
'.

S. Paulo, 15 (G)-O sr. João
Sampaio, falando aos jornaes de
clarou que a colligação das e5-

querdas reuni ::Ias em torno d·
idéia da fundação do Partido Na
cional. deliberou mover, na :::api
tal da Republica, uma violenta
campanha de opposição contra o

propalado projecto que confere
ao governo poderes especiaes em

materia de finanças.

-",:-:..
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Número avulso $20°1

,

Rour aas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

A opposição
combaterá

A posse do
sr. Manoel

Ribas

Curityba, 16 (G)-Realizou
se a p03se do sr. Mmoel R,b3.s.
interv�ntor federal, no ca-g) d �

governad:>r do Estado pua o qml
acaba dê! ser eleito pela C )fi ;ti�uín
te paranaeme hl pouco imtalladl.

D;scursa.1do, o sr. M lno_l Ri1H
enalteceu o Paraná, p'!d;n::lo a

união d� todos abstendo-se d.;
questõe; pessôaes qu, só s'!rvem

para prejudicar o progresso g !ral.
Prometteu gOVê!rnar o Paraná, sem
s! envolv.!r em politica, tratand)
w:nente da administração.

C. N. Riachuelo

Realiza-se amanhã à noite, na
.

séde do ,Av'�hy F. c., á rua

Conselheiro Mafra, sessão de as

sembléa gelai dos sacios do, C.
N. Riachuelo, devendo ser eleita
,a d\rectori�: ,do valoroso azul e

branco PJ\�a o corrente ano.
. ;-�.,

Propriedade e direcção de ..JAIRO CALI�ADO

Querendo
•

apaziguar,
-0--

matou barbaramente
--0-

I:) o p o v o
----- - ----------

1 Número atrazado $300

1-
.1

Candidato a denu-l �P'tado cl�ssista catha- {" ro,poz
r,nense

'

, Arren darnento
Porto A'egre, 16 (G) - O

;a1. Flôres da Cunha em entrc

/i sta com o sr. Getulio Vargas,
'ratanr]o da que .tão dos fretes

Ml»difjcado
0) !'aagilla

me�1to

Representante
russo na Alie ...

manha

Outro
que vae ...

consul
ser

Pelo q.re lêl110S no jornal
O Trabalho, o:'gão dos íer
roviarios de Santa Cathari
na c opcrario s cm geral, o

sr. A'fre.lo Pires Ft.r ati, rc- m rtirnos, propoz o a-ren,damen-
presc.uante do s íerrovianos o �o R o GCll1d.� d:; seis or-

e director d Llue'lê jornal é �uellos do U_')_T'_1. _

candid.: to a de». Í1 Io c!assis I D � I ��? tf� :� �"'fI i':'a e._
ta por est� Estallo. 8!1-J, ..,.... ....;1Iil-r!tWJ...,

i-m � �ni)�"al-a'er
,.-����,...*"�,..-.�-. ��r=-'�!,"_""", �-�:�T..l ã;..., �.�' r�"'1 "Z:!" �r.:..c��:... 1

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

·=�-�·-·1
'� I �.

'_> ,.. t\:=� �
.r )) �,� �,�

!) , �r�::;. l ":�� �Il

-� -,;:.�=--��..

�,Rio, 15 (O) - Quando i'!, Ontem, cunprindo a promessa anterior. o'up -i este �
nais intenso era o In »vim-n � cantinho com «A Compra da Pepublica», do -=--.og de
'J gré i a em Nicth.iroy, o ffi Papini.
, ívogado do Syndicato dos � Hoje o cantinho é consagrado á t -rcc.ira edição cor

:mpregadJs da C intareira ,� réta, aumentada e refundida do fo;uelório (IUe' e .fdguct,�ou
RIO, 15 (G)--E-n sessão ex- '.:011S ��lliLl LI 11 h il-eas -corpus � a Vlctó.-ia, ante-ôntem á noite. Li na min'ia k r n'i i, no

traordinrria, reuau-se, hoje, oC')n ',1J favor de � l;J S g évistas I) seu bucolismo agre,tt', havia em idos t 11}03 um k'Q cos

selho Nacional do Trabalho, afim l)�eS()), me lida que foi C011 � turne d� se soltar foguete sem rabo; era u.u bom a ':,,' pa-
de tomar conhecimento d i pro· c.d.da pelo juz crim'I111 d 1 � ra se nlo pegar no rabo do fogade .. ,

posta d: f'd lç10 d3.5 taxas ele ore t I fi' Af' ij M lS era u n mau brinlu ,JQ porc"ue os f(, [.uctcs des--':'\P J I u.n:ne lse sr. 10,]-.. .

videncias do InstitJto d s Com- {> I ,� n::>tlea:lo3 não ti lh1ffi rumo ll.:m direçJo c: :'l' "tl"Si) \Ol211C l..� , , � Ci.- I!'J
m :rciario3, feita p;:la Junta Ad A p)1'c;.1, pJré'l1, n10 to- � trdV.lm p.=lls cas::ts p�omovendo su�tos. �J
m:nist,,,\t:va do m�smo Instituto, lnJLI conh:2cim2nto da o d2111,� O es'ogueteaJor corria lo�o a casa alin"ida e p.dia �
O Co 13e!ho Nlcional m:lni-· sur,'::inJo dahi um incid�.lt>.lt dC5Culpa, con o chapéu na mão. E!3 liDI i,lal ri" deh- �

festJu ,Ul ('.·JnL)ímídade com a re- ,'ntr'e aqLlclle magistrado e � cad�za e de edLc'l.ção. Viva meu toridoÍ Viva meu povo! lt;i1
duçã1 da r f ,ida taxa, (,ue fico'J a, autoridades policiaes. ;� Agora, mud3ndo de terra, vejo qu. os co,tumcs tam- �J
;enL de rneiJ por cento para o Hojll, na sessão ela Cama- � bm mudam. �
ê.Jm.11e,ciJ em geral attingido pelo ra dos Arfo'ravos ela Cõrte de � Nêste Brasil grandioso, neste paL ele palm�:ra3, on- ��
rqulamen"o e de um deci.-no por App�llaç�� do Estado do Rio,:� de canta o sabiá, os homens S�'11pre fazem basttiras, n:io �\1
cc, to p na os estabêle:lmen'os O Juiz Arfo 13') ReLe.le'O d �_ � ha mêio.; dê tuào se concataf... �
que giram, com. � commercio de. l1UnCiOLl a'JS S211S pares estar � ApíoVêitam o rabo do foguete pai ,1 fazer ponta. :a, �
gen�ros ahmentlcI03., I sendo acompanhado pOJ" a-;� quebram vidros, fazem tropelias e fica ludo a�si '1, porqut:' �

. �sse resultado sera levado p�lo 1 sentes cio Corp.) d.: Seguran � não se fala mais nisso. �
mInIstro Agammenon M3galhaes; ça e da D. G. P., desta ca �� Já falei sério; nada adiantou. Vou agora lev ir na ��
ao d,:spacho de amanhã, com o pita1• D:sse í) J'uiz ROze:1do 1) tróç:l ... ridendo castiga! mores, dizia o velho juv_nul li+I
5�. Getulio Varga�, que assigna- mostrando o revolver,' esta;' � nas suas sátira's daninhas. �
ra o decreto modificando o regu- disposto até a 1110 T ri casl) � O S::trapião meu amigo e coléga da A (Jntcta jn ��
lamento do Instituto dos Com-

I) governo n50 tom' provi � comparou' o homem ao rojão. Foi bem feita, está bonita; �
merciarios nesse PO<ltO. dencias, accrcscentando quC' � mas e:l faço a minha comparação: 03 hom;?ns a:;:lemelham- Ml
Prefiram sempre o inegua- 111 varios dia�" de dia e LI � Se a um bombo-o bombo do Zé '-e ·ira do CarnlVal. �

__ no te, a S�I(\ residencia está � Você bat�, ele faz mui'o barulho, voeI' VJi vêr o que têm �
vavel SABAO sendo cf:rcadJ por individuos � dentro G o encontra vasÍo. Assim são Ldos o, 110m ;:13 'jue �
INC IOde Curityba. da policia, importando isso � soltam fogu tes �J

em co.1stral1&,i . e to, não só � Incapa7,es de senfir Ulla alegr:a int.'rior, um'i alegria �
por s:r elle um juiz co:no por � espiritual que conforte, e eleve, vão p'ra rua, � );tam fogue- �
servir actualmente no Tribll- � tes, fazem barulho, irritam, provocan e... incomodam o �
na1 E'eitora!. � SOCêg1 dos outros. �

O presidente da Côrte, � E isso vale para todos: para quem atirou primêiro e �
ele3e,] barg1dor MeJeir)s C0r- � para quem atirou por último. [.�
rêa, prutnctteu tomar na cle- � Alue)e, tiveram mais elegancias, embora o gesto a r�
vida consideração a dellun- � ninguêll1 recomende: foram atirar no cái" lá n:l pralil, pro· �'l1
cia, devendo, ainda hoje, en- � curando evitar o dano a propriedade: p,ivctda; estes Vlsa- i'�
tênder-se com o interventor � ram no ddirio da vitória a danificação. �IJ
federal, :!!) Com o rtg )sijo, asexpansõesdecont"'n!am('n�o e d[! ale- ��
O Tribunal estavcl repleto, � grias, eu estou de pleno acôrdo, mormente Cjuélndo o Tri- �

ve!lclo-se magistrados, aitas � bunal ja reconheceu o d rei to liíjllÍd.J ela vitória, mas não �
autoridades e populares. .� aceito e ne:n con :ordo com 03 exce3sos e 05 abusos. ��

� Não é eS�e o caminho qUé! se dêve Inlll1f, si se �
� pretende dlf ao Estado um governo &� p1Z de órdé'm e �
� de trabalho constructivo. �

g re-'Ve � E Santa Ca'h:uina precisa, nesta hora, ele paz, e de :ffi
.l'!I órJem, dum governo forte que a impulsione com energla e �
� dêsassomb-ro, na senda do pr06resso. tffi

Porto Alegre, 16 (G)- Os ��
Essa órdem e essa paz só serão conseguidls com a �

operarios melallurgicos, solidarios r harmonização da família c'itarinense feita com elevação e �
.. sentimentos nobres. rwcom os textis, declararam-se em � ��

, I� Na sociedade humaOl ha bO:13 e mlUS, aliás tod03 os 'W
greve. ru, h

.

f
' ��

� om::ns são Im)e eitos e eS3a im,)erfeíção é uma prc- �
� pricdade intrinseca da personalidade hum:ula. �

Commissão de Pro- � Daí a necessidade de que 05 condutores sejam espi- �
paganda e Expansão ��

ritos serenos e fortes, energic03 e deste;nidos que possam �
Commercial � exerceI co,7!rôle, a hora e a tempo, sôbre a mJltidão ir- �

� requieta e �nco!1sciente. Não vale a pena chorar como k- lijJ
.

'ij remias sobre 03 e3co:nbros d � Jerusalem; é pelo contrario tWA Interventoria Federal ne-
I

��
, •

b d d
.�

ff mUlto mais nó re e e gran e alcance evitar as catásfrofes. �meou os srs. Carlos Leisner, Ace- � Si é assim que varrios dar órdem e paz a Sta. Catarina, r.�lon Dario de Souza e José Fran- �� I' - d '1
"

�
.

Gl !1J Impemo'i as maos na pare e, porque «a VIO encla gera a �CISCO avan para exercerem

as.�
.

I
.

d' d d·
,

:I

r.jf - d
'

b d C
,'ft VIO enel '\-" , I�se, rematan ') um scu 'so, o sorrir ;nte sr. I!fUl1cçoes e mem ros a ommls-.. G t I' V r.

- d P d E -" e li 10 argas. �
sao e r_opagan a e xpansao �l BIS B I L ti C T A ��Commerclal deste Estado. 1 ..& 't" 'Z'�'S... 't"!·'S,.�...r-S-."'&'"":Ii:�.-3..."'&'''t'---.....,.......... ,�",-""-_",=-"",,,�,���-��������������������������.�

DA CAIXA DZ APOSEN
rADORL\S 003 CO\1MER

CIARIOS

BERLIM, I j (G) - Tornou
I

posse do seu novo cargo o cher,:
Rio, 15 (G)-O Diario da representaç.io �comllh H,ial �()

da Noite diz estar informado� Ividica na IdI .m.: 1111., K1iild ·lak.l.
d:: que o capitão João Alberto Entre 192:) c l'j)'),osr.Km·
mgressará, brevemente, m car- cl�11ki dese np > 1110 I (> C'lr'�o ti·
r .ira consular indo ex-roer, pro- cornmissano 11 Lhtru,'Çdo Públill
vavelrnente, o consulado geral do e de reitor d I U li ii rs.dad : d �

Brasil em Berlim. Tiflis.

:;aso O governo não
tom 3 prov.d anelas

S. Paulo, 16 (C)- Dois ir-I guard -. que ainda empunhava o

mãos Adão e Pedro Kekcau,bs, rex ólver, deu mais dois tiros, dessa
residentes com outras p:'!ssoa, da vez alvejando o fugitivo, que cahiu
familia, no bairro Bom Retiro, en- morto.

trando a discutir, depois de alrno- 03 irmãos da victima e mais

ço bem regado, travaram lucta cor- outros parentes ali presentes tive

poral. 05 parentes, não conseguiu- r rm imrnediato movimento de re

do separai-os, r e liram a presen- volta, atacando o guarda criminoso.
ça d � um guarda-civil. Este, d A e;se tempo chegavam outros

nome Aurelio Guimarães, encon- policiaes, que providenciaram, co
trou ainda em lucta O> dois irmãos, rneçando por prender o guarda
h .vendo grande confusão no in-
terior da casa.

O guarda, lançou mão do seu

<casse-tête». com o qual foi vibran
r'o golpes nos dois contendores.
Não conseguindo ainda fazer c�s
nr a lucta, saccou do revólver e

disparou um tiro para o ar. Com
, o estampido, os dois irmão� sus

pend.::ram a5 t03tilidades, mas bgt
Adão tratou de fugir do local. O

Mortos de
frio ou ata

cadospelos
lobos

Belgrado, 16 (G)-Onze lace
motivas prec:p'tarLm 3e em soc

�orro de um tr, m da linha d

Sarajevo a Mostar, que ficou ato

lado na neve. No emt n' o os pro
jJrios t:ens de se c:) ro tambelT
ficaram atola:los, receando-se se

riamen�e qae 0- p \ 'sage' sejaTI

atacados porventura pela,; matdha;
de lobos ou p::!reçam de frio. A

posição dos trens e conh�cida ape
nas approximadammte.

Sedas, e outras novidades para
Vl rão, apresenta por preços nunca

vistos, a CASA ROMANOS.

Aero.Lloyd
Iguassú

Com a chegada ôntem, nesta SUSPenso 'o
ci lade, em viagem inaugural d.
primeiro avi�o da A�ro-Lloy-l fo,"necimen •

I,suassú, ticou definitivamente es 1 t d b·t�belecido o trafego regular entr O e cam 10
esta Capital e São Paulo com es-

, /

calas em Itajahy, Joinville e Curi-
• R,IO, 15 (G)--O �::tnco do

tyba, por aquella co:n,nnhia d_' Dras.II florn,ec�u o seg�lI1te com-

trampOltes aere03.
numcauo a l,mp: e 15a

..
O serviç) de aviõ�s será bi-I «�ara_ effelto do reajustamento

mensll, e feito em appllelhos ty?::>
1a s:tuaçao de cobranças e de

Stinson com opa :::idd: pua qua- �rmmaç�o de novas qU,ota� d,a

tro plssas'!iros; pertindJ desta ca
'laS, esta s�spenso provlsor:amen

pital para a p ulista ás quartas-
te o forneCimento de �amblO �a

feiras, p�las 10 horas da manhã, a as cob:anças de
. lm�ortaçao,

H >j.'!, ás 10 hc>ras, plrtiu d, � que s:ra re�tabeleCIdo t�o prom

Clm?O do Cen'ro da Aviação pto esteja ultlm Ido o reajustamen-

Navdl, o primeiro avião. to».

O sr. Soma Mello, fallando
'iOS Diarios Associados decla-
rou· que não póde precisar o tem

pJ de duração dessa providen
cia, determinada para a execu

ção do esquema 06waldo A·
ranha.

't.

Estrada em péssí
Ino estado

Di Jersas pessôa s recla
mam contra o péssimo esta
do em que se encontra a cs: Rio, 15 (G)-Repercutiu de
trada do Passa Vinte, no fórma inquietadora nesta praça, a

municipio da Palhoça, exis- attitude do Banco do Brasil, sus

tindo até pontilhões cahidos, pendendo o fornecimento de cam

tornando-a, assim" intransita biaes para a importação. Nos
veJ. . meios commerciaes importadores
Pedimos pélra que o pre- era indisfarçavel a impressão de

feito daquelle municipio tome pânico que essa medida veiu es-

providencias immediatas. tabelecer.

Mais-

.. ,G

1[·rI.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'nlxn Postal 37

Installação da
Escola "Con
selheiro Ma·

fra"

Com a presença do snr. prof.
Luiz Sanches Bezerra Trindade,
Director do Departamento de E
ducação do Estado, foi, no dia
8 do corrente, solennemente ins
tallada a Escola n' I «Conselhei
ro Mafra», da Cruzada Nacional
de Educação, com uma matricu
la de 25 alumnos, sob a direcção
da prola. Maria Luiza O�orio
Sommer.

Achavam-se presentes ao acto

os membros da Commissão Exe
(a) {J{elson José Çonçalves, cutiva da Cruzada, varias elemen-

S.'!cretario da União», tos do prolessorado catharinense
e grande numero de estudantes
do Instituto Commercial, que nes-

SE QUERES Al\�f'AR DE sa occa�lão c�mmemorava o seu

AUTO comrnodamente e com
16' anruversano.

O Presidente da Commissâo,
dr. Eliezer dos Sanctos Saraiva,
depois de ter discorrido sobre "O
poder do enthusiasmd', a convite
do Director do Instituto, prof. La
ercio Caldeira de Andrada, e de
ter apontado esse estabelecimento

E NAD.A MAI31 como o fructo de enthusiasmo sa

dio que se processára por esses

annos afóra, declarou inaugurada
a Escola n. I «Conselheiro Ma
fra» da Cruzada, abrigada sob o

tecto generOS(J do Instituto Com
mercial.
O snr. prof. Trindade usou da

palavra, congratulando-se com es

sa primeira realização da CI uzada
e com o Instituto, e reaffirmou o

. seu apoio integral á obra da Cru-
liiiIiiiii iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;: zada Nacional de Educação.

�� _e�mações do pov� s:��o :���i- d��i��r����s c:�:::rd'!a.
IVhiirtiiúo Gallado Jmtitii"

� cammunis- - Educação
REDACTORES DIVFF;SOS R � hemos a seguinte carta: deleza dos interesses do povo. tas e natria- Re�ebemos a seguinte circular:

Agentes-correspondentes em
Illmo. sr. director da Gazela. O'ahi a certeza de que, por seu r «Fpolis., 15-1-35. Ao Exmo.

quasi iodas as localidades Cr rto da bôa vonta le com q'le interrnedio, chegue ao conheci- navistas Senhor Director do JornalllA GA-

do Estado. acolhe o vosso jornal as questões menta das autoridades citadas, ZETAli.

r-O II - b 0"'- -::::- de' iní erêsse collectivo, aqui venho esta denuncia, para o bem com-
Communico-vos que em virtude

:- d. _I açdO
_ rog:u um cantinho, n:15 columnas rnurn, Porto União, 14 (O) - da renuncia de membros da Dire-

Não, será deooloida o original, des..e conceituado orgão, Um outro facto que nerece seja Houve seno conílicto em ctoria, desta União, foram eleitos

publicado ou não. Existe nesta Capital o serviço reclamadaa attenção das autori- União de Victoria, no Para- e empossados ncs cargos vagos,

O conceito expresso en adi de venda ambulante de sorvetes, dades competentes, é a falta de ná entre cornrnunistas e mo- até 24---8---935, em Assernbléa

go de collaboração, mes'nr soli servido por carrocinhas que per- hygiene que se observa no mata- narchistas, sahindo feridas Geral realisada a 12 do corrente:

cilada, não im,;!ica e.n resp-m correm nossas ruas, sorvetes douro públ.co, no districto do varias pessoas 'inclusive os os snrs.: l: Sgt. Armando Fon

sabilidade ou endõssr tior parle esses quo: gostosamente são con- Estreito. srs. Affonso Theodoro, An- seca, para presidente; I: Sgt. Nel-
da Redacfõ.o. I

sumidos pela criançada e muita Lá existe uma estrumeira que, tonio Ribeiro e José Hornp- son José Gonçalves, para secre-

Assignatu ras moça .chic. Pois. bem; a nossa Di- no verão, traz em sobresaltos as well. Durante lima solernni- tario; Sgt. Ajd. Antonio Silva,

ANNO 44$000 I
rectona dt Hygiene e o Sr. Pre- familias alli residentes. dade promovida pelos adep- pra orador.

S�EMESTRE 24$000 feito Municipal, autoridades a Ha tempos, um constante leitor t'JS da Acção Imperial Pa- Sem mais, aproveito-me do en-

1.�rM[Sl f?E 12�000 I q�7m cabe � zêlo pela saú?e do O Estado denunciava ao sr. trianovista naquelle m.mici- sejo para apresentar a V. S. os

MEZ 4$000 pública, precisam volver suas VIS- Director da Hygiene alai estru- pio paranaense, foi a mes- protestos de elevada estima edis.

A corrcspondcncia, bem como tas para,a fabricação desse, r - meira que constitue sério perigo ma perturbada pela irrupção tincta consideração.
os valores relalivos aos an- frescos, principalmente os dl fá- á saude pública, inopinada de elementos com

núncios e assignaturas devem brica sita á rua Conselheiro Ma- Entretanto, nenhuma providen- munistas, que provocaram
ser enviados ao Director-Ge- ira, próxima á esquina da rua cia foi to.nad i e a e itrumeira lá prompta reacção por parte
rente Jairo C3!l�a:ID. Alvaro de Cl�'valho, onde, certa- continúa o originar nuvens de mos- dos patrianovistas, resultan

mente, en.on.rará a autoridade, cas que invadem as casas vizinhas, do num conflicto, em que se
cousas de I'nojar e arrepiar os tudo contam.mndo. registraram feridos de parte
cabellos, 03 omnihus que fazem a linha a parte.

Jornal independente A Gazela daquelle f1oresce,lte districto, set-

CG, tarne nte estará comnosco na vem tambem d � vehiculo a estes

�_ w"":;-�:.� - :�

.

Usar u «SABM) -j!\mro» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

�"=_
......... """""'''''''''''�''''''''''''''"---..._�_.
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I
Cun\p'�f\h;O [l,a,deil'Q por o ;n:e,.,lival e de.s

efi ... ol"l·;r."d""�C co [.(0, ....,orn;0
�1,("'\;') ooorooo - r:;"r! <Li r<o.u ... .o:.do; &OO:OOC>!OQC

tl%'de 8(h�1r-...L E;a:!Jô .:::

asquerosos insectos, transpor!ando
os para esta Capital,
E' vergonhoso que 03 ornnibus,

além de irnp.estaveis ao transpor
te de passageiros, trafeguem com

o tecto cheio de moscas, a de
monstrar aos que nos visitam, a

féllta de hygiene da nossa Capital.
O sr. dr. Director de Hygiene,

tomando um omnibus daquella
linha, em horas de maior calor,
se certificará do que denunciamos,
sem necessitar ir ao Estreito.
Ahi fica, sr. director, a nossa

dmuncis. Esta illustrada Redac
ç Io, muito poderá fazer pela saú
d.'! pública, infelizmente tão des
curada entre nós. Respeitosamen
te, amigo e conterraneo,

nomualdo Junior

'10 r'l! 'h··.._- I d�\fi 81 lor � ,tu O entro do
f'Vleihoí FJlano pelaMelhor
So,::;iedade de Capita

lização
Combinações intciral11.:nte novas e muito inte

ressantes de. titulus de capitaliza�ào, quer de paga�
mento fraccionado.

Sorteios mcnsaes de dn1ortização, nm reem
bolso ll_1cnsal, �o l' nll!11ero sorteado, do DUPLO
do capItal 110111l11al.

.

Consiante p.articipação c1� 50 (llo nos lucros da
SOCIedade, do flllal dO 10' all110S em deante Ii)-
li;)5 os anuas.

'

Amor!iw{'tio do IllCZ de Dezemb,'o de 19]4

�oram os s�(;·LliTlt('S o� titulos contcmplados no·
sortelO dr, Jll1�)rtIzação i'eal sado a 2) ele dezem
bro de 1034, lla Capital do Esbdo da Bahia:

559 Ml:!1Or f lilda, fdlla cL; Taciano Dória-Bahia con-

t2mp:ad,� com () capital DU,i)lO 12:000$000
559 üwr;o ;)OllZa f<éllllOS - Bum Jesus - R. O. do Sul

contemp (Ido COI.11 o cél/)ital OU.l:tlO 12:000$000
441 Heracllo MartIlls - [<io - contemplado com

Rs.
, 6:000$000

441 Tito hal1co Vaz - Dah'a - contempladQ com

� Rs.. '. .
6:000$000

0427;:)EcluJI cf) GULZ! Dng!í1 - França, Estado de S.
I aulu - contemplado COI11 I�s. 6:000�OC O

6427 Menor Wagner Ne'Vcs- São Luiz, Maranhão
c?ntelllplado �OlTI I<s. 6:000$000
13441 Dr. LUIZ Alves., Biriguy, Est. S. Paulo - con

templado c.om um titulo liberado' de 6:000$000
5741;ranc,lsco Paula Osorio - Wo- contemplado com
um tIL'tl.O Ilf2rado de 6:000$000
5741 Vlllva Andre!illa Sil va Custa - Bahia contem
plada com Rs. 6:000$000

lNFORiV1AÇÕES COM OS CORRESPONDENTES
REOIONAES

Campos lobo & Cía.
Florianopolis, HajahY, Laguna,

Vende�se uma lIptima chacara
com brande extensão de terras,
no logar Passa Vinte, municipio

I Je Palhoça,
i

Trabr nesta redaccão.

� A:.������������

1 Francisco Athanagildo da Cunha �

� Herondin:S. Cunha �
] �
� pariicipam aos parentes 'e �
� pessoas de suas relaçêe3, �
� qUe sua filha ZILDA contra- �
J ctou casamento com o sr. �
,4: J03é Cavallazzi. �
� �.� �1J

��I �
� ZILDA �

:�I e �
� JOSÉ �

�� ��

'�I 1ft� n.)}vos �
i 'W
�1J ��

� �
J
r'�"t'�"'S" ......�rsw"'Z'�!'Z"'�-.�

Sanguesügãs'�
do Brasill

j

I

RIO IS (G) - Em cumpri-!
I menta do eschema Oswaldo Ara. I
n��, que trata do pagamento da I
dIVIda externa, a Carteira Cam
biaI do Banco do Brasil, por
conta e ordem dJ 00VHi10, reme
teu aos banqueiros inglêses a im

portancia de 325 mil libras, para
attender ao pagamento da 2a.

prestação que se vencerá hoje,
dia 15.

VENDE-SE finos mo-

go veis. Tratar no Lar-
Benjamin Constant n. 2, da,

I O ás I 4 horas,

Vende-se um armazém, bemlFord V8·200
ah e _:uezado, sito no Canto do Es·
treito, districto «João Pessoa». PhOne.

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

segurança chama o

1. '212

Fabrica de Massas

Conv"�n9a-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV I NA-OS MELHORES

RUA CO!'!S. MAFRA, 68 PHONE, 1180

.:; ! '

...

o
.-

•
...
L.
D

.- Cf)
(L)
c:
as
-,-

I
I

o
s.. � I

.... ..
._

O
a.

fi

CI)
O '*
O •

_ O '*

-c .fI) .,mO •

CX)
eftCD •oI!} "
-LO

,
o
Q

�,�,'"

'91'l\
.- .',..ot�:",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAlETA 3
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«Ordem do dia n' 5. Censura ao graduado Gaudencio José dos
r dSSOS, ex-sargento do Exercito Nacional.

Ha dias atraz notei, com grande desagrado, uma discussão,
nesta séde, sobre assumptos de organisação militar, entre os com

panheiros Gaudencio José dos Passos e seu superior hirarchico Ger
mano Stengen, em ostensiva transgressão d� leis e regulamentos pe
los quaes se rege a Acção Integralista Brasileira. Chamo, pois, a

attenção de todos os companheiros de que é terminantemente prohi
bida toda e qualpuer discussão neste recinto.

" R
II

Advert:encia:

,_....
4>'> ., ""," n ...'-,,..,_� �;"'='" A L •� santa contra os neg idores de toJ'1S os sentimentos mm aes !,-·�r·,'.r) �I"J�""''''�''�� IB�-1.:' �"Í. .ii.... ... ,ii=."", - .. � � Reparat', paes de lamilia brasileiros, que os jornaes que ala-

o.

L,
l

II� •.f��) �'},"1 /'4.. �S �LE � RA cam Q INTEGRAU:3MO não e.tamparam um só commentario d..!

__ ,'� f', -.i .·;C'" �--;.,- �"') r�'" .' '1'
.

I protesto
contra a mon.3�ruosidade verificada na Hespanha!

I ,_, !, � � -, � _" . .._ _l. :___:_::..._;a t '1a r I na Paes de lamilia, em guarda! A horda se avoluma: são ho-

(rS;:fI:ut;l� ."!imt J "/0'.1I;101:ii iJ9 �rOi1agzm:!a) mens sem patria por traz dos bastidores, são estrangeiros assalaria
dos, são operarios empençonhados de theorias malsãs, são estudan-

i :...... t; -

�rD I i'� r rvo e a S LJa f i tes envenenados por lentes de Faculdades passsiveis de expuls�o,
I· I J são J'ornalistas vís, são mesmo burzuezes snobs e almofadinhas ignobeis,'"'") "'" ,� :7.\ CJ t,C:l. �

O I I·
I' ! �:.

.;:;;. � .,.......

1 •

d fins e
Cerrae fileiras comnosco, paes que tendes filhas nos colle-

,l -gra 1'>11'10 qu- r r(':"I, /ar uma Q'.::n10CraCla e

gios religiosos, vinde defender do bando sinistro de salteadores das
1;:10 U '1<' cl WC, 'lcj l d- m ... ios. Q<ler salvar a liberdade humana da

ppatrias nosso DEUS, nossa ATRIA e nossa FAMlLIA!
í nl' ,'c ti J ('1) IiI) ralsmo. Q ic r S .Ívar a dir.nid;jde do homem do

V d idosv né d BRASILI .' in E, e um 05, nos os varreremos o .

t rvo fi, ,� i.'.;i mo do: capitalistas e dC5 communistas. II

(' l.. rr,lj.'no "l'P� �(m,(' a unica força capn de implan- II II. •

L" or
T
,', c', "';l\lirn. A � .ica [c.ca caoaz de; amoarar o homem, Pe I as prov I n c Ias

h':E' (C '111 : H11'111' CSll1ccid) pi'L �Eshdo liberal-burguez como ani

(l,,;t: .. l,) e h.l,r.:1l11 10 p.Ío Estado marxista-sovietico.
fi "

«Tado aquelle que tiver alguma ideia ou thése a apresentar
sobre serviço de organisação ou sobre a doutrina integralista, deve
pedir a palavra, pela ordem de nossos trabalhos, e faze-la pela tri
buna desta séde, ou pela Imprensa local ou da capital da Provin
era.

! Quem tiver qualquer motivo de queixa contra companhei
: ros ou superior hirarchico, não o recrimine, não o critique, não o
,

accuse, nem commente tal dissidio na rua a companheiros ou a pessoas

quando I Ha nas fileiras do integralis no severa disciplina. Pois a ci- estr�nhas, venha immediatamen�e a esta s�de, pegu� o livro de
S" .r. Ío noii, ias d � I I.·;pónb, 03 communistas,

dade dê Rio Nezro, na noite de 27 pari! 28 do corrente, ass.s" queixas e nelle lance, por escnpto, os motivos que tiver a allegar,(10 "'rt(J I ".O_UI': ,la,io I1'lS l'rLwinc;,\s do norte, invadiram um cclle- o

I b d C I d J.

h tiu emocionada, a solernnidade da exclusão do inteoralista de nome cujo ju gamento será su metti o ao onse ho e ustiça, que senten-
o

] � r. rnctarcm as r, li'6iosds c carregaram com as moem ias ' o

d d d d d I hf- c, '''a l ,

Gaudcl1cio ]ooé dos Passos, que era graduado, cornmandante da ciarà segun o os principies e equi a e, iscip ina e et ica inte-
e mU1lDG:;.

1 f '1' banda de tambores e cornetas. Na sessão da noite do dia 26 Gau- gralistas». O ex-sargento Gaudencio José dos Passos, sobre o qualP'_ê� de bmilia do Brasii, se amaes a vossa arru Ia e pre-
d

' derreio [ó:a scnsurado em ordem concebida nos seguintes termos: vinha recaindo sérias suspeitas de espião communista, allegando não
Z .. c c a L."".1 de': vossas fi!:.in:n", "ln e tórmar c:)."n05CO nesta guerra f' 11 d d desresoeiI se con ormar com a censura acima a u i a, em carta esrespeitosa,

____________________________ Junta Com- d rgida ao Chefe Municipal, solicitára a sua exclusão do integralismo.
II

I d
a

I -I O Coronel La Maison, Chefe Municipal, immediatamente mandou

r:C- Bo , n .

.

US.. me rECaIataUd�. uma escolta de Milicianos prende-lo e conduzi-lo, á séde para assis

I ...
til' o acto de sua exclusão, por degradação moral, o que foi uma

scena verdadeiramente emocinnante. O degradado, preso, fôra posto

r -IcU Itu ra
á frc'nte da séde, diant:'! de cinco decurias formadas, começando o

ArchiVô,rnentos ,itual da exclusão com as seguintes palavras, pronunciadas pelo
Chefe Municipal:».

No. do arqlo.-268 COMPANHEIROS! O Companheiro Gaudencio José dos
Data - 29-/2 934 C})assos é morlo; é indigno de ser brasileiro, porque traiu a fé ju

rada em nome de Deus e da sua propria Honra. Esta frase fora
r.!,Jetida tres vezes e as der:urias em formatura responderam:

«E<queçamo-lo! »
Era indiscriptivel a emoção do publico que assistiu silencio

s) esse ácto, sem precedente, nos annaes historicos de Rio Negro. A
d ;gradação de um integralista, é um verdadeiro fuzilamento moral,
lU melhor dito, suicidio moral, ao que seria preferivel a morte real,
?ara o homem de brio e vergonha.

Tem-se a imr ressão de que nunca existiu, no Brasil, uma

instituição de disciplina tão severa como é a do Integralismo.

II

Paes rle 'fa i'l'liiia

R"o Negro
(PROVINCIA DO PL\RANA')

_- - ------------
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12$000 ARROZ
13$000 (Por Sacco de 60 kilos)
9$000 Aglllha Especi.ll 55$000
14$000 Agclha Bom 49$000
25$000 Japúnez Especial 44$000
$200 I }aponez Bom 40$000

1 $600 BicG Corrida 34$000
6$000 MERCADO ESTAVEL
15$000
1$500
1$300
5$000
181;000
$100

r�'n� �J C_.T J ,�.. '} IM;n :..çj I]� I Arroz em casca sacco

f: ,Jri.iil0n ",:;5 Farinha Barreiros sacco
.

Foram organizados, em sessão

de 29 de dezembro, de 193d
13 seguintes documentos da 50
ci dade Cooperatiya de compra ('

venda da pquena lavoura, d
"esponsabilidade limitada, «Laure
'v1üiler», do Rio do Peixe a sa

')er: os estatutos, acta de installa
ção e lista nominativa dos wcio-.

Farinl13. commum sacco

FAP 1011 I ,\ DE TRlS0 rarinha de milho sacco

:J )�;500 Café em cúco saCC<l

3 3J;,>00

I
Ervilha kilo

4:t500 Banha kilo
20,1'0(\0l),jJ\ V Assucar groS30 arr0ba

Polvilho saccoASSUCAR
d k'l68$000 Carne e porco 1 o

(>3;�OO(1 Toucinho kilo
Cêr:l kilo

(,,1' 'ro I-r h!(s
� 1.'11'1' za 4 � kdos
1 'u;ni,o 5 f' 2 ]C'los
J'HLl,a

Extra BANHA
I i1mante (Por caixas de 60 kilos)

Em lati\s de 20 kilos 125$000
Em latas de 5 kilos 1 30$000
Em btas de 2 kilos 130$000

) I�$O()O
(,2$000 Mél de abelhas lata

48$000 Nozes kiJo

(
"

ri tal
Moido
1'(1' il il.

No. do arq/o.269
Data-29-/2-93�

D����������l��

� Finaneiamentos sem Juros �
)�� P E L A

� Carteira Previsora do Lar
.\!:�

�

�

COUROS Foram archivadas, em s�ssã(

de 27 de dezembro, de 193i
os s :guintes documentos da So
ciedade Cooperativa de compn

1
e venda da pequena lavoura de

2$000 e ,Jonsabilidades limitada, Avante!
1 $900 de «Barra de São Bento», a sa-

1$800 ber: (S éshtutos, acta da in:;talla-
FIRME ç,".o e lista nominativa dos socio�.

fRIOCABO MERCADO FIRME1$800
1$200
1$00)
1$000
2$00·) Mantas Gordas

Patos e Manta
Sortida regular

NERCADO

Limpos pesados kilo

9;i'>OOO Refugos pesados kilo
j (,3lJU L4impos leves kilo

8$000 Limpos refugos kilo
2J t\üOG I Cedanho kiJo

PELES Banco de Credtio Com-
!

mercial e Constructor SIA

XARQUE
(por kilo)Moido de 4'j kilos

L"c lpaJ��; 2 k 11S DO

4$000
30$000
3$000
4$500
4$00')
4$00). Cêra
3$00) I Cebo
8$00 J Carne de porco

Toucinho

��AL DE IvlOJSORO'
('
'eco ti, b;) k.lus 9:�500

3'lcCO de 45 Llos 7$500
Moido de 41 kilos 9$000

Galos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do malto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largalos grandes uma
Veados mateiros kilo

DIVERSOS No. do arq/o. 270
1)at(.--29./2-9341 SucceS3 r da Casa Bancaria Economlsadora do Lar

de A. M. La Porta & Cia. e da ECDnomlsadora
do Lar Organização de Angelo M. La Porta & eia.

(por kilo)
6$000

�1 $500 Foram archivadas, em sessão �
1 $�OO de 29 de dezembro d,:, 1934,�,.

DIVEf(SOS 1 $500 I os seguintes documentos de So-

�1JArroz saeco 4<}$OOO MADEIRA DE LEI - PRI- I
ciedade Cooperativa de compra �

((('ro?: ''1e c i",'l 35$000 MEIRA QUALIDADE Praças
CAMBIO

",
e venda .d.a pequ�n� lavoura de �

C 1· r.: t:<! 000
90 d[v a vI.ta res.ponsablhdade. lImitada, «Con- �vJazo ma ca' xa ) J�i Taboas de lei est. (3x23) duzÍa 51 Londres 58$563 58$963 11

V I 6000 celção de Perdizes», a saber: os Lé as de cçb') c.aixa 1 38$000 « Paris $785 �Q. d P 'd
.

5 °$000 d $ eôtatutos, acta da installação e lista

I '.,,",o a yraml � caIxa (1 Taboas lei largo 3x31 Z. 54 000 «l-lamburgo 4$790
I 4 ,I r ) 00 nominativa dos socios [t;il ebo as caixa -t�j)J' Pernas de serra lei dz. 28�000 « Italia 1 $020 '

.

�\�Vébs skari,l'l caixas 35$000 Fôrro de pinho 14�000 » Portugal
I I $$853700

I Gmyn a.s iO r�Zéa Mél)'s t' ischer caixa 30$000 Tahoas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York �

Côco sacco 50$000 16�000 « HesFanha 1$620 Catharlnense �Farc.llo s'.cco 6$500 Sarrafos L tx5 a dz, 6�OOO « Suissa 3$880 �� Agencia de FLORIANOPOLlS-EDIFICIO LA PORTA
Farellinho sacco 8$500

« Belgica 2$780 Promoção nJS termos da Lei l� .

Farinha de l.ll,no Marialina caixa Merca�o da Rio « B. Ayres 3$450 N' 11, de 12 de Dezembro de �� Séde: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N. 1 09

��24$000 1934 �� (Entrz Quitanda e Avenida) í
FEl] O « Uruguay 6$200. �f� � '1'Vélas d,,:: c�ra kilo 7$ 1 00 A

H II d 8$065
II

G ·1':' AOO (Por sacc&) de 60 Lilos) «o an a

rampas p. cêra blo �)t.: I
I(

2a. série B: ����� t�l�l�.
Ci'TIc.nto Mauá saeco 11$500 Preto novo 13$000 I

������������ Alberto Werneck 85; Ney Kr. Professor I �ão com�rem carteiras,.lu�as:-J 'hosohoros Pinhe;ro lata 210$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO Amaral 79; Edgar Sá 74; Theo- I melas, sombnnhas, sem pnmeua.Ara;le faroado n. 12 rôlo 25$500 Vermelho 20$000 docio C. Ath. 69; Danubio Mel· de 5apa. mente examinar o novo sorlimento
Arame far�ado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000 Exame de admissão ao Gymnasio lo 66; Hilnon Leite 64; Luiz ta

·

a
recebido pela CASA ROMA

MERCADO FROUXO
As aulas terão inicio a 15 do Borja 64, Geographia; Ruy Kr. ri NOS. á rua C. Mafra 26.

GRANDE
-

corrente. Informações à rua Felip- Amaral 64; Fernando Faria 62;
1 I 0$000

FARINHA DE MANDIOCA
pe Schmidt n. 119 com o Prof. João Lacerda 62; Dalton Condes-

55$000 .

(C})or sac,co de 50 kilos) Xavier. sa 59; Milton Silva 58; Arman-
20$000 Fllla com po

,

11 $000 Dezembro de 1934. do Gevaerd 53, Portg; Celio

22$000
Gros,a sem po 10$500 I Soares 53; Helio L. Maranhão 53;

20,$000
MERCADO FIRME

•
Helbcrb Tibau 52, Geogr; Cons-

30$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO tantino Lacerda 51; Carlos A. da
27$000

5 rOCK 2m 19-11 EntraJase 5ahiôas Rocha 50; Miguel Mdlty 50; Na-
24 a 29·12 gib Daux 49; João R G de

5.444 Amorim 48; Aristides B. Zom-
15.519 mer 47, Portg; Heraldo Reif 45,
8.259. Portg; Osny Damiani 42, Portgj
5.863 T'arquato Tas�o 39, Portg. &

Francez; Ivo Noronha 37, Portg;
Rubens Sabino 34, Math & Fran-

Esta organisação da Carteira Previsora do Lar
se rege por lei especial do GOVERNO FEDE
RAL, que fiscaliza as socidades de economia
collectiva para o bem pub:ico, garantindo em

prezas e particulares.

PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO
MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE

O ALU�UEL, E SEM JUROS

VI:t'·H--IO DO RIO
Em quiltos
Em dccimos

Para a Esc;:
la de Grume

tes

Procedênte de Curityba acha
se nesta capital o,sr. Nicola Sa
racini, professor de Escola Geo
metrica de Sapataria.
O H, Nicold Sarracini póde

ser procur ldo, pelos intrressados, Por órdem do snr. Almirante
à rua Conselheíro Mafra nO. 94'1 Director Geral do Ensino Naval.,

segue hoje, para o Rio de Janeiro, .

uma turma de cincoenta e sete

aprendizes marinheiro que comple: �
taram o curso na Escola dos Co--

No proxímo domingo, haverá queiros. Esses aprendizes parteIlJl
communhão geral, na Capella do sob a direcção do SUB-OFH
G)'lnnasío Catharinense, na missa CIAL E�crevente Francisco Con-
das 7130 horas.

, çaIves

("r,� 'lTI �,·;;o �l·l·oJ)a.(1 ., bl '. (>. •.

V.,s�oura5 S fios dz.
Vas ,ouras '3 ;iLlS cL'.

Xarquc coxõ�s arroba
Xarfjdf' soriid)s arroba

Apostolado do Gym
nasio Catharinense

i\floraari l'l till FI�riar!o!JI)!!i
Feijão peto sacco 1 5$000
Ftijão branco sacco 20$000
F ';j:'io vé'\'''l1clho sacco 1 5$000
M ILo sacco 1 2 $000
Balata sacco 1 O�OOO
Amendoim sacco I 0$000

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saecos)
Xarqu� (fardos)

105.8/8
108.280
27.39S
22.511
25.496
13.SQO

7.555
15.306
3.274
8.110

Faltam as sahidas dQS depositos particulares. ce�.

",' i '.��
... .! _, ..,.

\

a

a

a.

0-
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to
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"Calendario Blu-
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

de

A GAZETA

T E L E-F-U N K-E N =I-PR�CURE LE�··
Typo "Super-Bayreuth"

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

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

('rpital realisaoa C).C1or :OClCl<f1iC;'lD
Re51Z,rua5 mais oe 3C>,C.'OC :0,.0..D.5�( "0/Receita �m 1933 17.7(,::(' 7Cl�1l1i. (.,1 '

Jmmouel5
,

13.477'2')C)$.l4<) I

Respon<;abllioaàes aS5umiàas em 1933 .l.3(j9.CJ 1<, 43Z'i1iP1G II

(Estas responsabilioaoli'5 referem.slZ aómcntz aos ramos l'r i,
f06D e TRAN5PORTE5 que são os DOl5 ururo-s em Q'j2.1U.ll trabalho magnifico I�.I
a ('ompanhia op

é

rrr)
,

-

I

Variada collaboração �gent",s, SUb-Agentes IZ RegulaDores oe nUari(l5 cm toi}os 05

�L..5taoos 00 Brasil, no Llr-uquo: (5uccursal) e I1J'1 priil�i["""'ll
Fartamente illustrado praças extrangeiras

Informações uteis

I
Agentes em florianopolis ('AmPD5 LOgU <,'L nn. I

Indicador Commercial
. Rua C, mafra n

'

35 (sobraào) í'nixn po ,1'-11 �r)
!

'I'e lzqr-, ALUANÇA Telq I. l.DfLl

Pi<EÇO 2.$000 Escriptorias em Laguna e ltojClhy �Jut I", '"i '" "In

Blumenau e Lages
na LIVRARIA ����""",,,�,,->Z'" -:-

• ..mç.----

,

CENTRAL I r�i�����:��:::�r�;'i�'i!��'>'" .

"'�íS.õiiiii;j;;';;';;;�n...;;;;;,;;';;õS_.,���.;,;a;;;;;__�i4'i �
��. �

í, ltREÇOS AO PUBLlCO AZUL. ';�t,,( )\'1\,
(10$000 PROBI\CK, �:�
(
5$500 VALE r e C()AL t�,
1 $200

�

.• )

�� NOVA (8$500
V�rJDE-Sf.:: [-��\ f�

� PRDBArK 4$300 Pharmaela I) [friti{j. rla t'a rÉ '.., ��

B
VALET (1 $000 f. ,r.,·.�:lA' Rua 'I'rnjnr-n tI. 8

.

� ( 6$000
=--�-

•

;;;
�r: BDAL 4$300 A REVf t-HKlIl);:C<J ,,�
� �� (700 Pr�ços ex�(lr·ci �&q;

.. �)
�'ft:!jf 4.!�"

����i��!��'W�!i!� tfh�'m: :5l"'A .Jl;,_)J ff:, ':, n... ,.;
. ...., ".·!�d"H-Í.����i:tIf2�'�7iiS �'l �:I�Y�-C"{� ;:;,r: 71'" i ..�,' �� o! 1" li) ,", ,,_._:r-;� -

,.- � 'I? I

r:PARA A BHLEIA 00_ R,O�TO: 1
, -:' �\ltN1E

�==--> �\':J':l')�t&t lj�\.,n__;f:::::::f==ft=.==J::s;l��
E' GARANTIDO ." I
E CUSTA 6$' ;I!

O DISSOLVENTE NATAL
ACABA CO M AS M AN C H AS r GRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

II l,;onfeitaria Chiqlminl10
I 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 110 primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

""" ......,...
� ----=- �

S_e_n_h_o__r_a_s__e__S_6_n_hO r i i t W'�as! ii'
Usem o infali vel preparado de effei tos surpreendeu te ,;

Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do ro�to, cspinlias, Cf' vos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o dl'�t(' mirifiro Orv ...
•

I',lho, que communicará á vossa pele a {r(,1'cura t_ o encan-

I
to das manhãs rociad as da primavera.

�������_����������t,,�m�'_�" VEND�: _, PHARMACIA E DROOi\;<l!'- DA. f L' j'
I SyriacoT.Atherino&lrmãO ,-

RuarraJanon.8 .�IOrt1nO��
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo PASCHOAL SIMONE S. A.
-- -

Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca LIVRARIA MODERNA Para o Natal e Anno born, o�

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil votos de bôa� fe5tas e feliz enirad.
funàaon em 1886

S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo de 'lnno novo, ji não obed cen

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de Rua Felippe Schmidt n' 8 aquelle systerna antiquado e feren

50$000 até 1:000$000 ('aixa postallZ9 TI?I. auto 1004 formulados e;n cartões, Hoje f

Gordura Selecta (coco) Codigo Ribeiro End. Telg. feito pelo te J + I.on� ou por pho o

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 I SIM O N E gramma: E' mais chic, mais F,rati
End. Tel.: "Atherino"�--Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026 co, social e moJelilo!

Tllpographia, Estereotypia,
Encaàernação, Pautação, Tra
balh05 em AIto Releuo etc.

': �:' ,�r f!
� ,-., <,,,j "",,;,;;;:'�

.. - funôuõc em 1870 •••.

5EBURD5 TERRE5TRE5 E rnnrunrn Ir]

lncontestavelmente A Primeira no IL '1' I

afiança
o Refrfgerador 1

l.

< : r: � n
�i"::_;.J

Fechamento
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
.

Grande-Uruguay-Argentin.i
Chile-Perú-Bolívia

SABBADO 1 2,00 simples
10,00 regs.

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-c-Ceravellas-:
Bahia-Maceió-Recife--Natal

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

seu

(), f' .

f r:"" , dv. f9' r'�l!r��' r e s 'J. C., illém e possulrern tudQ o GUO L. d.
rr.;�i� :llodU/li) li! ""d<:ito C!m refri"ererõo elec··k� tr�:> � ••• �VJ .1-em, fUI mire.

{;"n.::r�l (_l�chk, -.ma supre rn a g6rllntio do qu�lid.de, duraçÃO e valee,

I\�� Ç-:;;�,pfi!r 1- "'" f-l:fdr;.:r"dor, as�(·gur"·s,, 4't que • l5'i&c�ln. li 'bIIe
ti � f .. l...';c.l:n;'e ,<,,,h�ddu • clt confl.nç. - .aú� ti re/f'lfiat�dQt G. "

"'�ç:l i"r"rm�çõ-u _ "ma d''''IIQnsb.t�h, � "f"<1'� ê�
9I!"1'f,""I""'" .... ,..::i�l".:7� �tII b'�ah«t1ô1\9 ��� Cf fil&:�'� ti.

t&Jffli§ iA

AZUL

MATAI ,
•

Café e Restauranl
-

"E S T R E L L A"
... DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famiJias

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, 1420

Com .-5OO podereis comprar um
frasco de RODAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

RUA
_

CIDAD( eSTADO _

�;;:llL -&LL2 CH zrw'

������"'--"'--I�Filomeno & C;all �
End. Tel. FILOMENO �

Sociedade Immobiliaria Catharinel2se Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e_adquira U!� ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na me�ma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente,de Natal que V. S. 1Jode brindar seusfilhos.
Llnaa Vi5ta Panoramica.

E5plllnÔlaa praia oe banh05.
Optima nascente oe agua potauel.

Terrenos completamente planos.
R VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 mlltro5 Da Ponte Hercilio Luz.
800 ao 6ranae Quartel feDeral, em construcção.

600 ao Brupo E5colar 105é Boiteux. .

Na séae ao Districto João Pess6a.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieaaae s'-' li.'nc ... rrega aa' construcção De PréDios

riOd 16tll5 oaqoiria05,me(liant� o pagamli.'nto ae uma-entraDa á
vista e o re5tante em pagamentos mensaes.

�

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

FLORIANOPOLIS S À O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farcllo,
Xarque, Assucar, Cereacs, etc.

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

de (Curityba) fabricado com Ole6rl1l�

rendôso. Experimente e verá que é superior

,
,

) Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Ricardo GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta C!rur
gia e Ginecologia

R.es. Rua Esteves [umor, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TELEPHONE 1284

A GAZETA

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva ti: 1 -- Phone 1.618

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

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllls
Vias Urinarias

Consultorio e Residencia
Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico õcs molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Ct:rtas

Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
El. C ricidade Medica

Applica O I?neumo·Thorax Ar·
tlficlal contra a Tuberculose Pul

manar, com controle raôiologico

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n' 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs ...Teleí.
1475 - Res, Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Php�-;'!L,!�ia Ou ro �::.�:::::,me;� i�F·�a*$b··�r'�)"I·�c",Ga�·��d'::��e��IH��::�e�;��s��;zalmente autorizdo pelo Banco- � U 1tI l!l ,�l
Antonio d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho e DE �

Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- � Ped ro V.·tlf>'1l Fi
M é

TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Rio � Si! i!ill ��
I:...-.-=-=-_=-======.....

� berto Müller-Rua Trajano, 4C. � ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER@
I: ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telcphonc, 1693 :;
5.0��ee�t�I���e$-O *�R· �� �1.��* ��l$�;��l
@ ------- -

_._-

Dr. Henrique Rupp Jor.

.-

JOAO
de
SELVA

E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

I
f

Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
/Advogado '

I�lIa João Pinto, n: 18/(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

II Pharmacias
I

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa

E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro
I
I

Advogado i

Rua Trajano, n: 1 sobrado II
I

Telephone O" 1548

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Cornrnerclal, 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-

I Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculd�de de

Direito

• volume·· Districto feôeral
2' .. •• 5ão I?aulo. minas e Paraná
3' .. .. Demais Estaôos õo Bra!õil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela pnmeua vez Santa Catharina terá uma com Pjeta

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activi da
des lndustriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Comrnercial>

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

ArADEmlCO
João José Cabral, provi
sionado.

1(. Felippe Schmidi, 9-sala 3

Telephones :

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

, ,
i -

Accacio Mo-
•

reira tem seu cscríp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon- 1277.-

Caixa Postal, 1 iO.

Refinação de Assucar
'<""r':"��

Tenho o prazer de comrnunicar aos meus dístinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

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

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessõa-, com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO I

OOMPRE--OS rrlelhoes calçados dasl
melhores macas No

"SAPATO CHIO
PELUSQ F. Schmidt,

Brinquedos e artigos para presentes

rlea Isóe sempre NAMiscelaneal
2 onde a variedade e os preços são admíravelst

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

.l

r
I

- -�
�---- ·;Ji':;

------------------ ---- -_ .,

f

Florisbelo Silva
Av isa a distincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.
_____R_t?A JOÃO PINTO N. 21 -'

NovidadesPelleteria
Argentil:a>a literarias

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

I
A Educação na Russia Sovié�
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco finalyse-Por Gastão PE
reira e Silva
Cossacos - Por Cordeiro de
;:>plUpUV

Edições de Adersen - Editores

Edifício d'A NOITE - 14'
andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Miscela-

.i.

,

,IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ZETA CASOU-SC-A�����L� A A *--,R A A
� ,'it OO.-W% 00

INFANTe:: �Carnaval'���*1�OO�Roml, 15 (G)-A cenrnoma .., •

C � , rJ
d, casamento da infanta Beatriz, ihr_'''''''''''''1tll"""""",.,'"" arnavai -I'fi ha de Affonso XIlI, c�m o '.' � " ..
príncipe Alexandro Torlonia re-

' ����� *1�_u,�!

vestiu-se de extraordinaria pompa.

.. jl!':!, "JOZ DO ,�OVO
---

Florianopoiis, Ouart r-felr-a 16 de Janeiro de 1935

eh upa, mas não' _

I e canções carnavalescas, incenti-

engo Ie vando os nossos musicrstas, a

exemplo do que jà se fez, a' com
pôr mú.ica nossa e canções norsas.

,�' PÓr que não se cuida disso?

r_'r ��.... ���� - ......''"::i;;.... r;S:-:.; -; -:"l'-�"" '�"r.ê.;.3 ��� � ""jt"--'2t;...,��r-rrt"'� ..

�-..A.- �..:.a�'....:!'!"A� ����...::_�,�":'�,_ � .....�!t...� ....::�:___ � �..... _ �...,�"""'����-=-.�

� n��ü�� TOS �
� ���r\b� . ��
r.·l �� -, ---- ��

� �
� �
�J

..
.'

Redactor CYPR!ANO JOSE' li 'Dr. Heitor :Blu,n
L;ii�-:_���� ��J����J::,�-::_a_j ����:l:X������ A 13 do corrente, completou

O PEN\LT,( 1-: O OFr-;'- p.r J:11 O cour J. Não ha ra- mais um anniversario, o n05SO dis-

(�Ir'
T

I
- tincto pit-icio dr. H�itor Blum,

-: Ul; zão para J'(X amaçoes nu.n
diano aa -nte do L10yd Brasileiro

J]1)1�1�nt) d issc. "

"p I
O 'i "1"1

-

E,' O,,'j"'-Sl'f!' SI' O J'o�',acl,)!- ne-ta Clpital. e3SÔ.1 que, peos
fi .nauy e o OJI-S,l,2 sao l,

<

(IS decis ie s m iis diffi��is pa- 1112 c.itrou tenha recebido o seus dotes moraev, sgoz� dded real fALLErImEt-ITO

ra t1.11 juiz i11l!'CJr. C()�L-O de um dos seus COI11- prestigio em no ssa ocre à �,o
Em sua residencia à rua Aris-

Ha jo jadires qu : tê.n O pa-ihelr.iAind», ri O di int i, i\mive:-saiilnte j i OCCUp::lU vários
,ides L')bo,fa�l�ceu hoj� a sra.

vici i de. estando o S':L\ club .o ao tentar pas lar a bola cargos d � rteitaTJe na administra-
l. Rosalin'l Coelho da Silva,

]vrUCl1! I, conrçu a cah r :\) S�lI cornpanhero e o j'J- ç
ío dJ E'tcld" entr� I(S qua�s o

��nit0ra do sr. Leopol.Ío Coelho
c!f'i1tr1 da ár :J, Dr icuran lo �a�l)r do lado opposto tO-I d� P,ef<.!lto di Captta. .)fficial d� justiça da 11. VMa dd
111 =m i desf illccer. O, S211'; cal-a, eíi b va levemente, dei- E:nb:)(a, tard.a.nente, fi C!_a- Comarca d� FlorianopolÍ5.

1
.

('> 1�1 \.'J.,:lj,i-, .",t,,�t:ll1t·, tonar '�l1 cumnim-na-o co:n effusao.
ffcom,'anlc,ro= a "S;" 111 n .. !' - J .. - "" v O seu entel'iam�nto e ectu,:m-

1 ), rccla,nam 1060 a ll1.lrca- 3:g li1l1::1t'), o jogador qu je n) c�m;terio d� Itacoroby.
ç10 do p2/wlly, em') lra s2ja ,lg'J,1;,dar a bora em of/-sid A data d� h,)j , r 5ista o a -

I
" ç' d

. :v rs I io n.t lici I dJ n)330 COil-
li 11 r,:'curso C\)I11') OJtrn" qua - 'lào estara 111,1 S lora : l) Fa:l�ceu ante-ô tem, á tarde,

'1
.'

I "a ·'0 rran o sr. Itll,'J Cüharinenie da
dquer. O Jogac Jr COI1SCl n>o �o, p)rLjLl: S:\I ac ver"J I

A i rua Bocayuva on e estava es-

I
'

O botou = )st> d lect Ir J:l Ellpreza U-, .

I: U n;1o procec e asslm, PÜLJLl' :11 :S1i10 sem q lereI',
V '_ L,j d.- 't I tabdeodo com casa commelcla,

til ac�jo pJ:..lerá tral�r U:nl ,�,n jo_;O. )- laç'10 ':l, �,ta capla.
o sr. André Atherino. Natural B!óco Tira-a-Mão,

LJL!!.�stJo entre jo::;,HI lr.:S, in
.
QuandO! se fra um ,arre

D h
. . I d'l Gr�cia, o extindo residia, ha

",l,','i,) de (l111,J), ,Vrllli'L1.!LI"i.1 ne:;SJ p.:'a lillz:t lateral, OL _ecc-rcc 0Jé! o a v r ano n3.-I· - �-t 'd d..

<�

I" d 'f' 1'" 'd mUitos anno,', n�" a CI a �, crean-
..

'-11 1 s'ba"llmco"e"( II) osr. íapno.vl1rgar13'd .

I I dn) ]LllZ e una r,V,1111, � (11 q ta�1C.J � l� < /,
,

d f" d ',aSSim, peos seU:i atos otes

lrl; (JS quadro". j,)gaJ)i' pj le se �ollucar a. 'cla .0 Pd.)et3Ie �w:clOnJan�,
a

m)rc\es, 11m largo circulo de ami-
O Pe!1'7lfy p:Fc1 ser 111:1:C.1 '/0 llJ.Je. j'-.j í) in o,lf"side nes DI ..:t'Jna o :1ter or e LIS Iça. d

.

dJ gos e a mra ores.

do, nadl terá. a ver CO,lI a '3!:l.S (Lt;}) pc'la!idades. O seu e:Jerram �nto effectuou- Vae ser, podemos (arlntir, uma

1 ln'
'

I t' Am"ers r'l'3� h)je o sr. Em· b(j'lél;\. A p:i1âiilac: ao se' 01 un ]161, or C'S Iver en
se ôntem, com gralde acompa- demonstração alula de gu� o
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man \ I d.l Sdn Fontes, funccio- I dCl :;s;gna!aria é bJ.tL J, q 1 'r 'v'i-;lVC 0F-S/L i!, pJr':i11, S n"anento ás I O horas no Ce- Carnava este anoo serà um ca·
'I
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t) la"'ce O nario b B,mco dJ Bra iI. -,
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lcl;cl U JUSJClllr, Oll 11,:U, naJ to;n 1'- par; n ," mite io Público ! tacoro J. 50 mUito seno, SI não c,over... 'ii1
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D_sje Já esr;l cxp!icJ.do não C01"1"1' pan Ci1111 d
J 1 O s�. André Atherinoer,a ir- O Tira-a-Mão va_e, assim, fa-I�Il� Estlelhaços ...I • 1 t I Faz annos h lJ' � o d. A:la gi· . � _

q�le O t),IlDO llão acarret'l k,eep.:r para a 11,,( r)!1 ',i mão dos m
.. Synaco, Miguel e ze,r a sua apresentaçao para gau. -I "J'- , 'd zo Ga' lti Ko�ri""5' professor em

I hf'.'íliIJf de, ln') "era con ,Igna a ; Jorge Athenoo, do alto commer- dtO d;ls que he con �cem as VIr-
I e ��Jl� ���,�'

)1'- J' I 1 'J d e Petropo�, Lt.lclo do Rio de Ja- d lI (\ OCCJ,)10<2�, em q lê o a peln IC <l\.: c Si re' U:l ar ,I cio d�'lta praça. lu es carnaVa escas.

tiCll1 e S� choca C;)111 a aJ- 12;oa1, tem que ser cO:l'liglJ neuo.
fi Gazeta env.ia condolenciasl Para �ue aformid�vel:rap:lZia-

vcr;11<o dentro da área e se do o ponto, r:'n:pJi1'o o jo a familia enlutadl.

I
da do Tua-a·Mão não fique dê-

h 1 I t' 1 f 't A da \ de hOJ'e assig:na-Ia a
d'Clt a�a a, com a Üe) a O] CJ,l1 g,) e3 iver s_n, o e o sem � sacatan o, assim, só a sêcco, a

il p,; li J antagollista, cahin- int2rve,lçã::l do jog.ido:· im passagem Jl data anniversaria directoria 'desse Blóco vae levar
do a sC:S'lir. Nad 1 h lU vC pedidJ, o juiz não deve ap d'l exma. sra. d. Ernestina Rego,

a effeito, sabbado, um grandi030
I \'1 1 r·T- t'

.

t 'rOia do sr. Jo;é do VallePe EM�RE- b I d I]1'); 1al1'0, l e pCl1J. Il <:te;, '�(l' :lí; 111 1S 0;0 qu � ess � In el

GO P r-b Ih
ai e lira-:non'co no gran e sa ão

I t fi' I 1-
,

a O reira, funccion lcio di agenc'a do • ara tra a o ex- d d" P 15 d N�,C l :''12 ap,:1I" p::.?',./ p)!' ven1a, en,a\) S2ra irl1rC -.
d

. l) pre 10 a· raça e 0-

(11,'lallll\'IPl- 111r '.". U- III ;d., na olr((-�ide. R �st:l uma causa, L10yd Bras'lei:o, n:!sta cidade. terno, preClza-se e p�sS:):lS ach- b d f' M• - - ""
J
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C 'd' M' P d' I I
vem ro, 011 .:: uncclOnou o ou-

;',rcJ li 've s�r rj!:!lrJSlm�n si O j'ozaJor qll<2 estava a vas, na re ItO utuo ce la H ti� �

f' d fAZEm A it-lCJ5 H :J,)E:
ra- o e .

t> pJn:do, b:m como cllços �LlarJa:ldo o lallce ora
'

Vae ser do Céo! ...E eu estou

nJ.s lscapadas dos aJ v'ersa jogo (fóra d,� jogo é me3í11 a senhorinh \ DJracy G'llloti
I lOS e ainda quanJo o ata, q Je oJ-sid ,) receb::r a b::>!a Koering, filha d) finado M 'jor C irtazes do d ia
cante é s:g'jradJ. nesse local impedido, po'-ém �o é C. K')ering;
Pdlar-se contra o adversa- vinda de rcsvale p)r um aJ a ex�a. sra. d, Ma ia Jo;� d.;

CI1\TE ODEON - A voz
rir), ap1ial1dn-se as IÚ;:'l->S SI)- versario, O�l qLl� ti'v'ess� to" Mdlo, 'lUva do sr. Joao Cnso:-

d
-

'7 830 h
\ ll',� O se" 11Ombrl) t' já zI; Cil- cado nelle cm qLlalqu,�r c:r -

tom) C. d � M _llo; I
O meu coraçao, as e, o-

tretant" d.: tro eb ti C.1 O CllnstJilCia qu� llão seja Iwnd, o sr. Th� CIO io M:lurici) raso

]1t'Z p \Li 1 d sp.:n; Ir e;Sl fal- pJ3sará a esLH em jog', Wand�rl y;
11, :::;1 o enCl),ltr) nã) preju" ,", )rqu� a b )Ia fJi tJcadJ. a 1 a eX!ln. sra. d. Maria AU1US'

róes sem Patria, ás 8 horas.
LI cu O aiélcailt ,. t s p Ir Uill auvcrs:u-io, ta M0n�uilhvth, viuva do sr. A1

Quando :2 qU2C.L'O:; jog 1111 O logaJJr d �v,'rá ob:;�rva "nib:il MO:Jguilhoth;
hélC JliJl'ntc. S,�Jn C();ltr(ile da essa regra para l11.lior esti-I a senhorita A'1na Znno')ia, fi-
nelota. o iuiz não deve ap' - nulo elas suas jogadas. ;ha do sr. Lomingos Martins.
tal' uml série de fOl! s I !C CI11 a ex!': a. sra. Olga Oliveira;
,l1Llitu 111fluiria,1J para a:IlJr- as srita:.: Mariett'1 Cardoso,
lar () jog) e pr_'judi:aria:ll EnFermeira Dalila Lima, Eponi01 G .. imarã�o
os 2<1 li me:l:;, qllt.: estã,) él e Alayde garros;
cstudJr a', j'I;' llL1S 11111 dt) P,;sloa habilitada, CO:TI grande os 51'5: Octavio Silv�ira, Car-

outr\), sa�vc\ �.! fui' fali/ pro- p'atin de hospitaes e sanatorios 0- los Reinisch, Heleodoro Braga;
posltal. lferece seus serviços em casas par- o joven M.ln)el Souza.
A' prnpl1í (�ão qllC O jogo ticulares. Fala Alemão, I

f}r se: s()l;J ficandu, lnt:to O Rua Estevei Junior, 28 rHEBAm U�5 ...

;lpiL) vae iOilland){Jorfenos MISSA DJ o rote do Estado ehe-
üílim�)s cios rapazes, até a ii garam ôntcm, pela Darius: Au-
l11élrcação energ'ca e impar- I gusta Hosang, K. Wilhn, Chris-
elal sempre n2ccssalÍa a um m _Lili h Alftiano Mome:n W. Ru n, .

juiz. I Odilon Ribas e familia, Luiz
O oJ(-side, m:litas das ve- Gualberto, Dinah Lim.

zes reclamado pelo jogador,
não tem o seu olJjcctivo !-la
occasiões em que o jogador COMTE. AMERICO
:jo telll d.Jis advei'sarios HENNIGER
entre si e 11;}) está o'rs:d,'.
Ex: Carrega 1I:11él linha selldo O Cápilão de Fragata, Capitão
que o eXtrema cI;reita está dos P(lltOS do E,tad) e Com

com o C( Ui'O. Centra e a Olt- m:mdante irJterino d 1 ESLola de
1ra ala elltrJ acompanhando Aprendizes Muinheiros, sua oHi
a bo!a.E�té\ é impedida por cialidader sub-officia, s, i Jcriore",
11111 dos ad versa rios, po:-ém praç;Js e alumnos, m�ndam rezar

resvall ou lhe foge dos pés na Cathedral Metropolitana, ama
C toma a direcçélo do goal. nhã, 17 de j n_iro, ás 8 horao,
O jilgqcL'lr que avançou e fi- uma missa em intenção do sau

cou sózir.hJ, em frente ao doso CO'llmandante Americo H n-

f_,Oél1, porque (I bola foi :111- ólinger, ultimamente falltcido ni1 Para o LO t � do Estado se- maxima perfeição e garantia'
l-)cdida pcil) back, etc, róde· Capital Federal. guiram hoje, pela Emp. Darius: Tratar com o sr. LEOD�-
umsignar tento que será vá- Pàra es,e acto de piedade Laercio Malburg, Arn)ldo IYIa- GARIO BONSON.
lido, porque o ad versa rio cristã convidam os aml;j03 do

I ranh�o e familia', Tho:n�� Frich,
foi (\ue!l1 O deixQu ofJ�side e ;Cludoso official. j. SImões Rodca e famlIJa, JoãO Rua jer;mimo Coelho n. 18

Realizou-se, ontem, o enthusi
ástico ensaio que os directores do
divertido CHUPA havia TI deli
ber.rd» com máximo sigilio. O -Taça Colombina
nosso reporter, àvido d:! novida-
des jurou carnavalescamente... Encontra-se nesta capital, vindo
Assi-n, apreciou as sàtyras do pelo avião Aeroloyd lguassú, Q

Zur_y, c/;woador veterano..i.,._ carete- sr. Galo Wissmann, socio direc
ou á moralidade rústica do Fon- tor da Usina Colombina Ltda.,
seca, riu-se do H�nríqlle e vibrou productóra dós afamados lança-. �
do enthusiasmo batuta que ernpol- perfumes Cclombina, que o anno

O
. passado, tiveram expressiva venda

ga os rapazes. successo, pOIS,
'lerá grandioso, O j componentes neste E,tado, tornando-o, assim,
do Chupa, m IS nã) engole com acreditado pelos nossos foliões.

bizarras phantasias, proporcionarão .

O sr. <:alo instituiu, como. p�e
noitadas alezres ao-ilhéo scismati- IlIIO ao bloco que mais se distin
co com a ;rise nooa. Clarins e-I �uir, durante 03 trez dias de car

coam annunciando o Carnaval. é- naval, uma linda taça.
Docha de vida. Momo chegá, O jury serà composto di! jor-
['",bmo domina. _Esperemos os ja- nalistas.

vens enthusiastas e batamos as

p:ilmas.
Nada de acanhamento tõlo ...

imponente chega_' Bisbilhota voeé viu,
da de Momo (Que Deus não me dê castigo.)

«Seu» Papini trahiu
Aquelle caso é.,. commigo

Senna e sra., João ROlsanni, Vi
Ía I Stasiacki e familia, dr. Fri
tz f iderling, Eugenio Schreidcr,
F rau Gertuer, dr. Bayer Filho,
,\J.ef Soares Macbdo e Alberto
H.lmm.

Conforme haviamos noticiado
ontel'l, sahirà hoje, à" 8 horas da
noite em passeata pela Cidade, o

B!óco Tira-a-Mão.

. .

com a mão no queixo, a SCIS-

mar ne3se baile. E não firo a

mão sem cht'gar o proximo sab
b:ldo.

SARAPIÃO
- -

.

M inh a embaixada
chegou

CINE CENTRAL - He-

CINE IMPERIAL - Luzes I O blóC1 que tanto successo al-
da Cidade, ás 7,30 horas. c mçou, qu IOJo !t Ihiu pela prime-i·

ra vez, co n o nome de blóco do
Toddy, virá mais uma vez á riM

am :nhã, quinta-feira, para revolu-
cionar a nossa broadway com o'

de nome de Minha embaixada che-

CINE ROYAL - Os amo'

réS de Henrique VIII, ás 7
e 8,30 horas,

cões.
,

o melhor sortimento

artigos para homens f'à
casa A CAPITAL.

na gou, tendo organizado um optimo
chôro, para ac 'mplOhar os bam
bas em SUi\S bellissimas eVJlu-

Malvadez

Camilla Pereira é uma pobre A
viuva, que vive em companhia de
dois filhinhos á rua SIlva Jardim.

Não sendo bastante para lhe A tarde e a noite do primeiro
amaIgurar a existencia os azares domingo de fevereiro, dia 3, vão
da sorte, ainda, pessô'l maldosa, ser do outro planeta, tal "e tanta

por varias vezes, )h� tem ape- serà a folia da gente séria �del>ta
drejado a sua pob 'e vivenda. terra.

Ontem, d. Camillanã o poden- NaquelIe dia, alem do concur-
do mais supportar esse continuo s) de-blocos e cordões, promovi
tormento, queixou-se á Policia. do pelo pachà Feris Achid Man-

Comprae para vos convec-, gala Boabaid, qu� jà �andou
cer O formidavel e economi- buscar a taça a ser offereclda ao

co SABÃO I �DIO vi�torioso, tambem os Filhos de
Mmerva promoverão um ensurd<!-

Conce ..tos cedor Zé-Pereira: acompanhado
por dois carros cJe critica.

de Rad ío São innúm..!ros os blócos or-

Concerta. se ,radio com a gani7ad03 e que se Vem organi
zando para a pyramidal folgança.

De�de ha "muito tempo, que
não IlSSi%ti�mos tamanha animação
carrav.ilesca.'

E, à propósito, por que não

se lança, um' concurso de músicas

OUTR05 PARTEm •••

Dr. Dirziz Junior
Deve seguir hoje para a Ca

pital da Republica o nosso il
lustre conterraneo e brilhante co1-

lega de i, p �nsa sr. dr. Diniz

Junior, deputado federal, e1eilo

pelo Partido Liberal Catharinense.

S�guiu hoje. para J":nville o

dr. Accacio Moreira Filho, ad

vogado naquella cidade.

I,

PRÉD(O

Deseja-se adquirir um pre
dio no perimetro urbano, de
construcção nova até ...•...
20:000$000.

'

Cartas sem compromissos
para o abvogado dr. Pedro
de Moura Ferro, á rua Trá,

-

jan,} n. 10, sob:'ado.

c

À decadencia dos li
lulas brasileiroJ. (De
,«A G_z�la», de "

/5-/-35.)

Vão descendo, vão desc �ndo
03 valôres blasileiros;
Menos c'Jtação vão tend.:>
Nos mercados extranzeiros!

\
(

Assim, desse mod.:>, eu acho
(Me disse ha P)uCO o Gonç-J�

(lo)
'.3tão crescendo para baixo
Como rabo de cav,Jlo ...

I [fJovinos pesleados es-
�

, \

Ião sendo abatidos
para consumo ..•

Que perigo! Boi com péste!
Que cousa canibalesca!
Enquanto ventar norde�te
Não com.) mais carne-fresca!

Anda a gente, jà, tão mal,
E comendo boi pesteado
Quando chega o:, Carnaval
Cadê Momo e o seu Reinado?

Com «.!l Cidade»
do aJisbilhola ...

Eu fiquei muito scismado,
Confesso, e muito abatidol
Meu Brasil, ... Brasil amàdo,
Eu, p'ra mim já estou vendi-

(do ...
. )

Em Therezina lam
bem ha gréve ...

Na gréve de Therelina
Aos gré vistas, com calôr,
Muita cousa bella ensina
O senhor Aldir Mentor

Essa escolha foi bem ceda
Pois assim com esse Aldír
Es�a gréve franca e aberta'
Tem menlôr p'ra dirigirl /'

c

s

d

Saraplã� �
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