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RIO, 11 (G)-Reuniu-s�ex-- depo.s de tanto esforço da magis-I -o. (
� IOAOE �

�
_"------- - �

traorclinariamente o Tribunal Elei t.atura, ser constatada a fraude � �
tora], justamente na turma apuradora ª Trabalhavamos esta manhã na confecção do jornal. �

lJ 111 a comm iss.3.0 d e co 111 rn e r... Odes. Sussekind de Mendon- presidida p�lo d:s. �ructuoso de

�I d ,Havia um ,sdile�cio resdpeito�o de concentração, ouviu-
�

ça allirrnou <lue infelizmente cons- Aragão, cUJa integridade moral �
o somente o rui o aspero as penas riscando no papel, �

C iantes confe re nc i a rá conl tatára grav�s occurrencias nos foi salientada, ficand� resolvido r quando nos entra, porta a dentro, uma mulher, uma ciga- �
O Ch e·te dO GOverno mappas, motivo pelo qual pediu corno prova de consdieração, que�" na de grande e lindos olhos castanhos, de bela fisionomia, �

a abertura de rigoroso inquerito, fosse elle pr_oprio o designado para r- mas suja, desalinhada, como sóem ser as ciganas. �
secundado pelo des. Vicente Pi- a nova verificação dos votos apu- r E estragou o ambiente: pôz-se lógo a falar muito al-

�
rag;bc, Ta.nb em falou odes. rados pela 12a, t�rma auxilia�o r to e a importunar, com um caradurismo insuportavel. AI· rw
Antonio Nogueira, CJue disse ter pel� professor GUimarães Rogeno r guem tentou pô-la na rua. Foi inútil. A ciganinha irn- �
sido ii. fraude perpetrada pela jus· FreItas, �"�I

portuna, desviando-se, ía dizendo:

I�"W��l:ça eleitoral do Districto Fede- �
- VENGA, Venga, yo vai a dicir-te la buena ��

I d f
_7'

..

F "be__ dichaw
ra, tendo �,ido raspa ii a irma �
do eles, Fructuoso de Aragão, nos I I �

Ato continuo, com a maior calma, foi atirando so-
ttJ

solicitou á c, cxcia. <ludicnci,a mapras da 12a, turma, que fo- /* A reportagem de � bre a mesa um baralho velho, sujo e ceboso. �
ram alterados. Pediu ao presiden-

A Gazeta traz-nos a in- � - Ven�a, venga yo voi a deitar Ias cartas �
terêssante novidade de i Ias cartas habtan Ia verdad!

' �
te energicas providencias, requ.- �

�

sitando todas as urnas c doeu- que os pequenos engra-

r� Já todos voltavam-se para suas tiras, emquanto a mu - �
d I

'

d D··
xates de Florianopolis,

���
lherzinha importuna ia tagarelando p'ras paredes, t"�OS E��tados F����:l eas :u�çõ�:rat: ap�::Id�� numa commoveelora

ele-"'I Esperavamos que, aborrecida com o'"' nos:o despreso, �

monstração de s ilida- .. I f I
.,

id d
ri.ó1

- -----

por aquella turma para serem re-
" e a se osse, mas a guem tem a SInistra 1 éa e atender aos i!"li

.

I
vistos,

riedade que a miséria � clamores desse diabo de saias. Foi a conta, ij
Unidos e Eum"'op�, o ·mlBll A seguir fal�ram ?s dese�bar-

lhes impoz, foram hoje

Ir�1
A Eva,.e Eva é o seu nome, pelo menos de guerra, �

.__
__

_ _ _ _
__

_
- -

gadoies André Fana Pereira e
á Prefeitura Municipal. "fez umas munsquetas com o baralho, soltou sobre a m�sa .�

I Sabem os leitores, para it d
.

I ij

F d
Moraes Sarmento que lastimaram, e man ou que o mter ocutor cortasse em tres montes com r."

.. � ...1lI � .....� lMl � que? Para conseguirem '"' - d I f
'

la exi I' W
11 �S'firo 8.lIa aiZ ii&;;!lI iolI g� I!!J ama0 esquer a. sso eito, e a eXIge os mi réis para

��

do almirante-prefeito o � começar a leitura. �
seu apoio á suprema e � Ante a mordida, o curioso de seu futuw desiste, �

única pretenção da clas- �r...It�· mas as pess3as que se acercaram da ciganinha, resolvem �I+.. ��se unida- o descanço f I I' b d o,
azer uma vaca, para que e a ela a uena icha do Bra.

dominical. � si!.

��I�Pobres, lutando dia � Feita a colheita c entregue os niqueis á aventureira
"

a dia com as crescen- � sUJa, ela aproitou os montes já separados e foi lendo as.
!f

tes exigencias de vida,

�I
SIm: �

esses pequenos servi- rü 1I.T·t d 'W
Il' -1'101 e e tempestade uma carta federativa parti- ��

dores do povo, como � da, para dar logar a nova carta unitaria. El gobierno es �tl�se pleiteassem uma gran. � f '

'f I f ..
:!. uerte y restara mas uerte ne uturo. Gréves e más gré·de riqueza, reivindicam � ves pero gobierno los vencerá a todos. �

O simples direito ele re· � Vejo dois homens: um civil e um militar. O civil é H
pousarem aos domin- � um temperalJlento forte, carater firme, absolutamente fecha- �
gos, concessão que de � do. Gos�a de T?andar, não suporta abusos ou imposições, �
ha muito lhes devêra � Tem mUitos .amlgos entr,e medICaS e militares. E' arrojado, r�
ser concedida. ij com tendenClas. progressIstas e renovadoras. E' refletido H
Affirmam-nos que o � calculado e autoritario. Sabe querer o que quer. Age fria� �

sr, almirante-p r e f e i t o � r. e t � quando é necessario. �prometteu estudar o as- � Do militar, pos:o dizer que é o mais moço general ij
sumpto. Pois, pará nós; � da tropa. Sua carreira militar é inegavelmente bela. Ele é ;é evidentemente desne- '� um valor autêntico e mostra ter pela sua classe um amôr I!'r
cessaria qualquer pro- � febril e um .fogoso entusiasmo. �"
tellação, tão justo, tão � Fala em demasia e principalmente á imprensa. Suas �
natural e tão humano � palavra� ,são como a lança de Achilles, ferem e curam. �
é O anseio de nossos � O I t t Ad d I d

�
..

s pO 1 ICOS em me o e e, a oram-no porque não o pó- Il'J

pequenos engraxates. � dem devorar. �
Dois novos membros para o Conselho Postes derrubados � Esses dois homens salvarão o Brasil. �

_ � Haverá transformação, mas esses dois homens ficarão: �
Tendo sido resolvida toda a materia, depend�nte de appro- Devido ao temporal, que rei· ti

-um será presidente da Republica Unitaria, o outro presi- �
d C Ih f d I'

.

h
' ,

I d I!' dente do Conselho de Ministros. ��V,�ça-o o onse o e re erente ao anno passa o, so ICltou exone· nou oJe nesta caplta urante

�
..

c<
, ,

' .. Juntou as cartas e deu o fóra.
ração do ((lrgo de membro do Conselho Consultivo o nosso distincto uma hora,' cahuam dI,verso,s pos· .. N f' �

J AI t d C h d C T I h f d
" ÓS Icamos cá parafusando sôbre toda esta I �

conterraneo sr. oão can ara a un a, tes a la. e ep Onlca, Ican o � I eng�· li!I

P I
.

I d R bl' f 1

f' 'd '� enga, que me fez mudar de assunto. r.�
e o sr. preslc ente a epu Ica oram nomeados para azer mterrompI as as communlcações ij I!t

réll te d� C�l:selho �0nsultivo do Est�do: os srs, dr. ,José Baptista I telep�onicas, em diversas partes ��
BIS B I L H O T A �

Rosa, clJ"urglao-denll<tEr, e Rob�rto Ohvelfa, commerClante, da CIdade. oor*1fGa'!-Te�l�'Z"i1,....,,'"'........., ......"'""".........�,...""�-""' �!
"'."_''-'�'-''����L��''''����

Fm rcunino realizada (>ilt,m resolveu ii Federação da

A�soci3ÇO('S de Commcrcio, InJt!.,tria c Lavoura, designar a com

missão rompo ta dos srs: Orcar Corrloso, ,Â_('JOJl Paria de SOHza,

. Ic.üo IvIul'it7, fvLi10d D.mato da I ,101 r- 1\1iguel [ \"'1"\, p;Hi\ C(\:}f. T� n

; iar com o sr. <'lI.. I[llt, Vi'í.tPl I "'llual, "uhr.:: o üU�,n1<'nlo do im-

POSl0 ele' induslria e prohssões.
l loje, (\Hf'lida commi .. ,:1o

1 _
r 1 r l .

rara arnanna, as I J noras,

Rio, ll,-(G)-Ern impor- de uma missão financci,·a aos Es- Veja a distribuição da Au-

tlnte missão financeira, partiu taclos Unidos c a Europa, xm�dora Predlai S!A,
ôntem para o� Estados Unido:, Iniciando-se os trabalho, parla- na 2a, página ,

e Europa, a bordo do ,,'Y-/cs- mentares em maio, a essa épocé\ Plano «B,> com 76 pontos
tem Plince» ,o sr. Arthnr de j:í. devo ttr concluído a clahora- apenas.
Souza Co�la. rnini;,tro da Fa7(-n· ção dos orçn.mr:::ntos d. Republica, ------------

da, têndo sido de�,ignaJ() para Por essa raz;3.!) posso lh('s aclian- As ii réves
d 'spachar o expediente d3'l'1eHc lar

quu'c adminha esta(EJ� '10S Esta,- ,,.. II.�t a.nu'am
ministerío, o sr. Bcllezas de Ai- dos ni os e na

�

mopa sera I ..... 1111

meida, directol do Thcsouro Na- a[ el11S de 45 d,a�, no maximo,

ciontd. Em fins de feveleiro ou principias Campina; 9 (G)-Está inalte-

Rio, ll.-(G)-O sr. Ar- de março devo estar d,� volta,» radu o movimento grevista inicia-

thur Costa, não seguiu de avião E os objetivos dl viagem?- do a 2 do corrente, na Industria
,

d·'
, l' 1

'

d
.

\ ...... � Nacional de Seda.
conlorme se "Il.\a a u tEna 10r3, 111 aga um )om). :""",

pelo motivo de ter de Illtimar aé - «São os já amplamente di- As grevistas em numero ap

provid 'pcias, p;ua as nf'goc!a vlllgados». A I'mbaixada segue proximado de mil, �çontiouam fi r

ções, as quais serão {fit.as tran afim de ref:ularizar a situação eco- mes no seu ponto de vista, plei

quilamente á bordo. Quanto a nomico fmanC":ra do Bras] nos I teando as ferias de 1933 até o

demOla do mmislro da Fazenda E:itados Unidos e na Europa. dia 20 do corrente.

em Washington, serà mLit� curta, I
..��""",�.;�������������������--��

sepuindo immediatamente para
J ,�ndr('s, PH·is, e Berlim, onde er::" y' ..� � W1U"� II se
lesolverrí as�umptos de magna im·· &},,,,-,DHlü('w li V e

portaneia para o crt" cen�e inlt r i . 1"0 JoáO
cambio entre a Alemanha <' o I
Brasil. De Berlim seguirá p:Uil. o

Brasil, pelo navio maIs ràpido,

o canseihei
Cunha·

Rio, 11,-(G)-Falando a

imprensa, o sr. Arthur Costa dis

se:

__ «Como vêem, a minha via-

gem foi re,olvida de imprevi,l?,
Após a conferencia �n Pala:JO
Guanabara, ficou dt'cldtda a Ida

,
1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redactor-chefe .�'>Jj���� U X I I a o ra r e I a I. ,.�,l.;Martinho Callado Jlmior �"<., �,

�REDACTORES DIVERSOS �� r
�AgeJ:tes-correspondent�s em I �t: P L A N- O A �,quasi todas as localidades "'�� @

cio Estado. � � O olíicio n>, 61, de 31 de
Collaboração�' 8. Distribuição no Estado de Santa Cath.irina em 4 de janeiro de 1935, re- IIOutu�ro de 1934� enviado p-Ia"""

- , : ., O ,,�; Associação Catharinense de En-Nao sera deooloido o original, � elirada de accordo com o Decreto N. 24.503, de 26-6-34.- � genheiros ao snr. Delegado do

rr: ou não.,� r Antiguidade: ! Ministerio do Trabalho neste L-
conc;ito eX1:resso etr ar li ,� � tado, Iazendo relerencia poucogo de colwboracao, tnestru soli � Con.r. N. 10 Ludwig Lueth. Joinville 16:000$000 • cor tezes ao Centro Catharinense

cilbadlad, s: imPdlica em resprm ! 2. Emprestimos sem juros I de Engenheiros, é de uma au-sa i i a e ou en êssr por parle W Pontos � dacia a toda prova.-Mandaria,da Redacção. � 699 Vva. Margarida Neermann, Joinville, 15:000$000 2.447 � por exemplo, a bôa e sã edu-Assignaturas ê 525 Julio Laux, Blumenau, 10:000$000 2.377 (I cação que a Associação, ao fa-ANNO 44$000 � 598 Leopoldo Gaulb, Blumenau, 7 :500$000 2.346 � zer o seu officio de protesto, oSEMESTRE 24$000 ,� 482 Leo E,chw�iler, Hansa-Humboldt, 25:000$000 2.332 I: fizésse em linguagem mais eleva-TRIMESTRE 12$000 Q 860uo Richter, Joinville 30:000$000 2.300 � da e deixasse de lado a idonei-MEZ 4$000 � 341 Edgar Bernhardt, Blumenau, 10:000$000 2.295 � dade profissional daquelles que,A corresponden�ia, be:71 como � 308 Leopoldo Manteufd, Joinville 10:000$000 2.243 e catharinenses. e ;s'.udan,do em
os va_lores re�atzvos aos an- � 269 Henrique Michels, Blumenau, 7 :500$000 2.21 I I,' Santa C:athanna, tem sabi�o hon-
nunclOs. e asslgnafL:ras dev�rn � 654 José RodrigueS Fernan Íes, Florianopoli�, 1 O:ooo$:Joo 2.19� rar os diplomas que conquistaramser envI�dos ao Director-Ge- _� 733 Olivia Netto de Li.na, Florianopolis, 7:500$300 2JJ-ó! à força de �ui�o sacrif�c�o e osrente JaIro Callado. � 880 Henrique Dauer, Ítajahy, 7:500$000 2.160 'o/.fJ cargos da pública administracçãoCaixa Postal 37 � ! que, com idoneidade téchnica e

<O 3. Empréstimos a juros de 6'/. p. a.:
�

I moral, têm se b do desempenhar.
'� 772 Aderson Horn Ferro, Florian::>polis, 2J:üoo$ooo 2.155! I �i a idoneidade. pr�fissio?al dis-.� 289 Horacio e Brasileiro � cutida pela Associação diz res-

� Haro Bacellar, Herval, 15 :000$000 2.152! peito aos diplomas, não posso ati-
� 603 Oswaldo Krieger, ltajahy, 5:000$000 2.137' nar como esses diplomas,- garan-
� 747 Pedro José Hei!, Florianopolis, 7:500$000 2.121' tidos por Lei, es .eciaes do Es-
� 122 Willy Schwerfeger, Blumenau, 12:500$000 2.1 08 � tado, que sobre o assumpto podia
� 364 Richard Ruediger, Rio do Sul, 10:000$000 2.108 @ legislar e até garantido por Léi
O 782 August Weiss, Rio do Sul, 15 :000$000 2.102 • Federal, que não só reconhecia
� 496 Willy Schwertfeger, Blumenau, 5:000$000 2.094! o estabelecimento como de utili-

. O � dade pública como até o subven-
Archimed@s Silva, 89; LUIZ � P L A NO" B" � cionava, ieconhecend0 tacitamente

Archer, 76; Milton Liberato, • GI'� a escola como bôa e valiosa-es�
68; Helio B. Fontes, 67; � la. Distribuição a tejam agora ao mbor das apre-Waldemi ro Cascats, 66;, effectuada depois de apenas. 27 dias de funcc1onamento ,: ciações de duas ou .tr�s pess?asFranc. M. Gemes, 66; Fer- � 1. Antfguidade � que se arrogam ao dueIto de )ul-nando Moreira, 63; Theoto-! � gar da validade-ou não-des-
nio Nunes, 59; Luiz Moreira, G p{conta contr. 49-Raul Deeck, Blu nenau, 30:000$000 4:000$000 � ses diplomas e, o que é mais
58 desenho; Osny l�amo�, � 2. Sorteio: ! interessante, a proclamarem bem
58; José Medeiros,. 56; A�l- O � alto que s�us pcrtadores Sã? in.-lio Ramos, 55; Nilo Mala, �� a realizar-se em breve sob a controle do competente fiscal do go- '�co!l1p�ten'e5.- A meu ver, idonel�55; Achilles Galoti, 54 Inglez; �.'�� vemo federal, em Porto Alegre: Serão sorteados er.tre 33 adqui- '.'� I

dade profissional não tem quem é
João L. Cherem, 53; Ernesto � rintes 12:500$000 �) incompete'lte e iüo é tão dare
J�\ayer Jr., 51;, Lt�IZ, G. D. @ 3. Maioria de Pontos: �. como água.Eça 51' Helio Schieller ::>0· �, Serie I Pontos e, , , '.,ri>

r.,.iJ:l!Paulo Barbosa, 50 Inglez; 4 p{couta contr. 495-Raul Deeck, Blumenau, 20:000$000 2:000$000 763 �
Djaima Paraco, 48; Pedro,� Serie II @.�M. Gomes, 48; João J. Che- �4 CGmtr. 24-Carlos Souto, Blumenau, 7:500$000 76 � Compra� para vos convel1-

rem, 47 geographia; Dirceu i p{conta contr. 20-Boehm & Cia. B�umenau, 50:000$000 15:000$000 69 � cer o formldavel e economi- Sedas, e outras novid:ldes paraGumes, 45; Car:os O' 0011- iI , C) SABÃO INDIO v�rão, apresenta por preços nunca

nell, 44 HISt. e Geogr.; Hart- § LIVONIUS & Cia '$ VistoS, a CASA ROMANOS.
wig Rischbieter, 43 Mc\th.; i, .

• � ������i�I���f.Y�l�Ê@�����Alfredo Maycr, 42 .Ma.th.; i Correspondentes!

� CONVEN�A-SEWalter Kuenzer, 41 SClenclas; ., ,�Y'
_ .João M, Santos, 40 Ge�g�.; �O�ll*G�5:00$.o••o•.,e.OG�aoO����. ;, .a.� que nos :eceptores PHILIP? sao apro�elt�-Wladislau Kov. 40; Irel1ll)

� das todas as Importantes conqUlstas da sClencla
Fonseca, 36 Ingl. e Geogr. --,�

�ãO com�rem carteiras,. lu�as-

�
do radiO, razão porque recommendamo-Ios.

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin. meié!S, som�nnhas, sem pr�melTa, AGENTES:- COSTA & Cacipal do districto «João Pessôa», com undos mente exammar o novo sorLImento •

Usar o «SABÃO INDIO» quer para o mar.
_

recebido pela CASA ROMA RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolisdizer economia, sob todos TRATAR NESTA REDACÇAO NOS, á rua C. Mafra 26.
os pontos de vista.

�_����

Os diplomas de enge ..

nheiro-georapho
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Gymnasio
Cathari nense

Promoção nos termos da Lei
N' 11, de 12 de Dezembro de
1934.

2a. série A:

\
I,
,

R
- .

E I sAlra 1ife_tação do Senhor é festa
qu� recorda treis prodigi sos

acontecimentos, em que Jesus
Chrislo revelou a sua gloria. E
foram: a apparição da estrella, o

baptismo no Jordão e a' conversão

da agua em vinho nas bodas de
Cêná, da Gallileia.

Os magos, ou sabios, eram

treis reis etiopes versados nas

E�cripturas e na astronomia; e por
isso vi viam na espectativa do de

spjado das gentes. Sabendo que
uma estrella despontaria de Jacob
e vendo o astro insolito, logo de
dt:ziram que era aquelle o �ignal
do Messias nascido; e sem mais,
jJuzeram-se a caminho munipos
de ricos presentes, em b�sca
d'El!e. O proprio Deus guiava
os seus passos, dispondo que a

estrella os procedessse de dia e

de noite.

Chegaram a Jerusalem e foram
direitos ao Paço de Herodes para
saber em que logar, segundo as

Carlos M. Dynorah
Serviço da F. B. I. especial pa�a A GAZETA

prostam-se, adoram-n'o reco�hece
n'o como Deus, como rei e como

homem mortal, offerecendo-lhe
ouro, incenso e myrrha.

Calmado os seus anhelos, es'

tavam para voltar ao seu torrão

natal, quando o Anjo do Senhor
os avisou para que não fosse ter

de novo com Herodes, visto se

rem más as intenções delle. Os
Magos foram pois as primicias dos
gentios que deviam substituir os

obstinados judeu�, os quaes, ten
do em suas mãos as prophecias,
'não tiveram nem os olhos para
ver, nem mente parà entender que
tinha apparecido a salvação de
Israel.

prophecias, devia nascer Christo.
Disseram' lhes, pue em Bdém:
mas Herodes accrescentou: "Ide, e
apenas o tenhais achado, vindo
dar-me parte, para que tambem
eu vá adora-!oll.

No entanto a estrella miracu
losa tinha apparecido; mas ape
nas os magos sahiram da cidade,
eis que ella de novo brilha no

Céo e vai pousar sobre a ditosa
cabana. Elles então accodem ine
briados de affecto; entram; e qual
não foi o seu assombro, de par.
com sua alegria, ao ver o infante
recem-nascido, com MaíÍa e o

casto José ao seu lado. Depois
de pousar as corôas e sceptro,

Na qualic'a Íe de engenhe'ro di
plomado pelo Ín.tituto Polyréchni
co desta Capital e exercendo ac

tualmente r s fun:çi' e de chefe de
um Di�tricto de Terras e Colo
nização �o Estado e tendo, ante
riorrnente, tambem exercido as

luncções de encarregado de servi-.
ço téchnico nas Directorias de
Obras Publicas e Inspectoria de
Estradas de Rodagem, appello
para os distinctos e competente;
engenheiros, drs. Celso Salles e

Udo Dceck, o primeiro, Ínspcctor
e o segundo, Chefe da Secção
Téchnica da Inspectoria de Estra
das de Rodagem, para que di
gam, de público, si me assiste ou

não idoneidade profissional para
exercer as funcções inherentes ao

título de engenheiro que possúo,
ainda mesmo trabalhando em es

tradas de rodagem .

Appello t�mbem para o pro
prio signatario do ollicio, snr.

engenhe'ro dr. Haroldo Pªdt"r
neiras, para que tenha a nímia
bondade de vir a público, dizer
si durante os quatro annos em oue

trabalhamos juntos na Directoria
de Obras Públicas teve s. s. o

trabalho de sahir do seu gabinete
para ir á Secçã(l�Téchnica, sob a

direcção humilde do signatario
deste, durante o tempo em que
se faziam no Estado grandes cnns

trucções, para ensiná-lo servIços
da sua profissão.
O insulto tem o seu limite e

até para insultar é necestario ser

polido.
Tem a palavra o snr. dr. Ha

roldo Pederneiras como signatario
do officio e, por obseqUIo, os

competentes engenheiros drs, Cel
so Salles e Udo Deeck.

Pedro de Almeida Gonçalves

De regresso ás suas terras, vi
viam aquelles santos reis na esp<.>
dativa doutros prodigios; e pro
digio foi que, a quando da pré
gação de S. Thomé, elles fossem
os primeiros a ser baptisados e tor

naram-se na Asia seus collabora
dores na prégação da Fé, acaban
do por soffrer o Martyrio. As suas

relíquias tiveram culto em Cons
tantinopla e depois, por inlerme
dio de S. Eustorgio, foram trans

portados para Milão e d€ Milão
passaram a Colonia, onde ainda se

conservam com grande veneraç[.o�
N. R.-Sómente hoje é publica

do o presente artigo illustrado, em

vista de ter retardo seu recebimen�
to, devido a gréve dos postaes.

Prefiram sempre o inegua-

SABÃO
IND IOde Curityba

vave(

"-!>.
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COiíf�sultOI"io
de Relleza

Tenente do
Exercito
agredido

MiscellaniaCôrte de
Appellação

-

ACCAO INTEGRALIS-
TA BRASIL.EIRA

Reunf'm-se hoje, em sessão or

dinaria, os membros da Côrte
de Appellação.

Serviço da F. B. I., especial
para «n Gazeta» Provincia deSta. Catharina

Bellez� p

f-elicid�de PUBLICIDADE MODERNA
Ponta Grossa, 8.-(Pelo cor

reio)-Procedente de Curityba,
encontra-se nesta cidade o lenente

Sarmento, pertencente à Força
Militar do Estado,

S. s. veio, especialmente, para
instaurar inquerito a respeito da

Serviço da F. B. I., especial 199ressão que soffreu, em Gu�-
para A «Gazela» I rapuava, da parte da Policia, o

tenente do Exercito sr. Benedicto
:::arias de Oliveira, que ficou fe
'ído gravemente.

A escriptora americana Nora
Hollis, que é uma elegante e en

cantadora mulher, autora de um

livro que procura resolver o cu

rioso problema: «Satan será na

verdade o demonio/» matou, a

tiros de revolver a sua velha se

nhoria.
Elia declarou aos policiaes

que a prenderam: «Sou uma es

criptora. Cometti esse crime para
fazer reclame da minha obr a» .

Esse caso até hoje unico, te

ve por theatro a cidade de Por·
tland, no Estado de Crégon.

Si a moda péga ...

DR. PIRES

(Com pratica dos hospitaes
. de Berlim, Paris e Vienna)

Cartazesdodia
CINE ODEON- Serpente

de Luxo, ás 7,30horas,

CINE CENTRAL -He-
Constituiu sempre o desejo dó

[nirnanidade cultivar a belleza,
sob todos os aspectos em qUt
ella póde ser considerada. Ma
sem duvida, a belleza physica tem

uma acção dominadora sobre to

das as outras.

Já nos tempos antigos a esthe
tica exercia grande influencia e é

assim que vemos Àspasia. a mu-

lher de Pericles, celebre pela for- C"h umosura, ter sua casa frequentada ego . Foi o general Primo de Ri-
pelos philosophos e escriptores vera que creou, em Hêspanha, a

mais illustres da época, entre ou- A VO 'Z DE (IURO primeira bibliotheca infantil ao ar

tros por Socrates. Phrynéa, cor- livre. O dictador de então, man-

tezã grega, servia ao notave] es· O Rad io de Qua I idade dou-a installar no mais bello par-
culptor atheniense Praxiteles, de

que de Madrid, onde ella ficou
modelos para as estatuas de v-.

Atwater Kent constituindo o mais evidente teste-
nus que confeccionou. Accusade munho da campanha contra o

de impiedade, foi defendida pele analphabetismo.
orador H yperides que a desnu- O m u ndO em sua casa E' sabido que, em H espanha,
dou deante do tribunal, conse- • numa população de 23 milhões
guindo o perdão dos juizes em DEMONSTRAÇÕES SEM CO,V1PROMISSOS de habitantes, ha mais de 10 mi-
ratão de sua belleza sem rival. COM lhões de individuos que não sa-

Actualmente com os recurso, Jovíta Gandra e Casa M iscellanea bem ler.
medicos, menos difficil se torne

�., A bibliotheca das creanças é
render o culto á belleza, pois �------------------------� aberta todas as manhãs, ás 9
todas as deformidades do corpo Pe IIar I-a Argent -Ina horas, por um guarda que della
podem ser remediadas. Ao lado toma conta durante o dia e a fe-
da grande cirurgia plastica, ha cha ao pôr do sol.
as pequenas intervenções estheti- COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHA OS leitorzinhos acodem em

cas, cujo principal papel é o de GATO DO MATTO ETC. grande número e escolhem os li-
livrar o pacíente de imperfeções. Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho vros a seu gosto, que vão ler de-
sem ser preciso leval-o á uma me- -Rua Garonym41 Cos!ho 3a - baixo das arvores.
sa de operação.
E é assim que já ha tratamento

sem ser cirurgico para tirar as ru

gas, tatuagens, varizes, etc. Mu:tas
outras desgraciosidades como

ephelides (sardas) manchas do ros

to, do corpo, verrugas, acnés

(espinhas) são perfeitamente cura

veis, de accôrdo com optimo ar

s-nal theraupeutico de que hoje
dspomos, Tarribem a obesidade,
caracterizada por um desenvolvi
mente excessivo do tecido adipo
so, é perfeitamente tratavel e o

mesmo acontece com innurneras
doenças do couro cabelludo como
sejam 'seborréas, quéda dos ca

bellos, alopécias, etc.
O paciente deve trabalhar em

conjunclo com o medico para
adquirir e conservar a belleza,
observando cu os preceitos que
são tidos corno basicos para :nan

ter a formosura.
Abaixo pomos, resumidamente

as pnncipaes regras para se tra
tar do corpo são: dormir oito
horas; viver ao ar livre; abolir o

alcool, e, se possivel o fumo; fa
zer diariamente gymnastica mode
rada; comer em horas certas evi
tar a constipação (prisão de ven

tre).
Todos os consdhos dados para

uma bôa esthetica devem ser ae

ceitos e cumpridos, pois a feal
dade pesa consideravelmente so

bre a vida e a felicidade dos se-

róes sem Patria, ás 8 horas,

CINE IMPERIAL - Ti

VEN I:) E-
gre Demo.uo, ás 7,30 horas,

� t;: finos mo- CINE ROYAL-O segre
vers. rratar no Lar- do de Madatne Branche, ás

go Benjamin Constant n. 2, das 8,30 horas,
10 ás I 4 horas.

�-------
. ._� BIBLIOTHECAS PARA

� CREANÇAS AO AR LIVRE

res humanos.
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PRÉDIO

Deseja-se adquirir um pre
dia no perimetro urbano, de
construcção nova até .

20:000$000.
Cartas sem compromissos

para o abvogado dr. Pedro
de Moura Ferro, á rua Tra

jano sobr 10,.pado.

,

(Departamento Provincial da Propaganda)

CONCEPÇÃO INTEGRALISTA DOQUAL A
MUNDO?

-À concepção integralista do mundo, como a propria pa
lavra está indicando, considera o universo, o homem, a sociedade
e as nações, de um ponto de visto totalitario, isto é, sornrnando todas
as suas expressões, todas as suas tendencias, fundindo o sentido ma

terialista do facto ao sentido interior daidéa, subordinando ambos
ao' rythmo supremo espiritualista e apprehendendo o phenomeno so

cial segundo as leis de seus movimentos.
-a-

O signal que adoptamos nos uniformes dos camisas-verdes
e na bandeira integralista -o SIGMA- indica em mathematica o

symbolo do calculo integral. Quer dizer que a :nossa preocupação é
somrnar tudo. considerar tudo, nem nos perdendo na esphera exclu
siva da metaphysica, nem nos deixando arrastar pela unilateralidade
do materialismo.

n n
u

O FASCISMO NA RUSSIA?
Não é apenas nos paizes chamados de burguezes que as

idéas fascistas se têm desenvolvido. A morte de Kiroff vem de
monstrar esta verdade aos dominadores da Ru�sia que a confessam
pelas columnas do p.oprio orgão do comité central do Partido
Communista. E' o lsoesila que declara se processar nas fileiras do
proprio partido um movimento Néo-Fascista que pugna pela adopção
nas terras do soviet, nem mais nem menos do que do Nacional-So
cialismo da Allemanha l

Aquelle jornal, depois de denunciar a ameaça que pésa so

bre o governo bolshevista, termina dizendo:
"Em nenhum caso, diz o Isoestia, a dictadura deverá ter

misericordia, sendo de imperiosa necessidade, - depois do signal de
alarma do assassínio de Kiroff, e depois de se ter comprovado que
uma organisação terrorrista propõe-se derrubar o governo central de
Moscou, - proceder com toda energia á depuração do Partido, in
festado de elementos anti-governamentaes inclusive nos postos mais
altos e de maior responsabilidade. A opposição que até agora
existiu no seio do Partido Cornmunista, degenerou agora em um gru
po abertamente contra-revolucionario de conspiradores néo-lascistas,
que admiram a fórma de estado do Iascismo nos paizes euro?em, e

sobretudo o nacional-socialismo allernão."
"

Pelas
u u

Provin r-:::ias
.

fi grande parada integralista na Capital do Paraná
Domingo último, Curityba accordou-se estupefacta ao rumor

dos passos de, approximadamente, 3.000 <camisas-verd-s». que des
filaram garbosos pelas ruas e pelas avenidas da capital paranaense.

A Rua 1 5 de Novembro ficou intransitavel durante a passa
gem dos integralistas, que demorou cêrca de 2 horas.

Em todo o percurso, o povo, que já reconhece a grandeza
do nosso movimento, applaudiu enthusiasticamente os Íegiouarios ver

des da Nova Patria.
Rio Negro, Ponta Grossa, Paranaguá, Antonina, Morretes

e outros Nucleos enviaram suas milicias para a grande demonstração
de fé e força integralistas. Todos sahiram de suas cidades pela ma

I drugada, chegando justame.ite á hora do desfile. E todos retornaram

t és suas cidades e villas no mesmo dia, dando uma nota irnpressionan-
l te de rapidez lia mobilização. •

� O Íntegralista não conhece difficuldades nem sacrilicios.
A grande concentração dos camisas-verdes em Curityba foi

uma nota extraordinaria de disciplina, de civismo e de brasilidade •

"Desbara
tado"?

Festa

theatral
RIO, 11 (G}-Devido á che

gada, ôntem, do major Barata,
cresceu o volume de noticias sobre

No Cine Royal, realizar-se seu afas,tamento da interventoria

hoje, ás 20 horas, um festi-I t� Para.ldra onde Ccons�a qduevai que a «União dos em- MOI cdonvl a o o sr.. arn�lfod e

pregados em Hoteis, Restau- en onça, que tena accelta o .

rantes C C lngerenes» pro
m)vem em benticio dl caixa
de fundos do seu syndicato.

Para a noite de hoje, foi

organizado com capricho e

arte um fino programm1, que
pod�nos dividir em duas Ford V8 200parte5: a pnmeira const�rá

-

da projecção do explendldo
film: Segredo de Mme. Bran- Phone.
clle; a segunda, no palco,
o:lde será levado em sce!1a

um' bem ensaiado numero

de variedades, que terá o

concurso do excellente con

juncto musical «jazz-band
Chiquinho.»
Podemos desde já assegu

rar que nestan oitada de ar

te, os seus organizadores
terão o justo premi0 de seus

esforços.

SE QUERES ANnAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

1.212

E NADA MAI3

Em joias, moe

das, barras, etc.
Compra-se, 1t7

galmente autorizdo pelo Banco
do Brasil, pagando-se os melho.
res preços: Unica Joalheria auto·

rizada pelo Banco do Brasil, Rio
berto Müller-Rua Trajano, 4C.

Ouro
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Médicos

,�CLINICA MEDICA
_.
,.,.

Doenças de Crianças

Systhema Nervoso

Aná/yses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia
ai I

Rua Trajano, 21 ',',

Consultas ás 17 horas I
;

......

Telepholie 1.658

Consultorio:-Arcypreste Pai

va, 1. Consultas: - Das 1 5

ás 18 horas. Phone. I 618

�esidencia:-Visconde de Ou

ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphilis

�====�==���==�I�=�==I
,

CUNICA MEDICO-CIRURGIA I,DO

Dr. Aurelio Rotololl
Com pratica nos hospitaisll

, da Europa :

I MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

�, Diagnostico Das molestias
Internas pelos RAI05 X I

I
Tratamentos com as Radio -/
Ondas Curtas e Ultra Curtas 1

Radios U. Violeta e Infra-Ver-:
melhos--Completo Gabinete de

j Electricidade Medica I

Applica O Pneumo-Thorax Ar-

tificial centre a Tuberculose Pul

monar, com controle raDiologil:Q

Consultorio: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12\
� das 14 ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de

lOuro Preto, 75-Telef. 1459\

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

dasCOMPRE--OS
melhores macas

"SAP�
PELUSO

Novidades
duras-Preços razoáveis.

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

I ,.
--

I literarias1<_ua Trajo r: 0, 7 (sobrado I
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 1 4 ás 20 horas:1:
tlr. Pedro de Mmir:.l forro: IIi Advogado !

i I
I

li,..
Rua Trajano, n' 1 sobrado' =-,=���========

i Telephone n· 1548 :.1 Pharmacias
I Dr. Salgado d. OIi••I,. '.11\ Pharrnacia e Dro-

I I, gana Moderna
. Advogado li í

! RUA FELlPPE SCHMInT 01' 9 �:II I Praça 15 deNovembro;rr 27
,

I:
____ ...___., I

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca-

Refinação de Assucar ;:::: .!lnalY,,=Por G.,'ão Pc'
de

-

JOAO SELVA
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
AndradeTenho o prazer de communicar aos meus dístinctós

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

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

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

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

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Almanak Laemmert

ees=========-"'=_. Telephone n: 1375
1 Escriptorio de Advocacia
... ..... wwrsem·",cy.r.III!DI

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissirno sorti-Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'AcamiJora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

mento CASA PARAIZO

Pelles de MassasFabricaArADEml['Q
João José Cabral, provi
sionado. Convença-se

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

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-
1(. Felippe Schmidf, 9�sala 3

Telephones :

1.620
1.27 4

I
Nas grandes luctas que desde-

-=-====='=
... ='= =

.�-_:- bram no campo da actividade so-

I cial ou commercia!, o espirita mo-

Accacio rv1o ... demo e bem equilibrado utilisa o

I telcphone como a mais mprescm-

re I· ra . I divel das necessidades!
tem seu cscnp- 1

=============

tório de advocacia á rua I

EscriptQrio
ResidcncÍcl to, Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

e Zorrilhas.

•

volume·· Districto E'eôeral
Z' .. •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .. •• Demais EstaOos õo Brasil

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

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

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

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

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

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

FLORIANOPOLIS

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

E'UHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS' de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi-

Artigo Dentario Artigo Dentário
Só na .Joalharia MUller

Visconde de Ouro Preto Unica estabelecimento capaz
ô

e satistazer o mais exigente
profissional, mnntenõo sempre cornp léto 5tOCR De proõuctos Den
tarias nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.)
Esta 'Joalharia auisa aos seus freguezes cirurgiões Dentistas que
resolveu àesta àata em Diante fazer granDe reDucçõo De preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

n. 70. -- Phorv: 1277.-

Caixa Postal, ). .s.

Casa �Beirão'
ESPECIALIDADE, em

em colchões para camas

de solteiros e casacs, tra
vesseiros de primeira qua
lidade, pastas cornrnerciaes
e escolares. Arreios ele to-
da espécie e todos artcía
ctos de couros.

Rua 'r:iradentes, 3 --Fpohs.
=--'

rrlelhoes calçados
No Miscela-
OCMIC

F. Schmidt,

Brinquedos e artigos para presentes

nea! Sóe sempre NAMiscelanea!2 onde a variedade e os preços são admtravelst

L

.1 oue

\
+oria

I,

�,

f.,.�
"
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" F'" t�?m
Typo "SLlper-B8yreLJth"

O m�is bello c_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEfUNKFN ondas curtas e long;1C:;

A E�entes
.

Carlos H oepcke, S. A. Mail iz - Florianopolis
FILIAES EM :-BIumenau-]oinville-SJo Francisro-c í.asuna Lacres

, b

Mos/mario permanente cm Cruzeiro do .Sul
1 =;.;;_-." iiiii..iiB,p Wi85iaei"_......;;&;I'_"",_m;;;;;;,;:,"'.....�;:.;.;;;;. =__;;;;;;,�;;::;,,-:,""""""""'m;,;�""c..'.-EF7%��:...'"""'H.....'i-""'r;e...:!jr; ..""''''''...;lIhi:;:;:,;(.;..;...�J1::..,_il.iiDi�'·dra-:-__

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

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

I PREÇO 2$000
� na LIVRARIA
�
i CENTj�AL

Quem (.
afiança

Refrigerador 7o seu

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

Chile-Perú-Bolívia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

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

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Fechamento de
malasUM refrigaraC:or � �m !jrlnde conforto pira G b" � t.IJmbel'll tI::;a

emprego de Cilpítal que precisa d..: c��",do.

Os refrigerac J7<2. G. E'I íi;�m de porsu'rem iudo e QIi% Iii> do
mais moderno ii! perfeito em refrjger ..�bo �"'drk", �,n"'" "'� f,'ilr.:�

General Elect{ic, IH'Hl suprems !)uJi,,-.!ia da qU.lLd�d�1 dÜfllçlo • Wd<ll.

Ao comprar um f«;frig:u€dor, osseg�re ••• d. ql,Oq � !1:l.chne � b�'lI
• O fibricenf.. C:'Jiihli:ddo � d� c:otlfianç. - uljl; e rn;r!:; .. rtd,,., G t

PIlÇIl !,..formaçÕ�5 aI] um<ll ckm",,,rtr.@t,:ia, a �''"' :""'l< ot"""

aflue a "t:xmd!�e" e... t,g.!<Zll'he ..,., _A .. ." .. "c " . � <,;.>

��������.�-�-�.�-,�..�. rrn5--'-1ât!T"§jio"��"'_':;_::__= ""77 '.;ii

.

Com I�SOO podereis comprar U1I1

fllasco de RODA.X, cxtinguíndo COI11-

p etamente moscas c formigas.
..

Dcstribuidores para o
Brasil: a Indústria CIlI177íC(t Cara S. A., Blumcuau.

-

Chiquinho
Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

���������=���...�,::�_,:��,�._;;:,�_���".�...�."",,=-:._.;;:;;__ "�. �","'�.""'!ir��
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Fabrica de Moveis Catharinense
sarnentos, baptisados c bailes.

o E RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

Paulo Schlernper THEODORO FERRARI
DEPOSll o E ESCRIPTORIO

I RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I 1 1 194

�������T�e�k�p�h(�"�2e�n.�fu���2�_� ===_ =_--_����_���R�U�A�T���JA�N�O�J�T�e�e�p�10�n�e�.�����I
Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

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

"JACARl�", Gazolina "1\lOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LlLY c CLAUDIA, premiadas com cheques de

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
_ _ _ IIIEnd. !�uAtherino" ---Caixa Postal, 1 02--- Tele�

Sociedade Il7ll71obiliaria Catharinensc Limitada

Villa Balnearia
-

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

-tVILLA
BALNEARIA procure haja meSl110 o nosso

,
Escriptorío e adquira U!'"í. ou MA1S lotes. Arnar.hà
'valem mais.

.

Plant_a de urba?i�mo 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 Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. Mde brindm seusjilhos.
Linàa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe afJuo potovC'l.

TlêlTenos LOlllplelallll'n!c 1l!,lllWJ.
fi VILLA BALI'-IEARlA DISTA o:

1000 metros àa Ponte rlercilio Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feàeral, em construcçõo.
600 àc 6rupo Escolar José E3oiteux.

Na séàe ào Districto João P(,55ÔO.

Servida pelas Linhas de Omniblls de Florianopolis á JOãO
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mcnsaes desde 30$000
A 50cieàaàe se rncarl'ega àa c0T15trucçõo fk C'r(>õio5

n�!l lótes aàquiriàos,meàianlp o pagamento (iI? uma_entraàa á
vista g ° rgstante gm pagaml?ntos mensae'i.

Informações completas. á Rua Conselheiro Jl1ajm, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

Café e Reslaurant -I
"E S T R E L L A"

..- o E ---

Paulo Posito
Eicgantemente installaclo com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-H.ygienee Moralidade-Casa de primeira ordem

I ara 1:; ele Novembro, 4 - Telephone, 1420

Companhia Alliança da Bahia
--- fundada em 1870 -_.

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repita I realisaào 9.000:000$000
Rgseruas mais de 36.000:000$000
Rgcgita em 1933 17.762:703$361
1mmougis

. .
13.472:299$349

R(�POn'3abllràaàgS .o.ssumidas em 1933 2.369.938:432$!il16

1"0
stos responsablllàaé)es rgferem-se sórnente aos rcrnoe àe

r60 e T�AI'-I�PORTE5, que são os 0015 u-ucos em que
a ornponh!n opéru)

�gtgntes, 5ub-Ag.entes e Rg9uladores de Avarias em toàos os
5 cõos ào BraSil, no Llruqun- (5uccursal) e nas pr-Inclpnea

praças extrangeiras -

Agentgs em flGlrianopolis rAmp05 LOBO & riA

T
Rua r. mafra n' 35 (sobrado) raixa posta! 19

•

eleqr, ALLIANÇA Tgleph. 1.083

Escriptorios ern Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

���i�ii�ii.�"�é�iG••�G

II�I!' Laminas Glllette Legitima I131tREços AO PUBLICO AZUL, !
• NOVA, iS
• (10$000 PROBACK, •
G

AZUL (�$$��� VALET e GOAL G

iD NOVA (8$500
VENDE-SE NA ::

PROBArK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ •
VALET (1 $000 •A' Rua Trajano 1'-1. 8

•

____ I�TADO _

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

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

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funôadn em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postal129 TIlI. auto 1004

Codígo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Para o Natal e Anno bom, 05
votos de bôas lestas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoj e é

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

Tvpographia, Estgreotypla,
Encadernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Rglgvo 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 S1A.

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

N 10" de (Curityba) fabricado com Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superior
Preferi r o Sabão

",;
I

é dar valor ao que é bOI li, é conornico e

� .

I
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FOLHINHAS

GAZETA Do sr. José Garcia Netto, re

presentante dos vinhos ' Antunes e

da Livonius & Cia., agente da

Companhia Internacional de Se

guros, recebemos lindas folhinhas.
Gratos.

POVOA VOZ: DO
--------------------------------------���

Florianopolis, Sexta-feira 10 de Janeiro de 1935
IlXX

Por isso serão ampliados
��""*"��oo�_j'�����oo��::����oooo, os poderes do Executivo.-
ro E S P o R TOS � Repressãoái�prensa e

��I � aos extremismos

t ti RIO, 11 (G) - o jornal, l�izará-:-gOVerno a tornar m �di-

� Redactor CYPRIANO JOSE' � publica em grande destaque, 111 das de ernergencia na r -pre.são
� ......��"*"'S--,�s" b�oo�������� ������_""., ...a.:=I primeira pagina, a seguinte nota: I aos extremismos e a usos porven-

FLUMINENSE OU «O projecto d� lei outorgando I tura praticados pela imprensa, um 1

AMERICA ? ao presidente da República plenos vez que taes medidas se em lua�
poderes para agir no terreno cam- drem no espirita da Constituição_
bial, ja está prompto. Foi ônte:n

O
--

I R b I�n�regue ao ministro da Justiça, 9a. a e II1II

,lue o. levou por sua "" ao sr. lo não con.Jetuho Vargas. O presidente da

República examinou-o detidarnen- corda
te, findo o q'le, achou que se de
via consultar o sr. Carlos Mui-

Fortaleza, 11 (G)--No jogo niliano, sobre os àspectos juridi
realizado entre Piauhv e Cearà

.os da importante proposição, que
vae ser apresentada á Carnara ,

Podemos informar, ainda, que
uma vez colhida a opinão dJ Co 1-

sultor G:::ral da R epública, o Fr )

ject) será irnm diatamente assigna
lo pelas graf1d�s bancadas, e en

tregue ao plenario do legislativo».
Consta que o projecto a ser

apresentada á Gamara, ampliando
os pod .r �s do Executivo quanto
á questão financeira abrangerá ou

tros terrenos, dizendo-se que au-

[

D
CH

O,
ria
PQ
Re

t»: Salvio Gonzaga

A data de hoje assignala a

passagem do anniversario natalício
do ex-no. sr. des. Salvio de Sá

Gonzaga, illustre membro da nos

sa Côrte de Appellação.
A çazeta felicita-o.

I

M
r

Dr. :Bulcão Vianna

Transcorre hoje a data anni
versaria do humanítario clinico sr.

dr. Antonio Vicente Bulcão
VIanna, general-medico reforma
do e candidacto a deputado fe

deral, pelos Partidos Colligados.
A Gazeta cumprimenta-o

R.I

D
.Jlffonso Veiga

I da exma. viuva d. Einestina Pau
lier.

O seu enterramento foi ellec
tuado no Cemiterio de ltacoroby.
A Gazeta envia pezames a

familia enlutada.

('HE6Am UHS ..•

Do Norte do Estado, chega
ram pelo omnibus da empresa
Darius os seguintes passageiros:
L. Souto Maior, A. Miranda,

Tito M;rand'l, Rosa Miranda,
Haroldo r .d emeiras, dr. Luiz
Freitas Melro, Oswaldo Ramos,
Nic. Pederneiras, Maria Wlldi e

filho, Carlos de Falcão, A. Fran

ça, Alberto Hammer, S. Angelo
Guarinella, Dyrcen Oliveira Silva.

OUTROS PARTEm ..•

Passa hoje o anniversario na-

t I,· d nc nheiro agrono-
Para o Norte do Estado, par-

a IClO o sr. e ge h' I ib d
mo Alfonso Maria Cardo�o da I tiram 0J�, pe o omm .us a em-

Veiga, alto funccionario do Mi· presa Danus, os se gUlntes pas-

d A
.

I E sazeiros:nisterio a gncu tura, neste s- �

tado, e candidacto a deputado á Elsa Neer, dr. Heraclito Alves

Assembléia Estadual Pelo partido e sra, [solde Hering, Celina Cu-

Liberal. nha, Eugenio Bochm e sra., Nair

A Gazeta felicila-o. Almeida, Carlos Ritter, Sebastião
Silveira, Virgulina Puccini, S.
Gama D'Eça.Faz annos hoje o sr. Hygino

Luiz Gonzaga, digno escrivão do
Civil e Commercio da comarca da

Capital. O melhor sortimento
. . . . artigos para homens so

Reglola-sé' hoje o anmversano
casa A CAPITAL.

natalicio da exma. sra, d. Clo-
tilde Krebs Montenegro, esposa
do snr. Alfredo Montenegro lunc
cionario federal.

Associação dos Em
pregados no Com
mereio de Flo

rtanopolís

Rio, 11 (G)-O Bra ..il envi-
ou um representante ao Chile pa- CAIU O EUCALYPTUS DE
ra justificar a sua ausencia no MOLlNDO A COSINHA
Campeonato Sul Americano de
Foot-ball. Hoje, às 1 4 horas maIs ou

�'S.r*"���rs··s·'S.. r--S-"'S�1 •

d• ..,�.........=- """""�.,..".....",.,_,

� menos, em consequencla o tem-

; Manoel Francisco Mdeiros

I�
paraI desabado sobre a cidade,

Rio, 9 (G)-A Commissão da �
E W caiu um pé de eucalyptus, existen-

fALLE('lmEHTO do Estatuto do Funccionalismo, i Ign�z Medeiros � te a s fundos do prédio á rua

Falleceu ôntem, após prolonga- Câmara, se reuniu, e o presiden-�. "'1
Bocayúva nO. 30.

dos soffrimentos, em sua residen- te fez um appelIo, para que os � cp�:�a�md: :::s P::í:çt�:s� ti Por infelicidade, tombou a

d b ssem a ela- � grande àrvore sobre a casinha da
cia á rua Fellíppe Schmi t, a se- seus mem ros ap�essa . � que sua filha DAGMAR no i- ..

� B 3
nhol-I'llha Albertina Paulier, filha I boração dos pro]ect_os parClaes. 'íf h"

casa proxima á rua ocayúva 2,
�� vou com o engen eiro sr.

� fundos, onde reside com sua fami-
�I OctavianG) Silveira. r� � � lia o sr. Justino Cali5trato de

� � Britto, Carteiro do Correio. A
quéda da árvore fez demolir a co-

ij Octaviano Silveira lf1� � sinha, tendo os destroços attingído
� I e. 3 o menino Clementina, de dois e

�� Dagmar MedeIros �i meio annos de idade, que saiu

� I
.

'f' '::J' :�
ferido sem gravidade.� SClentJ lcam o seu nOlva o � N '- d d h

� IM. a occaslao o esastre ac a-

� -- �� va-se em casa toda a familia,

� Annitapolis, 30-12-34. � composta do casal e seis filho�

G�������:*:*:�J menores.

MISSA

_Im
I

A familia Paschoal Simone manda rezar na proxlma segunda-

feira, 14 do c.orrent�, '"'s sete horas, na Igreja de S. Francisco,

missa em suffragio da alma d� seu saudoso RAUL SIMONE.

COi
va,
,

as

W,.e
ro .

[
M

fAZEm AHHOS H01E:

a exma. sra. d. Alaide Vieira,
esposa do sr. Benevenuto Vieira,
funccionario postal;

o JOVé_m Osny Gonçillves,
commerciario e destacado elemen
to do «!ris F. c.».

a exma. sra, d. Maria R03a

Camp�s, viuva do professor João
Jorge de Campos;

a senhorinha Natercia Aurora
da Costa.

o menino Augusto Cezar, fi
lho do sr. Altamiro Lobo Gui

marães, funccionario dos Cor

r ;ios e Telegrapho�.

c

,...

Cl

D
Cc

I �:

1'2R�m�
i

Lyra CCennis Clube

Amanhã, o Lyra Tennis 'Clube
abrirà os seus salões, para uma

50irée á fantasia.
Com esta reunião soc.ial; para

qual rein 1 grande enthusiasmo,
o Lyra vai dar inicio aos folge
dos car lavalescos.

Estamos certos que, neste an

no como nos anteriores, o carna

val do Lyra Tennis irá assignar

AI
tifi
me

(
S�

época.
1�

Ig
--

_-ASSEMERCIO--

Futeból I
INSTRUCÇÕES DIVERSAS Rio, 1 I (G)--Terça-feira jo

aarà o Villa Nova d � Minas
�om o Fluminense ou America
F. C.

.Jlssembléa Geral exlraordinaria

2a. Convocação

De ordem do sr. Presidente,
são convocados os associados
desta Associação, em pleno gozo
de seus dinútos syndicaes, para a

Assembléa Geral extraordinaria a

se realizar ás 1 O horas, do pro
ximo dia 13 de Janeiro, afim de
ser discutido e approvad'3 o pro-

. jecto de reforma dos Estatutos,
na conformidade da legislação em

vigôr.
Florianopolis, 11 de janeiro

de 1935.
CCheodorelo Ligocki

Secle'ario

Estatuto
fUl1Icciona

lismo

do

E' frequente o modo irregular
com que um guardião se prepara

para receber a bola de tiro livre

(penalty).
Deve o keeper lembrar-se de

que, emquanto o ponta-pé não

fôr dado, não poderá mexer com

EMPATARA\1

A dictatura financeira
é insufficiente

A Plebiscito
Sarre

os pés.
O guardião não deverá andar

de uma trave á outra ao ser da
<lo o ponta-pé, nem andará para
frente. Sua posição será resolvida
antes do shoot livre até o soar do

apito do juiz.
(Capitulo XVII das Regras oí

ficiaes de foot-ball).
Um dianteiro poderá carguear

um guardião, quando este estiver
com a bola, no caso de detê-la
fóra da sua área (àrea de méta).
Nesse momento, o recurso único

do guardião é procurar desfazer
se do couro no menor espaço de

tempo. Si o couro íôr detido den-
tro da sua àrea de méta, qualquer
avanço sobre elle, depois de pre

de sa a bola, é considerado [oul.
Si um jogador, batendo uma

na
penalidade, fiz'!r a bola bater na

trave e voltar ao grammado, não
poderá esse jogador tornar a shoo
tà Ia, para não commetter pena
lidade. Dà-se o contrario, si o

guardião rebater ou si outro joga-
dor adversaria tocar no couro.

verificou-se um empate.

Box

Rio, 11 (O) - O general
.vlanoel Rabello telegraphou
aos officiaes da 7a. Região
Militar, declarando-se contrá
rio ao projecto de augm.nto
de vencimentos dos milita-
res.

Entrevistado a respeito, o

general Góes Monteiro diss :

que se trata de ponto de
vista pessoa', que naela tem
de ver com as deliberações
que o governo venha a to
mar.

BAER DEFENDARA'
O TITULO

New York, 11 (G)--Max
Baer vae defender o seu titulo Ce

campeão mundial de box, em JI.;
nho próximo. Surgem di versos a

dversarias, dentre elles Primo Car
nera. Ontem Max Baer assigncu
contracto, exigindo 37 T da ren

da, além das despesas para os

seus treinos.

A LUTA CARNERA x

HARLE.Y

New York, 11 (G)-A luta
de Primo Carnera em São Paulo,
no próximo dia 13, està encon

trando repercussão nos meios nor

te-americanos. As apostas são a

preCIaveis.

New York, 11 (G)-O ven

cedor da luta Primo x Harley, em
São Paulo, serà um dos adver
sarias de Max Baer para Junho
próximo.

Carnera passa,
novamente,
em Floriano

polis

Com referencia ao

roubo de 70:000$
num :Banco. (Gazeia
de 10-1-35)

O dinheiro embriagado
Volta ao dono... Mas que
Esse caso complicado
E' causa que bem mal sôa!

AINDA O CRUZEIRO

bô al

Regressando da viagem a Bue
nos Ayres, onde ellecti vou va

rios encontros de box, passou
hoje, por esta cidade no avião

da Panair, com destino a São
Paulo, onde irá lutar domingo
com o preto Harley, o gigante
italiano boxeur Primo Carnera.

Do dinheiro a embriaguez
Fez encolher os setenta ...

Quando os viram outra VeZ

Encontraram só... cincoenta ...

O leam da Aviação Naval re
cebeu o seguinte telegramma:

Rio, 11 (G)--«Communica
ção acontecimentos lamentaveis
Santo Amaro pelo Cruzeiro F. C.
traz descrédito sport e;sa capital.

Antes tudo sejam sporlmen
«Liga Carioc.J.».

Roma, 11 (G)--O povo ita
liano mostra-se ancioso pela luta
de I 3 em S. Paulo. Pelas esqui
nas desta Capital estão affixados
manifestos, salientando as qualida
des do gigante boxeur.

o dr, Mello Vi,wTlo
adh riu ao 'Partido

Progressista

INTERRO:\1PIDO O CAM
PEONATO

Rio, 11 (G)-Em virtude da

gréve dos maritimos foi paralysa
do o campeonato brasileiro de
foot-ball, por falta de conducção
das repres<!ntações estaduaes.

Roupaas para homens e

crianças só na CASA

CAPITAL.

45- Gráos abai
xo de zero!
Berlim, 9 (G)--O intensissimo

frio que reina na Russia, onde o

thermometro desceu 45 gráos abai
xo de zero na região ao sul de
Moscow, parece estenter-se tam

bem á Allemanha.

Ao Partido Progressista
(Quem fôr contrario, se dumna)
Com p,azer, mui comrnodista,
Adheriu Mdlo Vianna...

Na rua Bo-
PARA JUSTIFIC.-\R A

AUSENCIA
,

cayuva

Mas que homem, diz contente,
Muito alegre o amigo Gi:
Esse moço é adherente
COlno o Pó de Arroz Lady...do

Com os blocos carna

valescos «Chupa, mas

não engole» e Bloco
da '0esoura.

Sarrebruck, 9 (G) - Resp()l1-
dendo aos numerosos pedidos qua
lhe foram feitos para informar so
bre a hora em que os resultados
do plebiscito do Sarre serão di

vulgados, a commissão do plebis
cito fez sciente que todos 05 es

forços serão feitos para annunciar
os totaes na noite de quatorze de

janeiro, simultaneamente em Sar
rebruck € Genebra.

O primeiro deve ser ...

Deve ser, não, que elle é

Daquelles que têm prazer
De chupar um... picolé.

São os outros (mal fallando)
-Me disse ha pouco o Ray-

- (mundo-
Daquelles que, tesourando,
Vão falIar de todo o mundo ...

Pelos "creditos
especiaes"

O Thesouro do Estado ef
fectuou os seguinte5 paga
mentos, pela rubrica «::re

ditos especiaes:» eng. Felix
Schimiegelow, destinado ao Ha Rei-Momo, ha Rei-da-Ouro,
serviços de estradas ele ro- R'!i-do-Carvão, tambem ha,
dagem a cargo de sua pre- Rei-da-Cobre, Rei-da-Couro
sid�ncia 110:000$000; Pre- E a Rainha do Sabà,..

'

feitura Municipal de Araran- I

guá, indemnização de despe
sas com o serviço eleitoral
3:238$400; Theodoro Grün
deI, 5a. prestélção da cons

trucção do Grupo Escolar de
Camboriú 20:000$000.

Com a nota policial
sobre o «Rei dos Gal
linheiros» ...

Ha tambeM o Rei-do-Sam!Ja
Dos caboclos brasileiros ...
Apparece agora um bamba:
Que é o REI DOS Gl\LU

(NIIEIROSI
Saraplão
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