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1 Número atrazado $300Propriedade e· direcção de .JAIRO CALLADO

o plebiscito
Sarre

do Carnificif!&
economlca

o Thesouro do Estado, pela
rubrica «Credito Especiaes» eí
feduou os seguintes pagamentos:

A Associação Helenica São Banco do Brasil, para pagamen
Constantino, portadora dos cos- to a Cia. grasil.úra de Electri
tumes e tradições da Grecia anti- cidade, Siemens Schrneker S. .1\.

ga cemrnemorando, hoje, de ac- do Rio de Janeiro, de encorn

côrdo com o antigo calendario, a mendas para o serviço de Luz (>

passagem do dia primeiro do an- Força desta Cap.ta], 14:577$600;
no de 1935, hasteou a sua bano o mesmo, idem da firma Fred
.leira, em sua séde á rua Con- Figneer, de S. Paulo, fornecimen
selheiro Mafra n. 27. tos feitos á Directoria da Instruc-

Durante todo o dia o sr. Sy- ção Pública, 19:009$500; Ar-

riaco. Atherino, conceituado com- noldo, HesI�ann, �ornecimentos fei- Outros da ismerciante nesta praça, recebeu tos a Dlrt.ctona de Estradas I'
iaequívocas .demonstrações de' ,500$000; Pedro A. Gonçalve,s, graves de-
apreço e consideracção, despesas com o est�do ,da estrada

tSalto Grande-Penmbe,...... sas res
2:4000$000; João Domingos da
Silva, fornecimentos feitos ao

Tribunal EI€:itoral aos meses de
novo e dez. p. p. 280$000;
Guilherme Schar], construcção de
uma ponte sobre o Rio Bonito
estrada Angelina-Taquaras ...
8:308$000; Art. 6· Empreza
Colonizadora Rio Caçador Curi
tybat105, saldo da comtrucção de
pontes sobre o� rios Castelhano e

Gervas'o, 45:803$100 e ....

37:500$000 de construcção de
5 klms. da estrada Rio Caçador
Curitybanos 83 :303$100; Mar
cnlina Teixeira e Axel Kjellin,
4a. e Sa. prestações da constru::

ção do grupo escolar «Anna
Gondim» 27:258$600.

--0-

BERLIM, 1 3 (G)-A apuração, até ás 16 horas de hoje,
do plebiscito do Saire, accusava a vantagem de 50010 favcravel
á AlIemamanha.

Mais de 100_000 pessôas, para poderem votar, tiveram de
mudar-se para os. lu�arêS onde se achavam a I 3 de' janeiro de I 934.

O governo francfs determinou fosse impedida a passagem
por sua fronteira dos sarrenses-vallemí.es.

-0-

Sarrebruck, 13 (G)-A junta governativa do territorio re

solveu annunciar o resultado do plebiscito na terça-feira pela manhã,
ao invés de domingo á noite, como anteriomente se estabelecêra,
afim de que á noite de hoje se não produzam perigosas demonstrações
de júbilo por parte da população.

o dia primei tPelos "credi-

dOS espe-ro o anno ciaes"

Na Associação "São
Constantino"

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa A CAPITAL.

Suicidou-se
o coronel
Pinto

Rio, 13 (G)-Por desco
nhecidas razões, o coronel
Eduardo Pinto, director. da
t'ábrica de munições do Exér
cito, poz termo á vida.

Prefiram sempre o inegua�
Veja a distribuição da Au·

vavel SAElAO xilladora Predial S,A.
na 2a. página

IND IOde Curityba- Plano «B» com 76 pontos

I apenas.Augmento de venci-,mentos do func- 1----------
cionalismo es- !

Decisões dotadual
T ·bri unal

Eleitoral
o governo do Estado baixou

o seguinte decreto: Art. 1 ·-Das
diarias a que fazem jús os escri

pturarios do Thesouro do Estado, Reuniu-se hoje, ás 14 ho··
quer na séde, quer em commis- ras, O Tribunal Regional
são nas collectarias, fica incorpo- Eleitoral, para decidir do re

rada aos respectivos vencimentos a curso interpôsto pela Colli
importancia 1 :2000$000. gação Republicana, pedindo
Art. 2 -- Para effeito do in- a annullação do pleito sup

tersticio de aposentadoria, de plementar do distrito «João
que trata o artigo 98 do Regu- Pessôa».
lamento Geral para a Admnistrac- Por unanimidade de votos,
ção Pública, a presente incorpo- foi resolvido negar provimen
ração será contada de 1· de ja- to ao recurso, considerando
neiro de 1934. valido o referido pleito.
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� O ministro da Fazenda embarcou apressado, rumo á �

Na-o t
-

luvas- � America do Norte. rwcomprem car eiras, .� .�
.

b
.

h
. . 'W O que é que ha? '��1meias, som. nn as, sem pr�melfa, �� ��

mente exarmnar o novo sortimento � E' a dolorosa interrogação do logar CO:TIum que pái- �recebido pela CASA ROMA � ra no ar. �NOS, á rua C. Mafra 26. � Ha pânico nas rodas dos credores do Brasil no ee-

.�� trangeiro, �1
,n sr Getul.·o ij Tio Sam anda atrapalhado com a insolvabilidade do �l'''!II

........... � Bf3.sil �
irá em maia � o yankee fuma, bébe, puxa o cavanhaque, coça a �

. � cabeça, arranca os cabelos, solta uma baforada de fumo
�

C t d C· ""1I�==A"""'r=g=.=e�=n=t""_"'I·=n=a""" Itj
e nervoso dá um sôco na mesa, derrama o cópo de ws:

r.r.�om rens O Ir- a \1 te Lebel e exclama: �
co Sarrazani tt Oh yes, no compreende, esta Prasil na po- �

Buenos Ayres, 13 (G)- � cker of the life nos está passa um bluf]. �
Na reunião ordinaria da com-

"j'
Emquanto isso, nas placidas <lguas do Atlantico, o mi- �

Porto União 13 (G) - Ve- missão organizadora do Con- '-H nistro dilata as pupilas pelo horizonte sem fim, procurando ��rificaram -se próximo a esta ferencia Pan-Americana de Jt um ponto de apoio, para escapar desse bêco sem saída. rcidade e 110 kilometro 616, Commercio, o ministro do�' -To be ar not to be that is the (jllr'SUO!l! r
na linha ferrea entre Ponta Exterior da Argentina com- � Esclamará o gorducho Sr. Artur Costa, folheando a �Grossa e Porto União, dois municou que a 26 de maio � sua papelada no tombadilho do transatlantico. �desastres ferroviarios, que próximo deverá estar nesta

'"I
E' a repetição do verso Skakespeareano, no soliloquio �bastante consternou a popu- capital ° sr. Getu�io Vargas, r de Hamlet, sua linda tragédia. �

lação daqui. presidente do Brasil, coin- 11+ Aí está a tragédia da nossa situação economica. E' rl,Vamos narra-los: cidindo sua chegada com as � uma verdadeira calamidade. rJO trem especial (,( 1» do festas comrnemorativas da � O Brasil é mesmo uma colonia de banqueiros, como �Circo S::.lrrazani, cuja lotação magna data argentina. � bem o diz Gustavo Barroso. rera completa, corria pelas Em vista dessa communi- � Ha dias Plino Salgado, referindo-se á visita de Otto �immediações do kilometro cação, a commissão organi- � Niemeyer disse que no regime inte�ralista esse emissario �616. zadora resolveu adiar a da- � dos judeus de John Buli seria recebido na cadeia. �.�Em virtude da altura ex- ta da inauguração da Con- � Era uma galharda afirmação que correspondia per� �cessiva dos carros; que iam ferencia, que havia sido fi- � feitamente á de Floriano, o valoroso Marec�al de �em dois carros abertos da xada para março próximo. � Ferro: �S. P. R. G., ao fazer uma � -A' bala! �
curva, tombaraiTI, resultando r� E agora numa frouxidão pasmosa, nós ficamos como ��
do acéidente sahir gravemen- i ficaria o nosso Jeca, de cócoras, e, tramido de mêdo, ��
te ferido Augusto José, em- Roupaas para homens e �íI 'if

S A �� mandamos um ministro, a toda pressa, dar satisfação aos

�'��Pregado do Circo. crianças só na CA A r. I ti� argentarios que nos exp oram e nos estorquem, desde que �
O pessoal do Circo quiz CAPITAL.

�� d f I d
.

d d I 'it.. a peso e ouro compramos a a a a In epen' encia po i- ��se revoltar contra os funccio- I �.
narios da Estrada de Ferro

------------- t tica. �
I!' Que calamidade! ��

que conduziam o alludido Avião sem � Em tom de pilheria, numa roda de café, comentava- �.�trem especial, pelo que foi � se a ida do ministro da Fazenda aos Estados Unidos e á �pedida a intervtnção do de- motor � Europa, quando um da roda, respondendo a uma pergunta �
legado de policia de Porto � sabre o que teria ele ido fazer, disse: �União, que campareceu ao "" --Vender o resto do Brasil! �
I l-Sob os céos de � r.1Ioca com um contll1gente � Houve um profundo e desolador silencio. �
policial, afim de acalmar os Ponta Grossa � Nós cá pensamos no Gog de Papini, naquele banquei- �
animos exaltados. � ro que comprou uma republica. �
Na mesma linha e no mes- Ponta Grossa, 13 (G) - � Amanhã, os leitores serão deliciados com essa pagIna �

mo dh, com differença de Realizou-se, nesta cidade,

�I maravilhosa da portentosa e fantastica imaginação do es- �
horas apenas, mais um des- um vôo de experlencia com � critor italiano. �)
carrillamento verificou-se dum pleno êxito, do primeiro «a- � Ela não é nossa, mas se aplica como l,Ima luva á �
comboio que conduzia mate- vião sem motor», fabricado � nossa situação no momento. �rial do Circo .Serrazani, oc- exclusivamente com material � BIS B I L H O T A �casionando a mórte do guar- paranaense, pelo grupo de �� ��da freios Antunes Machado. Planadores de Ponta Grossa. ���:z::����������oo���

RIO, 12 (G)- Os jornaes
continuam combatendo os impos
tos escorchantes cobrados á popu
lação carioca, aflirmando que so

mente os novos tributos montam a

180 mil contos, ou sejam, cerca

de cem mil réis per caplla e mos

tram que, em mater.a de tributos,
esse aspecto inicial assume o ca-T

racter d- verdadeira carnificina e-

conormca,

As olyrnpia
das de 1936

�OO��OOOO�::E:�10000�� 8 � G e � � A Le i de Re Ia

ijCarnaval!b.--....""�""'�..,""{1 pressão ao
�"""'••:"'�""�'1Carnaval! � Extremismo� � I RIO, lO-Nos circules liga

��5'����OO���1OO.� I dos á Camara d..s Deputados
O CONCURSO DO assugura-s� que dentro de ?oi�

ou tres dias () governo enviara

EMIR-FERIS
ao legislativo o ante-projecto de
lei de repressão ao extremismo.

-

,

Berlim, 12 (G)-O secretario
Geral do Comité de Organização
da Olympiada 11 a., entrevistado
pelos representantes da imprensa
disse que 42 nações já adheriram
á Olympiada de 1936.

Dos paizes europeus--accres
centou--falta apenas Portugal, cu-

Movimenta
da a nossa

broadway Està despertando desusado in
teresse o concurso instituido pela
«Casa das Meias», do califa Fe
ris Boabaid, acatado pachá des
sas redondezas.
A taça, que será oliertada ao

vencedor do concurso, está para
chegar.

Parabens ao emir Boabaid
pela gr .mde imciatrva, desde o

início victoriosa e que foi recebi
da com geral agrado.

o julgarnenm
to de Hau
ptmann

.. .......

ja participação conta- se como C(U

ta.

Dos paizes de além mar, falta
va em primeiro lugar a adhesão
do Brasil. a qual tambem se es

perava dentro de breves tempos.

Approximando-se o reinado
da folia a nossa hroadway, tem

estado movimentadissima até tar

de, emprestando o elemento fe
minino um ambiente de elegancia
e alegria.

Dia a dia o número de pessôas
lue para ali se concentram, afim
.Íe passar horas de prazer, es

juecendo as maguas da vida,
cresce sempre, tornando quasi in
transitavel a nossa broadway.

Não era para menos, ItS fol
guedos carnavalescos estão agitan
do até o mais commodista e iner
te ci dadão, levando-o para rua e

obrigando-o a levar o seu apoio
irrestricto aos grandes festejos da
folia, que commemorarão a passa
gem do reinado de Momo.

Gravatas em lindos pa-
drões. Variadíssimo sorti- A defesa usa de todos os meios

mente CASA PARAIZO para salvar Hauptmann,

RIO, 13 (G)-D�spachos te

legraphicos procedentes de Nova
York informam que o julgamento
de Hauptmann, accusado co.no

auclor do rapto e assassino do
filhinho do casal- Lindberg, con

tinua despertando a maior sensa
������������

ção, proseguindo a inquirição de
testemunhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HEDACTORES DIVERSOS $l�'
-- ri r .wzw=__._._......_. m - A' �l�

Agentes-correspondentes em :*' t%.J
quasi todas as localidades �::� P L A N O A �ê Integralisr-nc) e mate r:a-
do Estado. �*I �:� I isnIO

C I ! b
- ..,!;.� �l".. O Materialismo é o conceito que encara a vida humana

"p::> a . oraçao 'i.f,; <1;','

,.g� 8. Distribuição no Estado de Santa Cattiarina em 4 de Janeiro de 1935, rc- ��;I como um phcnomeno que começa e termina sobre
"

a Terra.
Não será devolvido o original, �:� zlirada de aeeordo com o Decreto N. 24.503. de 26-6··34.- �� Para os que adoptam esse conceito, não existe Dem, não

publicado ou não. �r" ê'l(l exste a Alma, e, como consequencia natural, tudo o que se rela-
O

,� 1, Antiguidade: (.',
,

d 'd
.

conceito expresso etr arti :�l� (S1:�� ciona com essas uas I' éas puramente espirituaes, como seja a di-
go de collaboração, tnesmr soli {�. Con r. N. 10 Ludwig Lueth Joinville 16:000$000 (�:t� gnidade do sêr-humano, que se toma insubsistente por falta de base;
cilada, não implica em respon _':,� 'Sc:8' a concepção moral, que se torna inexplicave! e perfeitamente inutil;

I l J 1 J
..�. 2. Empréstimos sem juros Isub! idac e ou cn ÔSS( tior parle ::.�;) Pontos ;;�� a ,id�a da �alria: qu:: não pa:3sa, então, de simples conv:n:io.nalismo;

da Rcdaccão. �:� 699 Vva. Margarida Neermann, Joinville, I S:ooo$ooo 2 447 ���'I a ld�a esthetica, Isto�, da belleza, que sendo uma disciplina dos
As's ignatu ras �.� ii 377 t;l$ sentidos, segundo aspirações transcendentaes, perdê seuspontos de re-

A' O s
525 Julio Laux, Blumenau, 10:000;;5000 2.

f' � d r '1' do nroxi
"

1NN 44ii>000 �..
!

•.�l 598 L ld G Ik BI 7 5 /I. ') 34'- ,;{(. erencra; o amor a amura e o o prOXIllO, que ja não se exp i-
, eopo o au e, umenau, : 00*,000 L. i)

dSf:MLSTf<E 24$000 :J�i <ii 2., -'32
�'It" cun uma vez que se te.n e adoptar um critério de felicidade pes-

'l'r')\IMr::'S'l'[-lE� 12$000 ,:!..;>.\..'��,
482 Leo E"chweiler, I-LlOsa-Humboldr, 2'):000i/Jooo J

,'t;
1

., .

d 'f' 1L .,

-

, .; 1::�1 soai, egoisuca, sem incornmo os nem comprornrmssos: e ma mente,86 Otto Richter, Joinville 30:000,$000 2.300
MEZ 4,#000 l�.• I.t.;" 341 Ed B h d B' 10 $ 229<"

,,-�i. o .e rtime i'e, d� d.sc.plina consciente, que será subs-iP , • gar em ar t, um en iu, :000. 000 _,. J ,,;.)

A correspondencia, bem como ".';,;(.

.2- 308 L 11!T I J 1 fi. 2.24·.{
�',i;��, tituido pela disciplina mantida pela violencia dos mais felizes nos

,;'1 eopo co 1\ .anteufe , oinvi le 1 O:ooo�'ooo J
','.

os valores relativos aos an- 7":§ ')69 H
.

M' h I B1 7 5
�

2 711 #. gOlpêS aventurosos.
,,� .. ennque _IC e s , umenau, ; 00;'000 .�

.""

u.incios e assitmaturas devem N�, 654 J R d F d FI Çf. 2.198 ��,�i Tudo, para as civilisações materialistas, ião o exito e a for�
6 r,» osé o rigueS 'ernan es, orianopolis, 10:000H-'>ooo

ser enviados ao Dircctor-Gc- ,:� 733 Olivia Netto de Lima, Florianopolis, 7:500$000 2.176 �:(� tuna, porque a vida se cinge ao maximo do confôrto e do prazer.
rente J:.Jliro Ca!!m:ia. �1,!J.) fi. 2.160 �:� Quando predomina o materialismo, tambem predomina o or-

.,.. 880 Henrique Dauer, Itajahy, 7:500;;;000 Ih d d b Id d draixa Postul 37 �:� ,�W gu o, a vai a e, a re e ia, a iscor ia, a indisciplina, razão pela
ail
--

-_�-__� , :��f 3. Empresiimos a juros de 6'/. p. a.: �� qual as civilisações desabam, as Patrias succumbem, a sociedade
�Ilova �nul!S'" 0$1 772 Aderson Horn Ferro, Florianopolis, 20:000$000 2.155 +:��) apodrece na confusão desmoralizadora dos costumes; e a vida se

"m:�'Qia Cat�'lari- �(� 289 Horacio e Brasileiro �:� tórna insupportavcl para os que não estão no Puder, acastellades no

�l$ Haro Bacellar, Herval, 15:000$000 2.152 '*' governo ou nanqueza.

::J.,(�., 603 O ld K df 2.1 3 7 (�;4..) Eis os motivos porque o Integralismo combate o Materia-
• <,; swa o rieger, Itajahy, 5:000;;"000 'o

*' 747 Pedro José Heil, Florianopolis, 7:500$000 2.12' f)1�; kmo.

�*' 122 Willy Schwerfeger, Blumenau, 12:50c$ooo 2.1 08 ��
-)l� 364 Richard Ruediger, Rio do Sul, 10:000$000 2.1 08 :..):�
�::� 782 August Wfiss, Rio do Sul, 15:000$000 2.1 02 (�)
.):\� 496 Willy Schwertfeger, Blumenau, 5:000$000 2.094 �:�
. �

P L A N O "B','

Provinci�cle Sta.Catharina'
(Oepartamento Provincial de Propaganda)

c

!
" nense

n

AZEITE " ERiCA " II II

O comp:lfeci:llcnto a qêlalqu�r das sessões obriga os integra
listas a se ar resentarem de camisas-verdes.

(ArL 15-Protocollos e Directivas)
" II

I
I

I

O Snr. Octavio Cabral, ge
rente da fabrica de azeite «Erica» ,

em Blguassú, de proptiedade dos
r" r R' I I & ro' �'.l�
• )nI'S. C.f lesto ,lg(t,.,en Jae 1

•

\�la" .

.��Llda. teve a gentileza d� nos I"

orferecer uma luta do excellente .��
producto. �
Trata-se de um aLeite finissi- ��

mo, extraido do amendoim, fabri- �
� 49-Raul Decck,cado especialmente para uso culi-.� plconta contr.

nario, o qual, segundo analvse ��i

procedido pelo Laboratorio Bro- *
m'llologir:o do Río de Janeiro. ?l�

�'.:t'�
sob na. 19437, tem as mesma" ":�
PToPliedades nutritivas inheren· �:�
ks ao azeite dI:' olíva. .��A fabrica do Azc;�� "Erica»)

I ��
t d

.

d 'l,� plconta contr. 495-Raul Deeck, Blumenau,
mon a, .a com o.s mais. mo emos ,{ti, Sel'l'e IId ff"""9J ,�:�
machImsmos,. pó e pons�o, o ere- � Contr. 24-Carlos Souto, Blumenau, 7:500�oo) 76 I�Wcêr um producto magmhco, que ,': (z.;I�.'muito recommenda a índustria ca- (:�� plconta contr. 20-Boehm & Cia. B'umenau, 50:coo$000 15:000$00J 69

,��tharinense. 3�
L VONUS C

"W

Queremos assignalar ainda a 't�l� . I I·, o_ � � '�.:,) Rio 13 /G)' _ O sr.
(S!� ti li ai: II� • �", \

.

maneÍrapor que é apH,sentadoo � Corresoor.dentes ':::� João Simplicio, presidente da
Azel'te «Erica), que tem tido �i'jJ r-" ,)f� COl11missão de Finanças da

grande aceitação e se ó.cha a � I� Câmara, devido ao gesto da
��(o,'!)J�@1S'!1.l��m.�,:!l�c����k����,f'�·��.��(;.(!i.�l; 'Ii:>'�rf,�'.'$.'t..�.:.,"'f'il.�� !"t>'Í'-tJ,;'����

venda nas principaes ca��as do ge- �mr'�\(I� '!� 0(1' ��;;:�(!\l�'�� �!)i'�;'!à����) 'Íil'i'�' "�'i":!l'q--j'�'!r?,f>J�� "ir.>' ,#'j<:' 'l"',<{Í!J�i}1�?�' '-tiS) ��� Assembléia fundindo as

nero, nesta praça. l'v1uito gratos
... '_% "-- _'>1=-_ _...- ..

Sedas, e outras novidades para Comll1issões de Finanças e

á gentileza da oHerta. Fabrica de Massas verão, apresenta por preços nunca Orçamentos, solicitoll sua
vistos, a CASA ROMANOS. demissão, por ser contrario a

tal medida. Devido a um ap
pello de seus pares, entre
tailtO, o deputado gaúcho re

sol veu continuar no cargo.

Voluntarios da Cru
zada de Educação

Pelos
II

Municipios
1 a. Distribuição

effectuada depois de apenas 27 dias de funccionamcnto
Itaj �hy�� A cidade integrali�ta de Itajahy commemorou, ôntem, com

.�� grande brilho, o primeiro annivenario do Nucleo local. Houve um
��
�1'iJ desfile dt' camisas-verdes em numero de 700, approximadamente,
,�� incluindo os plinianos e a :epresentação do Departamento feminino.
I�.,I�
.',�, O Chefe Provincial foi repressntado pelo companheiro Carlos Sada.
�� Dareemos, amanhã, pormenores da importante concentrarão.
(�� :t

.;I�7

�:�
(��(4,

1. Antiguidade
Blumenau) 30:000$000 4:000$000

2. Sorteio:

a realizar-se e111 breve so::' a controle do competente fiscal elo go
verno federal, em Porto Alegre: Serão sorteados entre 33 adqui
rintes 12:500��000

o sra João
Simplicio
brjnca d�
delnittirose

Cruzada Na
cional de

Educação

3. }'rlaioria dc Pontos:
Serie I Pontos

20:000$000 2:000$000 763

: ,

O municipio de S. José, que
até ha pouco contava apenas CGm

a voluntaria n. I das Cap(j)eiras,
conta agora com mais I I, todas
domiciliadas na cidade de S. Jo�
sé, e que são as seguintes: Clelia
Lety Malty, Irma Pires Barbosa,
Nestor de Souza, o.my Quint
Parente, Olga Freyesleben, Bea�
triz Freyesleben. Zilda Freyesle
ben, Maria Freyesleben, Ema
Bonckewitz, Rosilda Silva e Rei
nalda Silva.

Desavenças São 12 jovens alumnas do Gru
po Escolar e da Escola Comple�

reaes mentar, que a�sim se dispõem a

Osmar Cunha, 89; Guilherme alphabetizar 12 pessôas, sendo

8mch, 80; Wilson Andriani, 75; Paris, 13 (O) - Os meios que alguns já iniciaram o seu tra-

Ovidio Juvenal, 71; Gustavo Ro- monarchistas espa!1hoes con- balho de alphabetização.
cha, 68; Ridualdo Portilho, 67; sideram exaggerada as infor-

.

E FI,orianopolis quan�os tem?

Mario Laurindo,63; Helio Mel-I mações relativas a uma pro- Amda e um ponto de mterroga�
lo, 56; Cdio Fen.:ni, 61; Paulo vavel reconciliação entre. Af-I ção. Esperamos que a reunião de

Lange, 61; Francisco As�is, 57; :011S0 XIII e sua esposd, ai propaganda do dia.15 nôl�o res

Tom Wildi, 56; Fern3.ndo Bro- =x-rainha Victoria. A situa- po�da com uma legião de volun�

gnoli, 55; Joél Lange, 54; Wal- ção entre os antigos sob2ra- tanos.

dyr Santos, 54; João Amaral, 52, nos espanhoes nã) se modi-
Math; Lauro Momm, 51; Helio ficou. Affonso XIII e SUl es- Conservae O

Guimarães, 50, Math.; Clovis posa estão separados ha ideal ismo!
Cunha, 46; João Ar:ão, 4�, longos .mêses, mas não p�re� C�eanças das e6�0las da Cap��Math.; Leandro da Srlva, 4J; cem dIspostos a legaltzal tal, Jovens qu� aspuaes um BrasIl
Pedro P. da Silva, 45; Renato essa situação de divorcio de melhor, homens e senhoras, que
Maciel, 45; Theodocio Ath, 45 facto. conservaes o são idealismo de le�
Historia; Didico Colaço, 43; E· vantar de sobr� a nossa Pateia o

dia Fedrigo, 42, Hist. e Geogr.; PRÉD10 opprobrio do analphabetismo, re-

Emilio Barreau, 42, Historia; A, Deseja-se adquirir um pre- servae uma hora por noite para
do!pho Silva, 41, Hist.; Lair dio no perimetro urbano, de illúminar a mente de um infeliz
Lisbôa, 40, Hist.; Mano J. Silva cOl1strucção nova até analphabeto, e comparecei á reu�

40, Hist. e Math.; Victor Borja, 20:000$000. nião do dia 15, ás 20 hs., da
40, Hist. e Mith.; Ruy Azeve- Cartas sem compromissos Cruzada Nacional de Educação.
do, 39, Math. e Sci"!ncias; \Vll, para o abvogado elr. Pedro no salão nobre da Escola Nor�
son Valente, 39, Geographia; Jo- de Moura Ferro, á rua Tra- mal, levando a vossa valiosa a..

sé Pisani N., 38, Historia. jl)an n' 10, sobrado. dhesão .

Usar o «SABAO INDIO» quer
dizer economia, sl)b todos
os pontos de vista.

Gymnasio
Catharinense

Conv�n9a-se
Experirnentalido

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
O IV I NA-OS MELHORES�C�����l�r��=:�sc.J�-:��J!�

� lVI.1llod Fl':mcisco Medeiros �
�� E 5RA. �
� Ig�:z i\�eddros �
� �� SE QUERES ANf'lAR DE Vende-se um armazem, bem
��1 communicam aos parentes e � T14:.� d 1 fI� AU O commodamente e com afreguezado, sito no Canto do Es·
.� pessoas e suas re ações, ll:!j

�;l que sua filha DAGMAR noi� � segurança chama o treito, districto «Jo�o Pessoa».

l� vou com o engenheiro sr. �
F

'

d V fi 200 II �ratar com Jacmtho Luz, no

�� Octaviano Silv,>ira. � Or • _o_ca__.

_

1\; � A.-

�·�I-
-- ----� Phone. 1.'212 ImLPresdsao�� Oetapiano Si/peira � em on res

@ e �� E NADÂ MAIS!

�jJ I Dagmar Mcdeiros �

�I I��� scientificam O seu noivado �
� �
�;l ��� Annitapolis, 30-12-34. r.5 go Benjamin Constant n. 2, das
l'lj � 10 ' 14 h
[:;�:v:Jr_xJrz������r;1t���3C��t.x��f.i as oras.

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

RUA CONS. MAFRA, ti8 PHONE, 1180

10. série B:

Londres 13 (G) - A no·

ticia da proxima partida da
missão financeira do Brasil
para New York' e para Lon
dres e outras capitacs euro

péias, exerceu relativamente
pouca influencia sobre a si�
tuação do m2rcado. Obser ..

������l�,�,��@l"��1 vo�-se, entretanto, li�elr.a
r(� '-"'ONVENÇA-SE baixa, que deve ser atrlb�1ft.] "" r�1 da provavelolente ao nao

K� que nos receptores PHILIPS são aproveita-�] pagamento do coupon de 7010

�1.�\1 das todas as importantes conquistas da sciencia � do elllprestimo do linstituto

��.'� l!O nd o, razão porque recommendamo-los. ��1 do Café.

tt..) �] Os titulas brasileiros esti-

�'�1
AGENTES:- COSTA & Ca. � veral11 todavia sustentados

(.'\�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �\,
no s,eu conjuncto, embora

���� t1J as transações fr'ssem pouco
��f���é&������ activas.

VENDE-SE finos mo

veis. Tratar no Lar-

.... '_ ._' ..... , � .........
"

'110:
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A GAZETA

, I

Quem afiança
o seu ReFrigerador 7

TEL-EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ulttma creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

U \ti refrig�rador l um grinde conforto para e Ia" • tambem ..
emprego de capiial que precisa d••studo.

05 rdri·gerIH:'Jrcs G. E., além de possuirem tudo O que .a 4.
n13is moduno'.: r·uf,dto em refrigeração electrlee, trilem, DI muc.

G'-!ncril é:I�clyic! uiIla suprema garanti. d. qualidade, ctullçio • v.l_

Ao comprar 11m r<lfrig�r(ldor, 1S,,'sure-•• eI. que a .,du.... �
• O f.brtc.....". c"dlecido • d. cOMla"Cl - eaJe • nalti,.,.tIor G. lo

P«ç" Info,maçõu ou lima clcmondr�io,1JI .......,_
.OU(\� " ..",m.r". __llilclt.... IIIN- lO Q'-'� ..

MA�TAI ,
•

Com ._5OO podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industrie Chimk:a Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

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 Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seusfilhos.
Lin�o Vista Pcnorcmlcc.

Eliiplenàiàa plraia àe banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terr-enos completamente planos.

f} VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
1300 ào Eiranàe Quartel E'eàeral, em constr-ucçêo,

fiOO elo Eirupo Escolar José Boiteux.
Ha .éàe ào Districto 1oão Pessôo.

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

�Prel5tações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrega àa coristrucçõo àe PI'éài05

nOB Iôtes aêquü-lõoa.rneõlorite o pagamento àe urncjentroõc á
ulsta e o restante em pagamentos menacee.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

) ,

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.1l trabalho magnífico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL
,

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs,
NORTE---Santos-S. Paulo- IRíe- Victória-e-Caravellas-:
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

I IAfrica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

I

-I l,;onfeitaria Chiquinha
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de 'todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

" H E O D O R O F E R R A R I
RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

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

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

L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

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

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

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

... o 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$500 sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

Preferir o Sabão" I N O I O"
é der valor ao que é bom, é conomico e

••• Funõcõc em 1870 _ ••

5EEiUR05 'TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisaào 9.000:000$000
Reseruas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis

. .

13.472:299$349
ResponsabIlIDaàes assumiDas em 1933 2,369.938:432$816

E'
(Estas responsabiliàaàl2'5 referem-se somente aos ramos õe

0rEiO e TRAH5PORTE5, que são as DOl5 UHlr05 em que
a ompanhia opéra)

��entes, 5ub-Ag.entIZ5 e Regulaàores àe Avarias em IO�05 05
leàos ào BraSil, no Urugua" (5uccursal) e nas principaes

praças extrangeiras
Agerites em florianopolis rAmpos LOBO & rIA.

Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) Caixa postal 19
Telegr. ALUAHÇA Tclcph. 1.083

Escriptorios em Laguno e ltajahy Sub-Flgcntr.s em

Blumenau 12' Lages ----"
AW __ zy-H'fW!

!y", .s"!' ""IX "'''' .�ll <Yllftr:,h ,I� -IL .!)' .,,1;' ".
· ...If ,9" ..:1'0

����.���11'�� '"J� '7t'f: -;;j� :..... ;'c;J,� �I,-.: "I.';,� h::'

Laminas Gillette Legitima !
___

[:,.�i

� jPREÇOS AO PUBLICO �
�j

AZUL, ��NOVA, �j(10$000 PROBACK, f."�
5$500 VALET e GúAL �,( 1$200 �

(VENDE-SE NA �

HOVA 8$500 ®
PROBArK 4$300 Pnarmaela e Dregaria da FÉ �

I
UALET (I $000 f.9?1

A' Rua Trujorio H. 8 'flJ;iY

�
1," ( 6$000 t§'t1
f�* EiOAL 4$300 A REVEHDEDORE5 �
� , 'U I 700 Preços excepelcnaes �.w

ãO �
.oo••e.�.��OG����*'���[��O

AZUL

r GARANTIDO
.

';-�\,,�

E GUStA 6 $ \;�#�
a DISSOLVENTE NATAl
ACABA COM AS MANCHAS, GRAVaS.

_,.
RUGAS f POROS ABERTOS

- C""'i'M'Tl mr_�mwa

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

rugas, tudo desapparecerá ao contact o deste mirifico Orv·a
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

funàaàn em 1886

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

aquelle systerna antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telephone ou por phOI'O�
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postal129 TI2'I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

TVPQgrCilphia, Estereotypla,
Encoüernoção, Pautação, Tra
bnlhee em Alto Relevo etc,

Filomeno & ela.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

ClA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SIA.

I
II

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

de (Curityba) fabricado com Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superi o -
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R-::alizou-se ontem, o esperado Iirectores?
encontro de foot-ball entre as Aproveitem aquelles "mulatinhos Buenos Ayr'2s, 11 (O) -
qUlpeS do Iris F. C. e do Ava· rosados" que possuem a leaderarr ::::onforme ri .cisões anteriores

hy F, C. ça das jogadas, como sejam: os presidentes dos clubes ar-
E"se jogo caracterizou-se em Damata- o <principe dos pas. gentinos revolveram hoje,

72 I' N' P autorizar él viagem para o enz ern AI�It--lOS H01E:duas phascs: paimeirar-c-Z itl- ses> , izeta, avão, etc. �

gantes em campo desanimados, Metralha não compromelteu o Brasil dos clubes que dese-
com um jog) mesmo nullo e a quadro. Fez delezas sensacionaes, jam excursionar, a este pa.z
s 'guda-dois quadros jà !:>e:n ori- Não se lhe deve attribuir a der- prestigiatdo assim a Caníc
entados, com arrancadas d:JS gran- rota. Cruz e Antenor: foi notada deraçào Brasileira de Des- das de rodagem;

A h f I d
. portos. M d S Vende-se uma oprima chácaraeles jogos, em que o va y pre- a a ta e tremo em conjuncto. a genlil menina aria e ou-

P b k d I O Bocca J11'11'or qLI" serà O
Z" Amaral. com grande extensão de terras,dominou a pugna. avão é ac .! c asse, emquan-

� -
"

'- \...
... .:.:

O.Jlvahy: esse quadro fel juz to o seu companheiro procurou primeiro clube a excurcionar, _ _ _

no lagar Passa Vinte, rnunicipio
ao triurnpho de ôntem. Sua linha um pouco a violencia: aliàs jogou, deverá embll'Car sabbado, Festeja hoje a data do seu aIl'

de TPalhoça, d-b I b b I (,'II'a I? a l-)"I'do do "l_ap. d I
ratar w'sta re accao

procurou com inar e 5:100lar em. em, pessoa mente, ma, com en- - l v - niversario natalício . Alexandri- v •

d d d d 1'··T_,Jrte", cO'lformê f,)i rcsolvi-Faí notavel a actuação J ex, tra as qUf' só po ia:n prejn icar o 'j
na Grisad esoosa do sr Edmun C t d d

.

trema direita Vieira, seguido de seu quadro. do as nego�iaçõ.es entre SeU do Gr;sal�, fi�cal de es�rada: d� ar azes o Ia
Li JS, que foi o que 5e�pre tem CJ.rlos, DJnte e 35: Pareceram emissario ahi no Rio, sr. Ni- d.

VI
.

C f d
ro agem.

Sido. Os cinc.il artilheiros dc:ss� canç3dos, com um jog) am:mado. cola f azziotl e a 011 e' e-

clube estão se entendendo b�m, Deviam auxiliar mais os 5 dian- ração. COi11illreC �ral11 onze A data de ontem registrou a

podendo formar na classe das I teiroo; 36 foi o melhor. presidentes, se, Ido qUe oito
passag�m cio anniversario natalicio

melhores linhas, que actuam nes-I Magrinho foi o prodigio dc)s votaram favor(\velmente á vi- do nosso prezado conterraneo sr.

ta capital. r!lbros. Perigoso, bom centrador, agem do B Jeca e tres contra. Alcibiades Souza, competente e

VIllain jo�ou bem. O goal finalmente. um cóm;)ltto fonvard. ! activo gerente do acreditado c1u-
que: deixou marcar, ao tentar de- Pacheco incançaveJ, procurando be de sorteios Credito Mutuo
t�r a bola, aincla tocan:1u-a, é a todo instánte augmentlr o Sí:O· Comprac para vos

conven-I Piedial.dessas cousas infdizcs J:) foot- re. NiLeta distribuiJor d� sempre.
cer () fo�midavel e economi A Gazela felicita-o.

ball, accrescencla qw.: o c.nro ji Possúe muito jogo pessoal, mas a co SABAO IND[O I
-

se achava molhado; foi um d:).> tal falta de treino ... DJ.m�ta, sem' Festejou ontem a data do seu

que concorreram para a victolÍa. pre o Damata. Sua actuaç3.o, api�- Reti ro Espilllll anniversario natalicio a exma. sra.

A zaga Betinho e Culos se zar de regular, pela sevéra m'lf- ritual d. Hellm GaiOfallis La Porta,
gura. São homem fortes e em cação qu � lhe proporcionaram, ,��posa do sr. Miguel La PorIa.
f,'anco progresso Diam1.nliJ1.) - Z/· ali,ls legal, foi notavd. Terminou, hoje pela m:1I1hã, proprit'lafio do HotcZ La Parla
(�Tico-tico apresentaram Uin jogo E', em cada jogo, co:n Nizeta, com communhão geral, o retiro es-

qne motivou o descanço d,l su I a «dupla endiabrada». Mirinho piritual fechado que se iniciara na Passou ontem o anniversario
I I Q I' Z' F' b C .', r' d"t llat.'lll·CI·O da exma. sra. d. LI,,_

maxima perfeição e ,garantia.1011.1. ....,a lentou-se ê. OI um escapou em. entra com maestrIa. qUlnl.a-,,;lra pa3sa a a nOI e, no
- 1: v

T EO Eratar com o sr. L' O '

bom centro-mfd:o, ap�zar de Combina pouco, como os seus com- Gymnasio C::.lharinense. lyette Brüggmann, esposa do sr.

«chor;u» muito. Coisas do foot- pai1heiros; esse mal está pegando Durante trc3 dias, trinta e dois N:nbal Viegas, funccionario da OARIO BONSON.
Lillll ... Vieira e Lins, como i i nos cinco terriveis dianteiros do homem, das diversas classes' so- D;rectoria de Estradas de Roda-
foi di!o acima, foram os melhores L·is. ciaes da nO,3a capital, reco- gemo

Rua jer,mimo COelho

da vanguarda avahyense; Gocli- A diciplina rivalizou-se com a lheram-.�e do convivio do mundo,
nho o <,homem do palpite», pas' do sen antagonista, por isso que para meditar sobíe as verdades
S)U mal algumas vezes, m:lS au- vencidos e vencedores, deixaram eternas e soLre o aperfeiçoamenk
xiliou bastante:) ataguc.I\Ldeiros, o grammado tOdClS irmanados. de cada um.

o ",lftilheiro chefe», C0l1qUistO�1 O; presidentes de ambos os PreJou o retiro o venerando
um linch tento.E' sempre perigoso qUi\.dws se abraçaram em cumpri- saccrdot� Pe. G�rmano M;del- CHE6Am UÍ"�5 ...

nas cbcob�rtas. Gomes, um op' mento, pela cordealidade presen- dorff, L:!.lt:: dJ Gymna,io e Di-I D t d E t d h..

I d C
o nor e o s a o, c erraram

timo extrema eSlllCrdo. C.!ntril cla,Ja nos 80m da pele.ia, tomando rector cspmtul a owrrenção '1 d DO .

M.· N S d D
'O" pelo omn:DUS a empresa anus:

magnificamo::nte. No tear'1 dt) parte nessa confratelllização o nos- mana . . o esteno. M" S'l J -
.

d AP f:l 'd I I
aunclO ! V'd, oao J. e -

Avahyapparec;u Carlos que não �o popular e amigo Amphilochio fo un,. o connece Jr aa a ma .

f l A d
f' I d d G I (D S PI) d A hum:l.I1a, o illllstre pr.ogador d;s- qumo e amI la, rman o ,Amo-
ora esca a o na ve"pera, scn o onça ves, .. ar o e -

�
-.

rim. Aurelio Amorim, E. Bau.::r
que esse jo;sador conquistou o F?,epública . sertou com vasta erudicção e pro-

e irmã, Ewaldo Kersabel, Anto-
tento da victOlia avahyen;e. P,l- Resumo das faltas. Avahy: 15 ficiencia, muito agradando aos '

RtP
.

M
.

rabens, "seu» Carlos! impedimentos, 6 hands 5 toques retirantes a maneira sóbria e c1a- Ip)lO E\.l�ln er'G '�locoPlO S hortetra,". . nu lO, U1l1ermL! c a z e
A disciplina dos rapazes do 18 defesas e 4 comers. I ra das exposições.

II b f· 11
.

I H I')
.

d' 9 h d
sra.

c u e OI a me ..lor posslve. 1, ns: � lm,)� Imentos an 5, EM ii=»RE- --

entretanto, a salientar que Lim e 3 toques, 29 defesas e 5 cor- GO: Para trabalho ex- OUTROS PARTEm ...

Villain controlaram muito bem ners.
terno, preciza-se de pessoas acti-

essa acç,;;.o-p,adrão. Presenciou essa Iucta um públi- C d M P d Ivas, na ré ito útuo re ia
Os rubros 'negros: 05 rapazes co regular o qual não poupou ap�

d0 Iris não apresentaram aquelle plauso:5 aos seus adeptos, mormen
jogo de que são possuidores. te né> phase final da partida.
Aquella elec�rizante linha diantei-
ra não exibIU o seu jogo de cos- Importante
tume. A razão de tal occorrido Aos 25m, do 20. tempo, quan-
é patente e resaltou aos olhos de do véncia o Avahy por 2x 1, ca
todos que foram ao campo hiu forte chuva, tendo sido pro
«Adolpho Konder»: falta de tr�i- jcctada a paralyzação da partida.
no. Essa llecessidade por que ha Fizem0s lembrar aos srs. presi
muito vimos nos batendo é a dentes de clubes que tal resolução
chaga flue precisa ser curada. O deve ser concordada antes do pré
Ir'is possúe uma linha de frente lio, ou no caso de estarem os 2
optima, mas a falta de resistencia- quadros empatados; isso em último
e de contróle, por não tri'inar, caw.

desloca-a para um plano de in- Réferiu esse prélio o rs. Cypria-
fcrioridade. Onde estão os seus no Jo�é.

ZETA
A ,�'OZ

_-_'

Florianopolis, Segunda-feira 14 de Janeiro de 1935

I:::» O POVO

OS ARGEN fINOS VIRÃO
AO BRASIL

:JRUGUAYO.sxPERUANOS

Lima, 13 (G)--Os Uruguayos
venceram os Peruanos por 1 xO no

20. jogo do campeonato sul ame
ricano de fool-oall. No 10. tempo
JS Uruguayos applicaram violen
cia tirando tres jogadores do Perú
óra de campo. Mais de 100 mi
.essôas assistiram esse prélio. O
goal foi conquistado no 2. tempo.

Bravos, de'fer")sore� do Iris
e do Av::;hy F C -- Na tar
de de 6ntem, m�is urna

vez, demonstrastes o

vosso p�-ogresso
sportivo!

PALESTRAxHESPANHA

S. Paulo, 13 (G)-O Pales
tra ltalia venceu o Hespanha, em
3antos, jJor 3x0.* *

*

AVAHY 3 IRIS 2

I
I,
I'
,l
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o TEMPO

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO:-Instavel com chu-

vas e trovoadas.
TEMPERATURA: - Ele-

vada
VENTOS: - Variaveis, com

rajadas frescas.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 31,4 e mí
nima 24,0 registradas. respecti
vamente às 12.20 :; J ,O) horas.

Por um [arnentave] coc.hilo da

r,evdisão" na noticia pú�licadla sab- '" � ��an a' ElTI cima da platibandaoa J Ú ! iruo por este Joma a res- ft;;ii flI c

peito da pas,agem do anniversa- do prédio, onde está instal-
rio natalicio do illustre facultativo encan�; I' lado o Cine Royal, foi cons-
[r. Carlos Corrêa, verificou-se um

.

' .

'II truida uma casinhola, para
pastel typo5lapho que d -svirtuou resguardar das internperies
o sentido d,� urna das phrnses. A,- Sabbado, estiveram em

o alto-fala�t� ou para m�-
sim, ao invés do que foi publicado, nossa redacção os srs. jor-

lhordi' a acústica, q�e mais

deve-se lêr: «Poéta-tem semeado nalistas Tito e Alipio Mi-I
nos parece uma casinha pa-

versos de ouro Dlara Oi quesaibam. ra cachorros
randa, da imprensa parana- S·

'.
tsentir a voz d03 deuses do Oiym· ense, que se acham em ex-

ena converuen e que os

pJ � e� êxtase prestar o culto dos cursão pelos Esados de Santa
fiscaes da Prefeitura orde

prevdeglados das Musas.» , ! Catharina e Rio Grande do
nassern a destruição daquel-
la inesthética casinhola.

. . . . Sul, em serviço da revista
p' f' ,

. �nmver�afl.a-se hoje a genn-: illustrada Para-ia 1'/1,'1'-- -A 1 e eitu: a da Capi-
IlSSl�a senhorinha SohLl ?Juza, l' cantil, que dirigem com bri- tal tomando em apreço uma

applicada alumna �o, Collegio Co- lhantisrno e competencia. reclamação, inserta nesta

íaç�o de JC:SU5 e Illha do n03SO Os illustre companheiros secção, mandou publicar o

amigo sr. Jorge �ouza, .chefe' d€ ele imprensa, do vizinho Es- seguinte edital:
.

- d D ' R I d «Para conhecimento dosS0cçao a rrecrorra eglOn1 os tado do Paraná entretiveram .

Corteios.., e Te1eg aph05.. comnosco, long� e agradavel interessados, faço público
J1 O a z e la respeitosamente palestra, relatando irnpres- ��eí �� �ccordo. com o art.

cu-npnmcnta-a. sões colhidas em nosso Es- § ? . Codlg� de Pos

tado e no Rio Grande do turas Mumclp�e.s, e expres
Sul que lhes imoressionarrn samente prohibido: Cna� ou

d bei
/ conservar animaes sumos

2lo r:á��emos a ama lei dentro da cidad� e se�s ar-'
. 'tg rabaldes ou trazê-los a 301-

ViS I a.
t t

-

a nas ou ras povoaçoes.
O infractor estará sujeito

á multa de 10$ a 15$00ú» .

Nacional ízaçào dos
titulas da diVida

externa

DR. CAHLOS CORRÊA Edmundo Hly, Airton
Rosalina Neves.

Reuter,

,

Reclama
cões do

povo

,� \
I .,..

a gentil senhorinha Maria M:I

gdalena Gri:�'1rd, filha do sr. E,
dmundo Grisard, bcô.1 de estra-

Rio, 13 (O) - Alguns jor
naes iniciam campanha no
sentido da nacionalização
dos titulos da divida externa,
segundo, aliás, a suggestão
do sr. Geraldo Rocha em
seus artigos, da qual - ac

crescentam-o primeiro mais
sensacional resultado foi a

viagem db sr. Souza Costa
aos Estados Unidos e Euro
pa.

Ahi vem Rei-Momo

Fez annos ontem o sr. Alcid"?s
Tolentino de Souza, funccionario
da f\lfandega, nesta cidade.

Em companhia de sua exma.

irmã d. Zary Segui, esposa do
sr. D.:mosther.es Segui, partiu hoje
para Itajahy a senhorinha Zezé
Cunha, filha do nosso amigo sr.

João Alcantara da Cunha, encaro

regado do trafego da Directoria
Regional dos Correios e Tele

graphos nesta Capital.

Pala o norte do Estado, se

guiram hoje, pelo omnibus da

empresa Darius:
Tte. Edgar Carneiro e sra.,

M. Vic.ente de Oliveira,' Maria
Cruz, João Fabiani, Luiz Gonza

ga, H. Metzer, Germano Bir
ckholz e sra., Carlos B. Reis.

com a sua côrle.

Carnaval! já perto vens ...

E da alegria que trazes
Se refletem no:; rapazes
As loucuras que tu tens

Carnaval, nesta miseria
Que o Brasil todinho invade
Só tú és causa bem sér�a
E regeitar-te quem !-:ade?

'i

CINE ODEON- Wonder
Bar, ás 7 e 45 horas.

CINE CE,>.,.,JTRAL - He-

Tudo, tudo nesta terra
E' feito sem um ideal;
Só isto verdade encerra:

Carnaval é Carnaval!

Na Çonjeitaria «eh i
quinho» .

Jornalistas no «Chiquinho»
Se reúnem, á tardinha,
E não tendo cajé-zinho
De Chopp fazem... ródinh« ...

•

E ° larinho no salame
Entra, assim, com alegria,
Fazendo grosso reclame
Da sua gastronomia!

Entra o Paulo mui sentido,
Já muito ruím da vista
E diz ao Jailo:-Querido,
Agóra eu sou communisla ...

-Isto é, nem !lei que f".ço,
O meu pensamento é vário,
Tomo liquido e ora passo
A ser um'... liquidalario!... »

Saraplão

róes sem Palria, ás 8 horas,

CINE IMPERIAL-O Pas
so da Morte, ás 5, 7 e 8,30
horas.

CINE ROYAL - Torre de
Babe!, ás 7,30 horas,

Concertos
�Ie l:tadio

Concerta. se radio com a

n. 18

Os alugueis doscom
partitl1entos do Mer

cado Publico
O sr. prefeito da capital assignou

uma resolução permittindo que seja
alugado mensalmente por 60$000
cada compartimento do Mercado
Público, a ser dewccupado desde
que haja quem o queira contractar

para estabelecer qualquer ramo de

negocio permittido e aos negocian
tes amlv.11antes que delles se quei
ram servir para deposito (exclusi
vamente) dos gêneros não vendi
dos nas feiras semanaes.

MISSA

I
fi5

I
Domingos Filomeno e familia,

ainda, sob a profunda dôr que
lhes causou a perda do seu ine�

quecivel Raul Simone vêm, pe
nhorosamente, agradecer a todas
as pê:ssôas que lhes enviaram car

tõe3, cartas e telegrammas de pe
zames.

Outrosim, convida para assis
tirem á missa que se realizará, a
manhã, ás 7 horas, na igreja ma

triz: da cidade de São José.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




