecido e applaudi
(:0 balisa Narbal.

proporcionará a vinda de clubes
de Ioot-ball e de outros sports a

esta Capital, dos diversos Estados
do Brasil.

..

Tratando-se de e'ernentos
conhecidissimos e dedicados
j'l falta e sympaticos do
1OSS0 público, como é o Brin
ca Quem Póde, é de se es

perar uma bella apresenta
ção na noite de domingo.

o TEMPO

leste, com rajadas frescas.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 29,6 e mi-,
n:ma 22,5 registradas, respecti
V_lmente às 14,00 e 6,40 horas.

As gréves cOTltinuam ...

-J

Eu não sei ... o caso é sério ...
Essas gréve�. a meu vêr
Encerram algum my5terio
Que, mais tarde, hei de saber ...

Com A Cidade do
Bisbilhota.

Só hoje fui descobrir
Com grande, grande surpreza,
Bisbilhota, sem mentir,
E' homem, sim, com certeza I

E eu de Dona lhe chamava
Pensando de ser mulhér
Sem saber que muito errava ...

Trocando o sexo; o que quer?

Bisbilhota, o seu perdão
Eu lhe peço, em desatino;
O senhor com quê, então,
E' do sexo masculino???

Carnaval...
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