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1 Número atrnzado $300

Porto Alegre, 18.-(G)-A
grev::: d,)s tecelões, secundad:i
pela d03 metallurgicos, ten, on

tem, l1a dramaticidade de alguns
segundos, a SPíl pagin:l de sangw:.

Iniciada nelos trabalhadores,
foi, em 5eguiJa influenciada pc··
los agitadores e extremistas.

Agindo, a principio, subterr:l
neamente, afim de não serem dC3-
lTia;;carados e pre30S, e, depois, é.

descoberto, esses elementos se
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cebeu OS re�reS�f!�taHalrles � H.:mtem á noite, ao voltar em casa, torturado pela �
�·�...u.,. ..,- a_"""_'_'·��o"�'",i:=,.."._""..."..,... l3l � "Cartum da Fé, puz-m s a ouvir pela radiolusora; fi Prin- U
da� classes fjlHJ"orlluclora!! � coza ���;�t:d:' n:' �::"i�:��, moido pêlo calor estalan- �;-;;;.;;;;::;;...;:;;:,;;;:....;;;;;;... .......�=--= m........··p"',...,. •••....,..,..., 'm_ � te, ouvia eu a musica alegre, quando se põe á minha

�i,j'�1� frente um velho com uma cabeça enorme.
.'"'J� Flqu�i com m e Ío, pyh'ia s er o Z� P,�rcira do Cu- �executou a m- d da. O g:J\T,;!"110 do Estado, finalmente, apó s delonga') t!il naval que me procurava, para tomar uma satisfação, sobre ��A C'ielía de P01ici:l enviou de uma semana, recebeu hoje, ás 15 horas, a cornrrnssão '� a minha historia do bombo. ;�U TI o:ficl8 á Federação Operaria da Fetl.raçã» das Associações de Cornm :J'-:iJ, Industriá e � -Que d=s-eja? perguntei. �eh R;,) Gr.1wle (lu ��'ul c a03/ L::lV,)U:'�l do Estado, incumbida pelo respectivo Conselho � -Conversar e dar conselhos. U��iyi1+cz.t;)S, notilicandc-lhes que DeliLJ..:r:ÜIV,) de tratar com o sr. co.on>l Interventor Fede- �� -Com quem tenho a honra de falar? ijAli compareceu, então, um fiC:l prohibida qualquer reunião de ral s ibre a majoração de imposto-, ll:tllil:llll:;lt; elíectua-

�. -Sou o Bom Senso, um seu creado. 00grupo d.'!d· soldado') dbdl dBfigad1 0dPe�a!'io3 ou d.e gévistas, uzs sédes da a pretexto de revisão fiscal.

��� -Muito prazer. �T"vli!itar, -

e armas em a a as, qu o e SU:lS orgal1lzações. � -Queira sentar-se. r,J1

\/1 I t
-- --

�Ü:� � � Ofeleci uma cadeira e um cigarro. �.�·�O en -=>

a acca'-o r-e;_�'lt'�·'}j�'-e;'�s··.fiiiiJ !ftJ�aeS��:itJ� J1: ·-A cadeira sim. Pelo cigarro, agradecido, não �������� �������11 I �m�_A�Jo e51�ado, proseg�u o horn�m da cabeç� N
sOra da po I ic ia ga � �JCha ca�:;���d�:,tléOJl�:;', dra���� � �;�::' ut:tomd':;:::h�' e:,�ia3�ri:n���n:edif:�iti::;:!:�: i
�.�.........,-"""""G".."'::;r��"'_��=_�:,'�_".:;,=n.,..",_�""""' [110S1 J\Yrr�s e I\!o ele )ane!ro) ,@natrilha di! ordem c d.1 p3.Z.

d ��-

. onue ro: consagrauo pe O l� -D� acordo com o BClm Senso, (:\3 norrms ignas �.,L. "'"
"
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-
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consenso da critica, ch:gafcl �� do viver, pelo bem d2 outros e orientando 11 no.sa lelici- ��COn Lra o e )( l. i e rM .� IS rno brevemente a esta Capital o l� dada pela felícid3.de doss homens. Ínterrompi. ��"';"""""�"';""""""""""�"""""�_"lM"',"" ",_�'T'��-=",:""""",:;::-.".,."".,..,,,,,,,,� maestro I-IolZ!11é1i1i1.

i� -Perfeitam�.nte, continuou, mas os homens não ati- (�,O insirne musico que é I� �"�"� ri nam com ISSO.
11"

um CXl!l10 pianista levará J Põe acima de tudo o aD1 petite, a paixão que cega ��De irdclo vic·tlnl8 Clué2�Lr,"") �J()S�68S, J cffcito,.nesta cidade, só- �f e o adio que aniquila.
I:' �

�7
I mente dois concertos que se � Anunciam victoria. Todos paradoxalmente estão vito- �'l.�"""""'�<=<
rão realizados no Clube 12 � riosos, mas, na verdade, ninj.iem venceu. G�I de Agosto e dedicados a

sO-I�
-Como? Então após um prelio renhido não ha ��p' t1JJ. A;d l ha poucos mezes ciedade dê Florianopolis. t vencedor? �;, le foi p.c;·) no :J.rrab;:t!d2 de � -Nio. E quando o Bom Senso diz que não, é r;,.;Tl:e.eso;:d;s, quando, co:n m:1lS IUI porque não ha m�smc> venc::dor. �1!r�:'n" (.)rn;):lí1h�ir03, realizava � -N3.o p03S0 chegar 3.0 a!c.:.n:e elas SUCtS palavras. GtJmI reU iii') nucturna, dcntr,) (J� tp:!l r.' il. I;m'.' ft

.. ,

� l\'ll -Com um pouco d� calm1 e aten�ilo, v�rás que �
'Jml ca3a .1li cesab;tii('1;r.""" � U U� �I t h - ,.!!l

._
en o faZilO. �P - h t.,."� -Sou tor10 ouvl·doJr. �r.;;0, c::ssa oc �aSii10, c, egou d G' b· � '-' -

"'mé!3mO a tirotear com a ro'icia, • O sr. a.' el ra J�ll -Pois OUÇ-1, só DOde haver v;toria onde ha clev.lçào ��
,

- l- (ítma, s�m as funest:l3 consegue lc:a: l� e nobreza de sentimento3. Nã) Se glorific:1 um 1 v;t;..,riJ. in-
�de ôntem. RIO, 18 (C) -Na Câ:n:Ha, o rw sultando e deprimindv o vencido, n.1o se dC!Jrim:: uml vito- r.�- �� �A POLlCIA NAO deputndo dassista Gibert Gabeira, � ria retalhando, insultando. ��CON3ENTIU l�u exten;o manife')!n da AlIiança � -Perfeitamente, de pleno acordo. �NacionJ Libertadora a resp:úto � -A vitoria é grandiosa e sublime qU:1íldo o homem
��O Chde d� Policia indeferiu da si-tuaçào geral do paiz, pre- � sabe vencer com honra e outro sabe aCeitar a derrota com

��o pedido dos Syndicato3 de Por- cO:liz.1ndo, entr,� outras coisas, a �J e3toicismo e resign3ção. Mas infelizmente isso se não dt �t) Abgre solicitando-lhe p�3:nis2ão annulbçi\o dl divid.l externe, do � Pois fique sabendo que a grande, a sublime victoria é
��p:ua 'lel-lr, em 51J1 séd; soci:ll, B'Gsil, a entfcg1 das terráS ao: � aquela que os homens conseguem sobre si m�Gmos, do-
r.�á rua Rl�chuel() nO. J .038, o tiaSalhadores e a d::'Jpropriação �I minando as inclinações nocivas. �":, r;)o do di'. Mario Couto. das empreõlS eslranléiras. ; -Muito bem.
��� I� -Mas os homens, nesta hora tUiva, não querem com- �Gem b ras i Ie i ros � preender isso. Invertem os papeís, recalcam 03 bon� senti-
(�mentos e dão largas ás paixõe3 indignas tacs com o odio,

r.1o insulto, etc. r
d I �....Ora esse ambiente dee desordem e de intrJ.1l1uili ac =

é nocivo e prejudicial aos interesses do povo. E' pr�Ci5;) �
que as coisas tomem outro caminho, fugind'J da; tricas �
pessoaes e subindo para um plano mais clendo que digni- ��fique e enobreça. ij� -Mas é dificil, na pé em gu� as COIsas se encon-

�� tr.lm.
(�� --Não é dificil. Dificil e imp03sivd p:Ha o bam são
��

1�1t�
duas palavras que não existem. Trabalh:;. pregue a paci- �

" ficacção dos espiritos, paraque haja um gov�rno de ?:1Z, tran-
.

,,�
d ' �quilidade, ordem e trabalho, satisfazendo est arte 05 all-

�ceios populares. �-Tomarei na devida conta o seu lembrete, mas

rffitenho receio de ser mal sucedido e apanhar. �-Que importa apanhar si a intenção 6 bôa e ho- r:�

ri
nesta. Faça isso com altivez e franqueza, para que a vito- �� ria seja completa, para que o povo não fique dividdio e �

r po'" una voce, com'morar irmanado a victori, do, "di", ii

I: principias compativeis com a dignidade hUlll11ana. d r Id �
"

-Irei, consoante com as seus canse lOS,'
.

eSlfa ar b
a bandeira da pacificaçf:.o dos espiritos.

•

@
ij

- Vá e faça isso, inspirado no ,mandamento divino: ��� ».}lmai-vos uns or.s outros». �
tI� F S A 'h d rt�

laça
como anta gostm o per oae o que erra, mas �!Jft combata os erros. �� Dito isto, levantou-se e saiu, afirmando e reconhecen- ��

� t.

�� do que a tarefa é ardua e dificil, mas por isso mesma b�- �
� nemerita. (�
� Eis a razão porque, de hoje em

�

dianf,e, pr.�gardei �'" deste cantinho a pacificação dos espirit03 e a larmoma a �� familia catharinense. �� �
L������:',�����=l"*:�������;����J
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Fechamento de Syndícato

L bidas as reUllié_9_S _

G prohi-

Porto Alelr=, 18(G)- Onte:n
á tard : a policia r.�jolv.::.J Lchai
o Syndi::ato d,)3 O,):::r:;r;ol I":TI

Fabr.cas de Tecid03.

sendo

dentro do auto!1Iovel, rem vid3
era o dr. Mario Co,Jto, o outrG

achava-�e estendido sobre um 'do'
abrigos ao lado do:; trilhos do'

As autoridDdes encarregadas e bond�s, tratava-se do invc5ti�doi
responsaveis pela manutenç:".o da João Vaz Primo. Além des:;e:
ordem, comtudo, em face dos mortos, aind:l estavam feriei)] (

acontecimentos, resolveram por em investigador Antonio Medina d,
execução um plano rigoroso de f Oliveira e o mo�Ol neiro Q.umti
combate. lhano F. de Lm::t, ambos em es

Ontem, coma acentuamos, tado grave.
um drama sangrento, que se re- O jovem me::lico communi,ta
vestiu de tragicas circumstancia�, de genio aHavel, cO:11mLmic:üivb,
paz em sobresalto a Avenida João e palestra muito attrahcnt::·, ape
Pessôa. zar da vida que levava nanca ca-

Iniciando as medidas tomadas hiu do conceito que faziam da sua

de vespera pelos pod,;;res compe- cultura e vasta intelligencia os

tentes, a policia procurou eHe- seus collegas de turma, qUe, por
ctuar a prisão de certos elementos isso mesmo, não deixavam d� Ia·
apontados como communistas mentar a persistencia do dr. Mi-
exaltados. rio Couto em ,seus principio3.
A policia scientificada da ac- Pela tenacidade com qu� pre-

tuação extremista do dr. Mario gava a doutrina de Lenine, o

Couto, medíco, HllClOU dili- dr. Mario Couto innqmeras vezes,

genclas, afim de effectuar a sua desde estudante fôra detido e d::
pnsão.

A POLICIA AGE

se approximava do ponto -fro:lt::::
ro ao,Amphiteatro Alhil'ilbra su,·

giu um violento tiroteio dentro d"
C3rro, estab::l�c:ndQ-�e Gl3�J:
confusão entre 03 P.133J[; •.:iros du

MORTOS E FERIDOS
me3mo.

Deccorridos os prím:::iro3 mo

mentos de agitação, v�rificou-ée
que dois homens C5�avam m')rtos.

Um delles ainda se encontrava

puzeram eM campo.

i�ujz Carlos Prestes, o
orientador

RIO, 17 (0.)-0 "Correio
ela Manhã", em S�tl artigo
de h!ndo, diz qL!e no Con
gresso Mundial do Partido
Comrnunista reunido em no

vembro ultimo em Moscou;
participaram cêrca de cem

delegad03 brasileiros, obe
decendo a orientação de
Luiz Carlos Prestes.

O matlltino cdrioca attri
bue os ultimos movimentos
grevistas verificados no Bra
sil ao programma traçado
llaquelle congresso, visando
os paizes da Am2rica do Sul,
e pede7 por isso, providen
cias raclicaes ao nosso go-
vemo.

PRISÕES Combatendo com ...

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

TIROTEIO

•

munlsmo'O di Mario Couto se encon

trava palestrando com os empre- i
gados da Companhia Carri, '1's. [
Quintatillano F. da Silva e Joa
quim Braga, quando chegou
inesperadamente, os investigadores
João Vaz Primo, Levino Antu
nes de Sá, Antonio Medina e o

amanueme da policia Regis Le
gon, que imediatamente os pren�
deram.

1 Abando�aram
I O serviço

RIO, 18 (C) - Por motivo
da falta de pagamento, os ope
rarios cessaram desde ôntem, o

serviço de carga e de,cuga no

aríi1azem de�esseis do Cáes do
Porto, a cargo da Companhia de
C)mmercio e Navegação, não po
dendo, por isso, descarregar o na

vio Assú, ôntem chegado do norte
com assucar e oleoso

,

I·IIi
I
I

Energica attitude desenvolvida pela
policia carioca

RIO, J 8 (G) � A policia,
neste, úllimos dias, vem dçsenvol
vendo forte campanha contra o

dos Garçons, na rua dos Arco5,
tendo,lhes sipo il16taurado processo
regular, na I a.Delegacia AUI;linr.
03 expulsos foram: José Alionso

y Alamo de nacionalidad� hespa
nhol(\, e 03 portuguezes Anto�io
Mario Martins, Gui!hermt. Vdlela,
Horacio dc� Oliveira e Francisco
Antonio de Mattos Nobre.

,I

Quando o automovel condu
zindo os presos e investigadore,

extremismo.
Ainda antem, foram expulsos,

pelo 1?_aul Soares, mais cinco, do
territorio nacional. Tinham sido
detidos por occasião do conflicto
occorrido na séde do Syndiçato

'I'
,-

I -

I'
r

·S
I

I
f

I' �
1

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2

A im nOLllid.iJ� politico-social J') r:!glm� liberal democratico; íO materialismo dissolvente d.1 barbaria comrm.nista: •

A cscravisãção do tr�\L::dho e do capital lm13deiru5 ao cri- �
,,"IIpu,1,[icaJo ou nâo, rmU010 �J'.tema eh e:npr c3tW1J3 0:1er0303 e Cl:ijclu2nLc3 escorcha -

•

O COllCC:iJ CXj:;rC:FO cn ar li mC'1L)3 tributarios: 5
A de �,..,Jir,l-,� r, 0'"." sol! O' r t' d' 'J' J :gu _ I-v �CtLUvl a),co, me) .. , regionJ..iSm) esueito que p'COÇtF:1 . V 1 ir u '111 gran:' �cil;.,�/._], não un,Jr'ca ('In respot: :};:1çJ.o� i:n�·_:LEl!-a:-i!.) oJ�05 entr.: irmãos: �
sab;liJ::de 0:1 .;'w!.;,;sr t.or parte 06 particlos po!;ti::o_, q'l� sobe ,p)::-n :rnbíç};s p�S;0:le3 aos �

da R"dficc50. 'U�·:"I100 rIa P+ia ,, ; e .. C.1 -, \....: 1,..0. J •

.lAssizn ...rturas 11
11

II �::t I J." � '!...t � t.& d":o...-
;'

ANNO
�.

41$000 Direito de revo;Llcão �
?,EM.�,{J,[�� , 2:l-$.OOO �,

II Fala-se hoje em C0:1�pjra;32" cm pí�!)::l:clti;os d� golpê� d � i �
1 mr'vlL J 1 id. ,12;>000 I t_.,ta:::lo, cm conlabulações d� pJLIICO-;, no Õe:1tlLL cl, �� apod 'ratem �
MEl 4$000 d::- surpresa do Po::b. NÓ3, latezraLta2, i:1L:rfJ -ll arnos a todos esse

! j
J\ correspondcncia, bem como candidatos á dictaduea do RJsii: I �
os valores relativos aos (!J!- --Com qll� direito prete 1 bs f:;0-:e:'n1r a N:ll�ão? Q ic 1- 11.
nuucio: c nssignaflltaS devem vros públicasteô? Ql� idé is expm Íestes ? H lj�, no 8.-a;il, 50 d.ia �
"N enviados (lI) Dircctor-Ge- correntes têm o direito de! pretender tran Iorrmr o E tado: o InL �
I ente ,Jairn f;rtl1a�l). gralismo e o Communisrno. O B.� s I e a Ru isi,i. O I 1�eJr:.dig r.o, �

CcilxÇ! P081al 37
para fazer a independencia econo.nico-linanceu.i do Patria , sust _;:l �

"""......�"""'-�.:..,.""*'� tilndo os dit'eit03 dJ Br,Eil; o C�LTl:1l'ni,;1l, pua Lz r v)·
tar o Brasil [l03 tempos d.l Colon:3, mb,,�ili.' :1'1) D, J ):10 VI POi

USDf O «SABÃO INDJ()>> quer Stalin L
diz:r econumiJ, s,)b todos Nós, Integralistas, pública,1loj b,OJ (3 1 �) j))êsa::l) blÇJ.<110J
OS pOl1tos ,,:e vista. 14 f), para crear uma cultUia nacional livro" n)s�os, t'rdd.J"l do

nosso cerebro, do nosso espirito, 0-, C0:11i1Lnist.i3 p�bkJ.:n tr.ld lC

W"::JO �:.-que ções em máo portuguez dos livros russos, porque ne'1l ao rr.C:10S t3,:1
r
L. I o :xoped;�nte d� :ra���ir alg�m I c(,i-a d:)5 [o.::iJi:sLls f�anc<,��\e ���eo ; li

F,. maeo,. N JS somo, 00 cabocLo do Brasil, cre:l:do U:ll:l Lo Ii .. Z ," ,1) I
a � ra n - genuinamente IDSS3; 05 co:n 1:1U'i;.st 1'; �ã) oi!ir.:is pi:1tJ.doj d..: .'L�,,1 �

� hão, p:Ha bancar:;m os m,�;):SQiic'J3 e S� subm:tt�í:'11
,

ii CS,�Li.V;Üi) I 559

(:�a E;)x I � ebm que �ergJlhllram os tarcaros di 5t �1\J_; SOl) o C�:_;)[ � el � t! 111 \
1':::;9.:;.. urocracla crue.

,
_

, . IM <.JJ

g
; 1 �

I
Mas, em todo o caso, nOi e dl:s, pubLorrJ::J3 hvros, I r

_

I3 u r II �� tendemos transformar. Nós e elle� eSL::tm03 lu�ta;}dJ� nu:n a?0:to:�.d',
_ I franco. A, am:'!açlS que e!le3 sofrrc;u sã) il, m �3,n 13 cp � nJj 50 r,'�- I

Paris, 17 (G)--A sessao
mo,;. Somos extremista:, diu�m, concua:!in:b eX�f2mi;:T:o I

do Conselho da Liga das ela honra !13cion11 com o extremismo J,)j ma,ho:'chisla5 'JUC am31': I
J�a\( cs, marcada para hoje, o chícote com qUe o Soviet vêfgasia o ("p:2iario infeliz.
e q.le deveri<1 tratar da im- Esses, po�ém, qu� d;z::m «3011 da esq::cda», e nJ.0 lêm a

mediata volia do Territorio I f ,(. 1 :I' b' 1

Ir:oragem ue se con ·�ssarem co:n:ml�ljla';, r C'1ll'.') a na' 1f a <::111 00

do íSarre�á jurisclicção";allemã, lago ele um soci;dismosinh'J qu,,: só Sérv� p1iO e:/.aqü:;cr a3 Lrçél
! II

-

\:ICSp� radam::;ntc adiada, da Palria; e esse;; qUe d.z.::m «s:)�t d,/ Jiír:iiJ» I e se ub:>id,l:n com

�,':ii1 qUê a principio se SOLl- modamentc nas pos:ç5e3 e urgo" ap::dwri:l.1d:1-se nlS m:1n:)bra3 (;3- �
h·::=;s'::;

-

com certeza qual 2
cusas das compirata3 sem outro obi,�ctivo (jile o m:;L!u:1!SffiO: UT �

rr-t) d,:�se adiamento. So-
e outros não tê,n o direito d� pr�,_;n::L:' ilr.,).;.t..l[ o� i:1J��\l,); :1 n ...�n-I1;,\,' ,( \ linis tarde se soube, "f B 'I C'

'

tUfas Cups comeguenCIaS senam tt:ln, Of:�llr ll::J:SO {ilS;l 11'.I:11a !li la

(>0' O obstaCLdo que o 1110-
em que se entrechoc.lm ap?etit�3 e on1� C:ln!)�i.1 um.1 po!itiogcm

t i vou foi a exigencia apre- sangrenta e tragica».
sr.:ntada pela França) no sen- (PUNIO SALGADO)
t di) de ser jJreVialllente des- "

11 II
l!l:! Ll:-izé1da toda a região, PI"

" .

ri.: c\ldormidade com os ar- e os n1 unI c I p lOS
ti ;0(; 42 e 44 do Tratado 1\:UCLEO DE FLORIANOPOUS
Li �\ Vcr�alhes, visto achar-se Em Sct;3ão dé ante-ô:üé:n, pu:siddJ. re]o Chefe IV!Jilicip:d,
O TL'rritorio sitLlado á mar-/ pres\aram s':u, jurlme:Jto ,á cu;a inte:;,al:'-,�::t 05 �omp3n\�iro3 Raul

g ';[1 uqL!crda do Rheno. Macnado, Pnmo R'znttl e J,)J) Furlan, t�ilJO sido S.1 :dldo5, p> lil';;..,..;';����·;;;:;�;;;',.,..,;;;,.;::.;:;=m?...__;;:·r ;; *_�f__;;m;sm=n __

I",· L I raspe urú, d� palha da
calrnauba ...

-

-

or esta amostra 05 eitores r o �
)i' ;;;;;;;;;�����m1'��b������__!!!!_.!b_�!!;__d!_,��;.,��!_!�����!!.-!! d(�rão avaliar o quilate desse li-

<"'"l��-"'�"""""

-\ vro regionalista da sécca do nOlt�

.:"",,;, • R F' " ..ii S
do nosso paiz, onde, llpezar da

;ij�:JSS�í:CS = Cordeiro oe Andrade o Ulrllnuungo = OUZalimpiedade da natureza, o Írlstincto

Carne,"ro - Adersen Editores i6i!11Rio dos homens co�tinúa demo��tran-t do as suas quahdades de feras...
O sr. Cordeiro de Andrade

não é um classista da lingua. ElIe
é um cicronisaJor da fala do po
vo, onde se passa o enredo de
seu romance. Não podêmos con

demnal-o por isso. Antes pelo
contrario: elle merece todos os ap

apre- plausos de um bello essriptor re

gionalista.

11
,

o ir.tegi'-alism:>
con-,batp:

--��- - - --- --

f.�cd ar to r-che fc
Marih!hn G3clad..; J:mílW

REDACTQI<ES DIVt::I�S()S
A' . "

t>gemes-L,Ul'! c: pouoe.uvs em

quasi todas (i; localidades

ç�")t-c.,)'vir'")cia de Sta.Catr\arina
(üepartamente Pn)vincial d3 Propagíntla)

o
do Estado.

I
frasl
plet;

Bra!

N:lo pOde:110S fusir 3 t ';li:'S"io
I i ' , .

,,' 1de lran, (laar aqUi, a m�:1.·')lj.1 <; ..'

c 0, I\.1é1:'ceiino, conlah p�!d eh,
"

}.-·-�Gnvrio na sua botic.J. I�' II !1:J.

hist,xia pl!ngcOnti'. Eik:
--_!!

....L\.gOLl VOu ve'J.Jêr o rne:'l

P'·l· ('" �" ul,'o j;lCW? -Ji7il. I I," \... � .._.\,., a . � .� �. ._ .. .�

nor:n. TodJ mundo, il<:jui C1J

S b I I I. "d 1\1,
J ra, s"ue OeStê OCCO�ll O. ,"ecO

é novidade, c, pelas circunstancias

q la<i invero�imeis que caracteriza

ponho, como testemunha de vista
f

'

í' 1 '- 1

qu � Lil, ,ora de cogltaço::s pt11n-
!;! 3�;CF. rallo para você doutor
Eduarcb, qu� lnivez !lião acredite"
O perSO!lazelTI d('sta �c�nat a fiU �

m� repa, to, ainda hoje viv,; péJr
1', 'M I'

a 11, (;: o CC�O l.UrC(!J.lnOI que co-

1 d
" 1

nle:' o pOiO :0.0 ;j cld30.',

pc! l Ld�. 1\16,il ddrc), da c�mi
t 'rio velho e trabal!\3 aind3 C:l1

lJ':S c cstcins d� carn;Júba, Tem
! m Lifo de cachorro. O M1rcclino

, [' 1

:;_, , ..< LI WJ qUInZ.:':, llaClo noõ

[,. viços público} q:J; and:"va'1l

1 i mando, p:H x:! C]'l � ln rod 1-

, n) eh Mar,)ucJ. e eh Ibinp:;n.
EIle, a mulhei e qu l:ro fillo3,
um de peito, cinCJ. R'oconeu a

um, a outro, e nad.l d' a:'l LL11 iH

irabalho. Você sabe com') é ser

viço dê governo. Quem nlo t�:n

p:::drinho, morre de f01P e rú:>
. , D'COl1SC;5ue COísa ncnhüiU'l. J._�po;'

ele o �hnmado qucv-Lo completo,
Si� a força de um pistolão remOVê

,VIL
,

Escl
vale

��la
�ichl
Um
orM

Llnõ

'0·, dcm u: companheiros, um o primeiro J\n"luê do protocollo.
Os camis.is-vcr des Primo H.izD-llli c JOãCl FUi Ln embarca

r.i:n, ônlem, com destino a Nova-Trsviso, onde vão fixar residcncia (

trabalhar pela A. I. B.

o melhor sortimento
artigos para homens só
casa A C,L\PITAL.

de II Cornprae para vos conven

na cer o fo�midavel c cconomi
co SABAO INDIO

riS·Yrv-zanr

i-':"' ,'tf"'"

!t�:;.:; �i ; i .�.
� '.�,

:.-, "

Co.n'inaões mteir.nn -n.e novas e muito inte
ress.ant-s dê t t�II()3 lI.: cJ>tali,�:lJtO, qu-r d , pJgJ
mcr.to f.accionad.i.

Se. rte.os mCnSJe3 de d:11J:'tização, com rccrn

hl]S) men "ii ao l numero sorteado, do DUPLO
do capital nominal.

C�nstanta participação de 50 0ío nos lucro:; da
SJ�;:dad�, do tio::!! elo 10' a,1:1J3 C.H deante, t,>

AnlJrfiz-.1ção do l7lez de D,:_zemlro de 1934

fo;-am 03 g·:;;'uintcs cs Ululos conte,l1nlados 110

sorl::io cl2 :llll:Jrtiza,�ã.) f C oi! s�!'J() a :2) d!� dCZ�.l1-
LíO cL 1 �3 -1, na Cap:t:li Li') Est2.d} da 8ahia:

Menor Hilda, ftlhl d; Tacial10 Dória-Bahia con

templada C0:11 o capilai DlPLO 12:000;000
Ozorio Souza Pamo:,. - 30m jeS:JS - R. O. do Sul
contemp'ado com o c'J;ital otL'lO 12:000,$000

441 Heraciio Martins - R1-o - contemp'ad:J com

R�. 6:000iPOOO
441 Tito Pra 1CO Vaz - BJ!I':t - cO:ltemp!ado com

Rs. 6:000�0=0
6427 Edua;'c!o GlIzzi Br;gin "França, EsíadJ de S.

Paulv - cJntemplado com Rs, ():OOO$OOO
6427 Menor \Vagner N2ves- 5jo L'.tiz, Maran:lão
contempla,lo com l-�s. 6:000$000
13441 Dr, L�liz Alves - Biriguy, EsL S. P;'Hdo - con

templado com um titulo l!berad') de 6:000,$000
5/'::.1-1 Fra:1cisco Paula Osorio - Rio- cOi�t2111plad,) (O 11

um Ltulo lib�raclo d� 6:000$000
5741 Viltva Andrelin<l Sd'/a Costa - Bahia contem

pbda com Rs. 6:000$000

INFORlvlAÇÕES COM OS CO::<RESPONDENTES
o

REGlONAES

Campos Lobo & Cía.
Florianopolis, ItajahY Laguna'

por L. Romano'Nski

as dif�jcald,d�s. E' me 1ti,a? V, c' t�va m'1 e d �zentos uma or sé', II va.
fixar a vi5t.1, dJis minuto3, em

pra q lem qmzes:e, sem faze!rfa- GOD, s::m b,ücr p�stn}s, no diSCO
VOI. l)e::id;u-sc, por fi:n. Era o. de fogo.
wlico me'o. B;tou a ver;]onhad� --Você qUêT g<mhu cin:o mil
iado, Foi a uma m,�rc�:ri:1 aqui r�is? --i:)::rguntou ao MHcdino,
da fc':ra: -- "Patrã::>lI, saib::l VOSJa um d,�He5, ach'lI1d) g;a';1, com

�enhoria que eu nU:J.ca fui cabra i cara d� mangação.
p'ra pe1ir. S�mpr� tive u.n le!- O.; olho:; do caboclo tra:13figu
tinho de vida, U;)S capado:; en- r;:lram-se d� alegria Até que em

gord.1ncb, u:nas miúcas no chi· fim, iri:l aliviar a pr xisão dl fa

queiro, o te:eeiro cheio d� g 1 i lha, miiia, co:n quatro di:ls ssm b Jtar
e ia pa3s:léldo como No,_,o S�nhor n:l boco um de::o 112f salgado.
era servidJ. A secca l.:!vo�1 Ld,) --Qu:ro, [J5tLlJ, qu:::ro, sim,
d'ag\.1'l abaixo, Sêm dciX:lr n�m 58nhor, e lho fico 3i5radecldo
so:nb,'3. A fo:n� k:n muita força, pJr est:: ajatori0. QJ II é o ser-

I ' , . ,

Q
, "� 'd' h00 1 jil o c lLstà) a tu j;), Jerl.l V:Cl!11W, qu 3 n�J e _-\ mm a

fgz�r u n piraos:nllJ pr.í.s c,i:u�a', conta?

gue tão cahidas, nu na iilfeliciJ:t - Ach:Ha:n graça, outra ve', d,l
J2 qu:: s6 v;sto, berral1'b J � fom,:. ing 'UUidlcl:: do c!lboclo.
S) u n boccachlD d � fa in:-l1. . . Clçoarclm:
Cb.e�avaprágen e se: a:'r m�di 1[", --'Lhe d::ulOS cinco mil 'ré:s

U:n g U,)') d� d;'J:cup:do', aJ�a!1lad,) si vo::ê ag!lelltar cinco
c::>:nnl �ntava a crUela da luz dJ min:Jto5, d� olhos dur03 pr.) sol.
sol, qu.:: tinia. Ninguem supporta- Si quer, tapui.

Cúnclusão
Ficou de cabeça

,:ab� ;:1:li_, cl) que e:J, p)rqu� é Li
J I A' dU� (l:�n!r0. S CO:S33 aTI !,-va:n n::!st..:-

pz, o Cjuildco Cl.) npbto, Nhrceli
:1') sem ter p:ldrinho, p:1nJollndo
a força, p:mcndo f0:n� d� ca

chor,o. E, note Sê: n::qu,::lle an:lO,

n50 ha'li:1 c.l'npo de CO:1cent,ac-
- l'

çao, e o povo CjI1� ciL��aV.l n se

ag1Z:J.lillnd) cl.::b1ixo d)s pé; d�
p3.U, rns ::alçad 13, c,tirad.):; no

Ó5.o com') bichos b:L1to;. N J 3�r

tilo, p�b m:!:1O;, o p:);) I ..: h �:-:1 �m
• • 1 •

tm�\a co n q 12 C:1 Ja;�a' a !J:1r:I.;"
dJ; crian:;.a '. Era LI ln Oel Qütra

fruc.tillha d� mJlld t-:.l:Ú, ao aI
cai�ce d 1 m:to, \nl p,dmito, LI Tl

pir.1o d� fari 1!n d� m�ICJ 'ã, OJ

Jo: p.iu m)có e atS ma:1'çob 1,

nu'11 I:nto 3:'I:cidiJ, m 1, de p 111;3
ch:o::a, to:lo o pn.) l\1mi,m in
toxicarl.Js, à � fom �. n ia! f'-J 1 ci
dad�, ne:-n Eto. F" t \ 1:1 tu,::b,3té
agua, qUê �inh1 de lcn5�' e c'.l�-

;.,,,,,

",.H_:

C.: \)'(11
�

RU
)'tH"} ", t

I

IjCó
'

. Uist\
,In}

Acceitou.
prá cima, teso, na rua.

Foi uma pandegai -

Um, D �: a D.te ambulaI:t �

CIOU:

--Tá ficando doido, casssaco?
Olha a Porangdba!
Um minutJ, doio, trez, quatro...

Fez uma carêta de angustia. A
ora, era uma m:lscara de bronze,
d�form:lda. U!lI urro estranho on

duloJ, preçed-dJd e um gêmidu bar
tar J,estrangulado na garganta. Ro
dO,)iou nJ'po:1ta d03 pé;, como um

pião, as mã03 n�rvuda5 e magras,
o�).JTimind:) 03 olho� e precipitou
s:; ao chão, com::> U'l1 corpo sem

vida, Jesastradamente.
Na mão dirti:a, ammotada,

uma nota de cinco mIl réis ... cin
co mil réis ...E e ;tava cézo.

No outro dia, o homem mais

p)pubr da cid Ide, era o cégn
Marcellino, que vive a tecer estei�

Moda fe-
• •

mlnlna

CONSELHOS A'S DAMAS
ELEGANTES

MNe. Roge/ia

Seroiço da F. {J3. /., especial
para .II Gazela

Para os chapeos de abas
grandes prefere-se a palha «Ilo
rentina»; mais cornmumente (h ,

mada palha da Ita!ia. As guarn
ções são de raminhos de flô. es e

I fita de velludo: em logar das [lo- ,

res usam-se fructas tambem. As
copas são extremamente chatas,

Para guarnecer chapéos as

modistas inspiram-se nas nossas

bisavós; vêm-se laços d:.! tafEetá
sobre a nuca, por baixo da c;ba
estreita das formas cm estilo pas
toral.

Um vestido estampado, de de-
,

zenho que chame a attenção pe

ii la profusão original das (cres,
f exige um corte muito di5Clct0.

I'· Quando muito, o delote franzido
ou a manga podem offerecer ma;'

gem a uma certa phantazia.
I A manga «tres quarto,,», abu
I ta e solta, flue cahe negligente
I mente sobre o cotovdlo, é um

I detalhe typico da moda actual.
! O «en:;embl'::1> claro, CjU..'!

J completa tão graciosamente cell,Js

vestidos escuros, dande- E1êS um

aspe:tIJ primaveril, tem hClje em

d;a, as manJas semi-Ioi1ga�, laj�
gas como Cilpas e pespontada,; nas
bordas.

II Nos dias de wl, em vez elo
II «eilsemble» us� um cas3quinho

curto e amplo, typo "boleio» I

em tons que combinem com o,; clu
vestido.

Em certos casaquinhos, CljO

II' hombro permanec·:! natural, S_l1l

Ii,'
mo::lrficação d� lillhas, a mallg\
alarga�se um pouco mais abc:;xo
em «balão» e volta a estre;tar-se
depois-pronuncian::lo o COil[! as te

para prender o cotovdlo: e3tyl ')
II absolutamente original e agrada-

veI.
05 estampldf"ls app�re,:eal so

bre os tecidos mais inc3perado_;:
setins, taffetás, organdys, etc ...

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

vistos, a CASA ROMANOS.

Xxx
Emquanto o sr. Souza Carnei

ro, em seu romance FURUN�
DUNCO, fixa mais o folVo'ismo
do que regionalismo. O seu ro

mance é qua1>i todo esclijJto em

calão brasileiro. Não que de Sou
za Carneiro d !sconhecesse o nos

so classico vernaculo. ElIe o co

nh�ce profundamente. Pois no fim
de seu livro encontramos um elu
cidario de 800 termos do nosso

calão. O que prova que FU
RUNDUNGO foi e�cripto com

um fim. Diz o p!oprio auctor gU(!
lln�m todo; os le:tores são sufÍ�
cientemente cúlto; para di5pensa
de tamanhas exposições. Nem 05

Continua na 6a. pagina
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Cruzeiro I::} kilo:;

C1IZt.il'o 5 e .2 kiloj

ln s ...

ltura
A.rroz era casca sacco

Fc:xinha Baw:,;ros S.1CCO

COUROS
Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo,

PELES

N\ERCADO FlRiV\E

I'/\ERCADO ESTAVEL

Extra
Ciamante
Christi.,l
Moido
Terceira

68t,OOO Carne de porco kilo

61%00D Toucinho kilo

) ")�jOOO Cêra J i'o

62$000 ;\!W de abelhas lata

"íl'('r,- -,r�J"v'7e,; kilo":0�UU(J -

(Por caixas de 60 lcilos)
Em latas J: 20 kilos 125$000
Em lalas de 5 Idos 130$000
Em latas de 2 kilos 130$000

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

9$000
7$500

Moido de 45 kilos
E '? ]'1
De iradOS � KH0S

8�;OClO
20$000

SAL DE MOSSORO'
Sncz.:I) de 60 L�los
3ueco de 45 b103
Moido ele 45 k.los

DIVEf(SOS
Arroz secco

Kerozcne caixa
Gazolina caixa
Vélas de cebo caixa

Soda Pyramid,� caixa
CC;Jol.13 caixa
Vdas ctcarina caixas
=r , r l' r' 1

'

z.ea vlays r rscner cmxa
Côco sacco

fardb sacco

Farellinho sacco

BANHA

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

XARQUE
(/,or kilo)

Mantas Gordas 2$000
1$900
1$800

Patos e Manta
Sortida regular

MEI�C;\DO FIRlv\E
Gatos do matto uma 4$000

30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

4 ....}$300
35:\;000
30$000
50$000
6$500 Sarrafo5 '_

8$100
Farinha d � rnill.o �.hrialin:l cai..«

Vélas de cêra ki'o

Grampo" p. cêra kilo
Cim::nto Ma'lêÍ. sacco

7�) 100
i$400

11$500

FEljAO
(Por szrcco de 60 kilos)

Preto novo

PhosphDlOJ P;,�k'i1'(; btJ. 21 0:\',000 8"anco especial
Arame far;lJ.clo n. 12 f0lo 25$50'J Verrnelho

Arame félrpacb !1. 13 1010 35$000 Mulatinho
MERCADü

25;�OOO
20$000 ----------

23$000
FROUXO

7.)55
15.306
3.274
8.110

Mor�a�l} t�(l F�Jr;J;Wpij�;;l Feijâo (saccos)
Flijão preto sacco I 5 ;1-000 Arroz ( » )
Fcijto branco 5.:tCCO 20J;UOO Fminha ( » )
Feii�\o v?rmelho S:lCCO i 51/000 Banha (caixas)
M io sacco j 21lOOO Milho ("accos)
Batat"\ sacco 10$000 Xarque (fardos)
Amen:l.ún sacco 10$GOO

105.878
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5G:O

Faltam as sahidas dos depositos particuiares.
-------------------------------------

j) ... '''·ir• ,<','" arl(lU;I·�l· '1<11')r"_fl..,. '\_.J .'. :::.'-' c \._,
1.
J.: 1.. J.1 t :.....-

e!:n i):' t).c'I"n1" "�I) 'l',·l·j,"n() l"!e- -.j t'.... L.&. .... l..\ - �., ...

c!�)!l�.::;�ucção nova at0 ... � ...

20:0C)Gi-;,f 10;).
(,,�1rt:13 :---J:í:l Cdl�jrí0111iSS)3

r:F:\ () ;·:';','C'2L!0 dr. Pedro
(_j

•

d ' r,L ura ferro, á rua Tra,
j (di _) 1"'. 10" t;(_.b� ado.

( ': .' ri •• "j '1' ... I " ,', A

Ji,:"y"l •. ,j '._.11 \. lO.) PCl-
dr'}2:3, Vdriadissimo sorti-
mento CASA PAI<AIL:O

Outubro, 10 RecO. aluguel da sala do Centro
Social Aposent. e Reform. 35$000

27(31, Cobrança de Agosto e S�L 109$000

Sociedade Cathari-

Balancete Geral da Receita e Despeza
de Setembro de 1934 á 10 de

Janeiro de 1935.

nense Protectora
RESUMO DAS ACTAS

144(\. E 1463, SESS . ES DA

12$000 ARROZ JUNTA COMNlERCIAL DO

13$000 (Por sacco d� 60 kilos) [S rADO, REALIZADAS

F' r 'NT_1 D�
� ')

Farinha commum sacco 9$.'000 t\gu',!lt"" r.sp;c;,';1 55$000 E[VI 20 D;:: DEZE,I\1BRO DE

'/\tZ!l Di\. t. 11\.IGO
,- .. L_ - �

F:uinha de milho sacco 14$000 Agulha Bom 49$000 1934 e 12 de janeiro deste
3 5:�500 (19 5C:.:fé em côco sacca 25$,·.�,OO JTaponez Especial 44$000 armo 3),
33$500 E

." I'; $"00
/::�.. 500

.rvi.ha ::1,10 ,,�ooc ]aponez Bom 40$000
13::mlla LIo 1 'rf,b' Bica Corrida 3-4$000

281�OOO 1 6' OAssuccr @iO:SO arroua ,$00
P,]lvilho sueco 15$000

1$500
1$300
5$000
18$000
$iOO

Presidericia do sr. Major
Eduardo Otto Horn, presen
tes os srs. Eduardo Otto

Horn, presidente, João Octa
vio da Costa Avila, José F.

Glavarn, Roberto Uli vcira,
Alvaro Soares de Oliveira,
deputados e João Tolentino

Junior, Secretario, é aberta
a sessão.' e approvada a

acta da sessão anterior.
EXPEDIENTE: -- officio

do sr. Escripturario Encar

regado . do Expediente da

Intervcntoria, enviando a có

pia de uma informação do
Thesouro do Estado, a uma DeLembro,

reclamação feita por esta

junta; ARQUiVE-SE,
DIVERSOS REQUERIMENTOS:-- Do

( 1 ·z ) sr. João Selva, desta praça,
fiar R_IO 1935

Cêra 6$000 pedindo certificar a data do
.

Cebo I $500 seu registro e o capital; [aneiro, 10,

Carne de porco 1 $1.)00 CERTIFiQUE-SE. Dito do

Toucinl:o 1 $500 sr. Fridolino Arnoldo Sch-

44$000 MADEIRA DE LEI __ PRI- midt, de Santa Filomena,

35$000 MEIRA QUALIDADE
CAMBIO (S. José), pedindo para can-I

55$000 Taboas de lci est. (3x23) _duziG �IrC:�dres 58$.��/ív5���6t; cellar a sua firma; CANCEL-

1 GOOO 38$000
' LE-SE. Dito cios 51'S. Frldo-

513$000
"

« Paris $785 li no Arnoldo Schrnidt & Ir-
Taboaslcilarg. 3x31 d-. 54$000 «LT'nobu" o 4$-;90

DESPEZAS:
':J dI' d O I

rrarn ,g 'mão, de Santa Filomena, (S. 1934
l emas te serra icr z. 28�00 «ltalia 1 $020, ') di d

.

't ,'S b
'

Fõrro de pinho 14'#.,',000 I, » $
Jose, pe iu o para regis rai etem ro, 20129, Fao'o comrmssão ao cobrador

rt
• Porlug;).l 530' t t

c

Tabas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York II $870

e .�r�Ulvar o �eu con rac o 20'(. s156$
.

11 $200

16S;OOO SOCial, REGl::>TRE-SE E Idem Nota Pa�choal Simone
11 « HospanhJ I $620 ARQUIVE-SE. Dito da sra, S(A. 14$000

1 x5 a dz. 6��000 S' 3$880«
.... urs-a < Marta Fül1graf, viuvá do corr:" Idem expedição 180 circulares 9$000

« Belgica 2$780 merciante Oito Fullgraf, que
« B. Ayrc5 3$450 era estabelecido 11 .sta Ca- O b 10
U

utu ro, ,

« ruguay 6$200 pital, pedindo para cancellar
« Hollanda 8$065 :l, firma de seu falle,cido ma-I

13$000 ...""'_..,---.-.- ndo;CANCELLE-SE.Dossrs.
CURSO PREPARATORIO «Ulysséa & Sobrinho», desta

i

praça) pedindo para registrar

E
e arquivar o seu contracto

xame de admissão ao Qymnasia social, bem como a declara-
As aubs terão inicio a 15 do d G c

ção e wa firma', -- RE Lr

VINHO DO ruo Cnl\NDS • I f -, F I' I' FARINHA DE 1\1ANDIOCA
corren.e. n ormaçoes a rua e IP- TRE-SE, ARQUIVE-SE E

Em qui'1tos 110:WOO S h'd 11Q P J

F..n dec:mos- 55i,ooo (Por sacco de 50 leilos) )( v.c,
m! t n. / com o ríJ). INSCREVA-SE. Dito dos srs.

I

2.I\d !,I'\�'
riia com pó II 'tOOr)

G ler. «Newton Capella & Borlsol1 tCafé crn �,r?Io arroLa ' 1 ,!)
�I) \..

[)"z�nlbr,.. d 1 ()3 ,j

I':" _·_�.VJ\ o
.. , .... ('.,,' 1f),�,r\("1

v Cl' "J e / 't. LtL'!." cle�'a p'rL'l('�l, pecl:,·!"ld\.A,\Novelilílbro,ll, P I I I
Vassouras 5 Lo, eL. í:tj;OOO.

\.JH_�:a LIl, pü I.) ;!)Uv
• ...l . LI)_ ago a ugue sa a conf. recibo 65$000

Vassoura3 3 fios eh, 2C:,i1000
I MERCADO f'1R:V1E _. ""I", esnv==n7'""'?"'-__� p�ra r�gis�íar e acrquivar a Idem seIlos pliecíbo $80j)

Xarque cOXÕ::S i!E0t.1 30�;OOO MOVílVIENTO DE CEREAES NO RIO DE JANE!RO alleraçétO e sua nrma C0111- 21127, Idem commissão ao cobrador

5TOCK I' mercial,' -- I<EGISTRE-SE E 20'1 20$200
Xarque sortido� ilnob:. 27$000

t?lTl J-,j Enlra005e 5ahloQs
•

24 a 29:12 ARQUIVE-SE. Dito dus srs.

5.444
«Bornhausen & Cia,», da Novembro, 12,

15.519 praça dç Itajahy, pedinda
82'-9 P?ta r�gistrar e are9uivar a

5'86)3 alterélçao de sua Tlnna; -.
. IDEM, IDEM. �

Nada mais havenJo a tra

tar, o sr, prcside!lte cncer·

rou a sessão. 1935
SecreLHia ela Junta Com� Janeiro,

mercial do Estado, em 12
de jaí1eiro de 1935.

9��500 Lontras média uma

I :�500 ' GliH ai:n do matto uma

9�pOOO Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

SABAO jOINVILLE Porco do matto uma

Caixas pequenas 4�;OOO I dLargatos grau es uma

Caixas IZrand's 5$000
� Vead8s mateiros kilo

dos Animaes

RECEITA:
1934
Setembro, 2019 Cobrança de Agosto 70$000

Novembro, 11, Reco, aluguel da sala do
Centro Social Aposent. e

Reform.
21127, Cobrança de Outubro

35$000
101$000

12, Reco. aluguel da sala do
Centro Social Aposent. e

Reform. 35$000
26[31, Cobrança de Novembro 103$000·

Reco. aluguel da �ala do
Centro Social Aposent. e

Reform. 35$000

70$000

I
�

a

144$000

136$000

138$000

523$000

523$000
---------

Pago aluguel da sala conf. recibo 65$000
Idem sellos plrecíbo $8()0

11 Idem nota Alberto Entres 2$000
27[31, Idem cornmissão ao cobrador

20·!. 21 $800
31 , Idem sellos requerimento pe

dindo isenção de impostos
Pref. Munic. 2$200
Idem taxa expediente Idem 1 $200
Idem nota Alberto Entres,
1000 talões 18$000

Rua Estevei J li lior, 28

Pago Illuguel sala coni. recibo 65$000
Idem 1 talão plrecibos de
casa 2$000
Idem sellos plrecibo $800
Idem commissão ao cobrador
20'[. 20$600

10, Pago aluguel sala, mez De�
zembro 65$000
Id=m sellos plrecibo $800

34$200

111$000

86$000

88$400

65$800
-----

137$600

523$000

F � -

f2

� !f\,:'\'� "".",*1':;;!iI r.r.i'1lI2 n�
'""'" ,,-,;o? iG1 í!!I\{;P�

CO!IV·.?;tiç;:j�Se
i E'<t:Jc; rinlen'cand o
I MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA Ccrilyba, 17 (G)--O sr. Ma-

� O �V � r� ff4--0S ME.LHORES Hoel Riba� Governadé.r Con<ti-

� I
tucional d�' Estado, assignou de-

fi RU/\ CO�JS. M/\FRA, 68 PHONE, 1180
�,

cret03, comervando nos respecti-
""""",.";""�",��__....",."",_.,,,,,.,..,:;;;;.��� \'OS postos todos os auxiliare3 da

I _ antiga intervénlorla.

CoelhosGigantas
8ranco de
FI' p, nl"! E'r,�, d U t_::S

Com idade de 3 lilCZCS

\1end-c o l�asJl :1 ��IJ$GOO

PI'efiram sempre o inegua-
---

vavel SAE3AO
I i�O �O ele Curityba,

Conce�r·ios
��e Rai�i@

Concerta. se radio co�n a

ma:dma perf;;ição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE-

GARIO BONSO:-J.
'

__________ Rua jer'mimo Coelho 11, 18

C'GIAOOf\

[VIALDO bAASCH
Pi'1L!-lOÇA

� ri' I' d 1"�rn l'lOnU!10po!!S FO ê ('31"

gir-�8 u. Ra;; hael CjJigiC'como
p ron�plh�;l') 1 ";:)yO"., '7,�
t\. "_" lIJ,:n !",j i Vic. {l, J Ü

Jor, Se- 12, De Balanço

lE1 =

Para
cobrir
odeficit

Altino Flores

Florianopolis, '12 de JaneifO de 1935

Francisco Miguel da Silva

NOTA: - Os. documentos retacionados acima, b�m como o livro
CaIxa, ac?am-se á disposição dos srs. socios que quei-
ram examma-los. .

Por 700$000

VENDE-SE um apparelho
de radio Philips, modelo
830A, completamente no

vo.

Inforções, pamor obsequio,
nesta Redacção .

Presidente Thesoureiro

Riol 17 (G)--O sr. Getu
lio Vargas, presidente da

Republica, assigno�l ôntem

d�creto, a'.itorizanclo o mi- �e��_�-��-��-��nf���_N"'F'i'5fiZ-_iilllI

nistro da Fazenda a fazer

operações d� cr-édito com o

Banco do Brasil) até o limite
d2 trezentos mi! contos) pa
ra cobrir o d-:ficlt rio exer

cicio de 1934 e regularizar
a situação elo Thesouro Na

cional} elc accordo com as

bases que estabelece.

Enfermeira

Pessoa habilitada, com r;tande
pratica de hospitaes e s lnat�>cios 0-
fferece seus serviços em ca� as; par
ticulares. Fala Alemão.

.. ' ...�-- ......
'

� . .:. ...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
r--

_

Advogados
Dr. Cesar Avlla 1,- il,l,1 Dr. 1�9ririqi!e Rupp JíH'.

Ex-assistente do �
i j

Dr. Cesar Sartori�.�; 1
t

Itr.
Oswaldo Bulci� Vi.nna

I: Escriptorio R. Felippc
,I Schmidt 11' 9 Phone 1483

1.=_===================

I
Residcncla:-R. Esteves Ju- II! Drnior, 179-Phone, 1.285 ,I

•

,

__ 'I RlIa

GA
...--.-=

Médicos

C
Fil

Dr. Ricardo Guttsmann

Médico - OperadcrEs
pecialista em alta Cirur

gia c Ginecologia
Res. Rua Esleves JUnlor.26

Clínica cirurgica-operações;
t

I
Das 3 horas em diante dia-
riamemente á R. Arcypreste
Paiva no 1 -- Phone 1.618

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua cc;'rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphm�
I
I

'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21 I
Consultas ás 17 horas

Telephnne 1.658

E

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n 18

(sobrado)

1
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

IJ ==A=O=V=O=O=A=O=O=S'="""""
Dr. Gi I Costa

E

II Dr. Cid Campos

I Escritorio: Rua Trajano;
n' 11.

II=-�-==-
I ;;;- �edro da-;��ra

-

;mTO
Advogado

I'
Rua Trajano. n I sobrado

Telephone n' 1548

CLINICA MEDICO-ClRURGIA i �Íf.!E!.!!2..f!.;..6!!}!.EE.9ci�
DO Dr. A. Wanderley Junior

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais 1 i

ela Europa I
I
i

Cathcdratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provI-
sionado.

I

Iv\OLESTIAS DE SENHORAS

II--PARTOS i .

Diagnostico oes moll2stios ,

Int2rn05 pelos RFII05 X

I
Te'l2phon;:s: •

Tratamentos com as Radio - ; Escript,;;io 1.620

Ondas Curtas e Ultra Certas :1_�_I_�es!_�_:: .-=��Radios U. Violeta e Infra-Ver- -

melhos--Completo Gabinete de

Etc ricidade Medica

f1pplica O Pneumo-Thorax Ar·

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

Consultoria: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs ...Teleí.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto 75-Telef. 1450

r

,

Preferir o Sabão I I
é dar valor ao que é

EXPE IMENTE

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

'R,. Fclippe Sclmidt, 9-sô,1c, 3

Accacio Mo ...

, p

I rei ra tem seu cscrir-!
tório de advocacia á rua I

I Visconde de Ouro Preto I
,

n, 70. - Phon>: 1277 - I

I Caixa' Postal, \ �O.

'

I
Nas grandes luctas que desdo

bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito n:o

demo c bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

'-

�-----_ .. -

CL,JNICA

1?_LU Trajano, 7 (sobrado
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-c-des 7 6s I 2

e das 14 ás 20 horas

Pharmacias

Pn:ça 15 de Novembro 27
TELCPilONE 1170

Almanak Laernmert
euucnco Em 18'1·4

Annuario Commercial, Industr ial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatística e Informações
geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Drasii
( G'jia Geral do E�tado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragel1l
32.000 COLLECÇüES

•

volume -- DisÍ'rirto feceral
2.' .- 5ão Paulo. fllinos e Corcnó
3' ... Dl'mais Er;loào'1 ôo El'miil

2,000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa CLt�L:1:·ina

o mundo em
e miUS

DEMONSTRAÇÕES SEl'I,\ COMPfOAlISSOS
CO,\t

Jovíta Gandra e Casa NuisCE:ilanea I
� ------��1?�� - ��

r
- �T' 1 E 1 'vI'

. .

',_ IRCULAÇAO: 1'�aCíOn3 - <

m toríos os j' nnucipios,
taes e Estado;; cio Brasil

'1.)o!ume estecial doEslú.do de Santa Cailwrfna
Pt-b p.imeira VêZ Santa Catl.a.ina terd uma compjet a

f l' f - '1 E' 1 .1 •. 1

onte '.1:.; i-� orrnaçoeso SL) re -,SL1U) C lO\j3.� as �UJ.� aclrvr r a

i,�s Indu-t-ia, Comc.ciaes f' P:oLcioU'les.

�d;lctcr neste Eüado: ---.4. ,U) 1/2 1'; )::,) .i: Oliveira
D'

"

I I
r ,-, • ,

lrcctor-propru:.tano C 3 (' 11;",nnaçiío \../orr,l:1crChll"
Rua Esh.:tJe!j 'Junior, 16

FLORIANOPOLIS

��'"'� ,-. ,o;, � 0'1 O'Q '" .,
�{" �,� �>l\ /" ••� tli:�� í;'J � I.{� iii f4Wf "",;'il� � ��., §."i � ..11.;.:..."", !il � \.',S; t.::: '4l;.U 4�;t l.i.'� i\j 'M �Vw

Av isa a dístincta íreguezia que (IC�lb1 de re

ceber, Ll0JHO, F;zESCOT e CASEMll�i\ na n.a.s alta
novidade, espera, sem compromioso, a visita de;

.

seus amigos e freguczes.
RUA JOÃO PINTO N. 21

--------

_._--------------

Pe9Iete�'�2��
Argeimtl;�t?'�

-------===

.� !�����ade$
II n�iíSiª�ÉfI�aS

II

:11Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos
iiíreguezes, que mudei meu estabelecimento para a nu
ii

Bocavuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- 1'1J

iiphone n. J !l.41 ou 110S depositarias CASA SAVAS e

IFERNANDES NEVES 8: Cia. á rua Conselheiro Mafra. !

..JOé�O Selva I
Compra-se qnalquer quantidade de nozes,

I
I

A Educação na Russia SO:Jié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca
rmrgo
Psyco .../lnúlyse--Por Gastão Pe
reira c Silva
Cossacos - Por CordeiD de
:>pelpnv
Edições de Adcl'SCI1 - Ediü:res
Edifício â'A NOITE - 14'

andar RIO

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat
to. Graxairn, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pcllcs para
agasalho.

VENDE-SE
uma coníortavel casa) sita na rua prin

cipal do districto "João Pessóa- , com fundos

para o mar.
�

TRAT1\P NESTA I��EDACÇAO
RUA JERONYMO

COELHO, N. 3B

de ( uritiba)�:!�.!.�!!..!J�
bom� tá economiCD e' l�éilHI�Ô$@

.._

IT

�;;m
�QUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'_

.)

-. J.({�' r:
__ .it.� i;(.�

Quem

Fechamento
malas

de

II
rsmmm-ç-ss=

111 �?f�� i�4. � W Iti �j �i'-' � 'ii

1�
... ",:t' 't\o';i�, ;W �

5� 1
�:o rn � �� .5 i!::3�O ]i o cic rc is c () illr r 2. r um 1_:_."__""P,"""!,...'?_""'""""""'

· ... ''''''''''''''''4<;'''_'��U>I' �frasco ce �C)O �. X f'y;:ncT!,ído [(111'-

I I1 4,", ""·1 '1 � o ,

'""�

Í' r,....,
�

...

�
-

....\. ,
Jo. I I j�, \,.i •• 1 _.I i t A t1a�Se.;t 4D m'tl; .s � I._a ;: �Q � � ; rh,.�L� I

�I' pictamcnre 1l10S",1::, C io: líi:g3S. U�õiI� II � II 'CiiÜ ta 1l1!!ii:i � ã2!! Ll í'v� � � iiitJ ti(j�
li

r- Desíribuidor "

!
CIDADE_ E�TADO

�
, .

.,I",l" J'CS para o E' lid d ]1 b' d
.<

�, Brasil: a Industria Chimica Cura S. /L, HJumenau.
�

spcciau a es em cararne .OS, onuons, empa as,
. ;

�Ls I COl1S��l�;�c�Í1to��:i��S t���s as qualidades para ca-

'1'1 �I·��'�7"-:�������i4
••_�;T"""""""'_="cs;m

·_'·_-�����,::_'_��=��=�t------�Ii . !:ienhoras e Senhorinhas!
I, sarnentos, baptisados e bailes.

'

Fabrica de Moveis Catharlnense "

��---

....

o E ,I! RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar. Usem o iníalivcl preparado de ctíeilcs surpreendentes

Paulo Sch!en.per / 'o T H E O D O R O F E R R A R I '" Orvall"l{) do Or�ier)te
orrosn o E ESCRIPTORfO li I RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA. Sardas, pann03, manchas, do rosto, espinhas, cri!VOS,

I,ua Conselheiro �f:;��nl;�. 16��quiJ1a pe_d._r.oI_V.Oc_ ...
,1: Il�u _RUA:RAJA��=:�_�: w'_ggmc>W�J ��;:s�l��d:o;:�:�f:��e�e�á v:�sae;:�:cta

o ��::�u�:;r�ie: !:::
_

__ C� __ :..
to das manhãs rociad as da primavera.

i'::.":'-=:_"""""�""'�
_�lóiiiC'''_''''''''''""",",,� VENDE: - PIIARI'v1ACIA E DROJARL:\ DA fE'

�I! Syriaco TcAtherino& Irmão I
Rua Trajano n. 8 Florianopolis

I COMlvUSSÕES-REPRESENTAÇÕES r: CONTA PROPRIA
'----"'"" =="""""'....._'..

,i ,......
...'·...,,'·..TlE"'Ch=�.""'�""""'"""""'"

ai Agentes das h:dustrias Reunidas F. M�!ar�zzo--S. Paulo PASCHOAL SIMot,E S. A.

1.11 Standard 011 Cornpany Of Brasil (h..erozene marca .,r
• LlVRL\PjA. NlODERNA
�I "JACA.RÉ", Gazolina "J\WTANO")-Panair do Brasil

.,. ".

- Funàoõn IZm 18Elf.:J

� S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

II'
LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$CHJO
.

.

Gcm!ura Selecta (coco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 diIi_"

End. Tcl.:"Atherino"���Caixa Posta!, I 02���Teleph. 1026
D_r;;;m;_iimi,;iiliiiãi_�_;;, Tvpograptlia, EstlZl"corypia,
."'·i _...._.._,. bt""""''''"'"''''''�''"'"'' • ='l""

,. EncaàErnação, Pautação, 'era
bolhos em Alto Rell2vo de •

o Refrigerador?

r<�lú-" \/ ict ória --��Caro v: .. Iiar,--

..

{I PARA A BELlEZA DO ROSTO:
o\\]fJ"TE

�.� �c,S�f'--_. ,,- �5i\figlt}�U�0/:ffm\�-�\w".�,,�

I
[GARANTIDO
t CUSTA 6$

O DISSOLVENTE NATAL
ACABA CO M AS �l AN C H AS , CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS r I

seu

O, r:::f.-;9er';�_jr"s G. E" .délll de possujr�rn tudo O que h. eh
C1':ô1I:; mod(t;r;o >i ;:,�,h:lto em r.,fíÍg�rBç�O .I�ctrie. ir in
G "-'. .

I ue I 1M marca
.;;;;n:;:n; ..h:;;.tU::, U'!",'l n;�ri!ma OlH.ilniil.1 d. qu§lldade, dur.ção • v.1of..

II; ,<�''':'�'-;'U i,;f11, rdr!su:dcr, 'S5eaur.�.e d!1l qve I 9.dlne • We
t:$ � ��;;:".c�i�b C(; ... ;;�ddo � de e�fl'll!\Gi - .JtI,I$ @ ",'riJerod., G. a. I

I, Ba!!ia-Macci0-Recifc--Na!al-
Africa-Emopz,-Â5ia

SABDADO 20,CO �imp!es
i 8,00 rcgs.

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas fê,! as e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle syslcma antiouado ê serem

fO�I!1ulados e.11 cartões. Hoje é
feito pelo teleplionc ou por pho. O·
grarnma: E' n1;1is chie, mais prati
co, social c moderno!

i
I

Rua Felippe Schmidt n: S

IIraixa postallZ9 T'al. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg. i
SIMONE i

I
I

• i
�1>UIIi�;§õii�-l�r2���-:'t�i�,�-�--E!!�-�-<�j>.�.e�tit�:f�·'!!!·dtssfii�"""�'j!""�;�t����_��",!:_����·�"""�M�oj.7!ii�§-a��sua�

fi
I
,

Filomeno & eia.
End. Tel. FI LOM ENO

�<:�Il !tlformi!çÕ.t� Gl!! uma dcrnGnstr:�io, e ...� 4_
"Ol�oa Cll",ili';i'8� h te:epb.!!i� �a Iii e_IS.....

�����:�:,;rxrw7?..

zV1F'·'!ÇiiiR;"i\9i....���,;::'§����_,..;,

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S)A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, FaH�llo,
Xarque, Ass.l1car, Cereaes, etc.

Sociedade Immobiliaria Cctliarinense Limitada

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;"'l ou MAJS lotes. Amanhã
valem mais.

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

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

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

Praça 15 áe Novembro, 4 Telephone, 1420

Um coniracto de ccmpra de terreno da Vil!a Balncaria é
o melhor [..Tesente de Natal que V. S. cede l)rindar seusfil!ws.
Linàa Vista Pcnorcmica.

Esplenàiàa praia DIZ banhos.

Optima nascente àe agua polavl21.
Terrenos eomplela:nente planos.

Café e Restaul"iant
"E S T R E L L A"

:.. Cl E···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famiJias
Restau rant á la' carte

A VILLA BALt-lEARIA DISTA a:

1000 metros àa (?'Olltl2 Hl2rcilio Luz.
800 ào 6ranà� Guartel feél�ral, em conslrucção.
600 àCl 6rupo Escolar 10s12 Boitl2ux.

t--lo séàl2 ào Districto loõo Pe5sôo.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pes�ôa e Flori:mopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaà� se cn:: ... rrega co construcção à� Préàios

l,é.3 IÓt125 aàquirià05,m12àiante o paacmento à� uma_l2ntraàa á

uista � o rl2stante 12m pagamentos ITIl2n=aes.

.�"'rvida á João

lrfúrmações completas, á Rua CctlsclhfÍro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH
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IOue Martia!
[<10, 18 (G)-A primeira

manifestação nudista 110 Bra
sil, occorreu em Bello Hori

Florianopohs, Sexta-feira 18 de Janeiro do 1935 zonte, onde o cidadão Au-

_*_
.

.!!'''':",�''''';'k....n.:-'''"""",=_,,",,r� ,:,,_�_
..

_,._
..

""'...._.,,'"""_.�,.,��=;>:"',..;'-=.;.""""'��"'�.���-��.�=�.=::.,�..�.'".��"' gusto Julio Silveira percorreu
u 11(1 grande parte da rua

principal inteiramente nú,
Ao ser preso c conduzido

a Delegacia] o original indi
viduo atlirm iu a sua crença
11) poder regcnerador do l1l1-

-lismo.

00

Tr<lt:1f com J.lcintho L'.IZ, no

local.

Uma lifiecepção do Kalifa
Feris 8aabaid

\ft�:ld�·se um arrn izem, bem

afret;uezado, sito no Canto do E,·
treito, districto «j0ão Pe3so:\».

D' I' -l .

1\.cglsta-se 10Je a data auniver-

saria do jovem acarlernico de me

dicina Paulo de Tarso eh Luz
Fontes, filho do sr. dr. Henrique
da Silva Fontes, Procuradm' G::.
ral do Estado.

Pafa o norte do Estado se

guiram hoje relo omnibus da em

prcz:1 Dariu5:
Dr. L. Antonio Lobato, ten.

Aurino Soares, Accacio P. da
Luz c bm., I lclnuth André e

sra, Olg<1 e \Valhulde Sch:nidt
e \YJ. Kulm.

c

Ontem, cê, ca das 20 horas, a da mais barfamuio qui os [anca
rapaziada do formicLwd Blo�o cla barfumios do 1?_,)dos e do 1?_igu.
Thesoura (prenuncio ou prologo Zelos! Quando a gentes leoa um

do Brinca quem póde) visitou a isgulchinos de 1{odo ou di Rigll
i�::'.'i1��]�����������:;����?]�1�]���·��!��""[�� residencia do Emir Feris BJa� leios, a genles fica barfumado i�

E9! S (' T
� rl:""'- � b'J' F I' S l..,...·d' n nem tem mais cintinos, nC/71 mais

f ' �. {'iA �1J f�;';j �� aiu, a rua 'e IppC ._ cn: .. : ., . .. .J

�� ,'k� V �� r�; 97. catinguinas!
� lffi Feris I3oabaid, o elegante K ,.. Ao terminar ° choroso discur-

@il r,� lib, é, nem mais nem menos, o 50 o E'l1ir foi muito abraçado c_

�) �� Rei dJ Lança Pdu:n"! Rodo- beijado e a rapaziada cahiu toda
�� Redactor CY?mA?�O JCS�J �� Rigolcto! a beijar os copos de finos doces
W•.......,=>:k... .".ji'1 ""',.,.... '-""',""""""'" ••i'''J-:;;::U�'��'�'''F' """::.1..,..."",';:' E d!c d.z, s:lti�fcito:-Canié e as banÍejas de molhados liqui-�;���"'.1 ::.......... ,�!:..D """::.t �.A...Ll�.u..���� .._�.:..�J::;..J:J,::!!'....JJ���.�;...iI_""�",,_ ±:;.:i:�

, . 1'1 znsa Feris não tem cherino gas- dos! f!

E:Ii'VllPRE- ATHLETIST\10 PALESTRA. X::>. C!I[�IRTO· tas)?! O K-.difa, em quanto ° pessoa]
G0;;-: Para trabalho ex - VAO Pois a rapezada do ;Brinca, mastigava e engulia, aproveitou a

terno, preciz i-se de peSS03S ccti- Em vista da participação do S. Paulo, 11 (O) - 'OJ i ito é, da Thesoura, esteve na ca- dizer que o concurso carnavalesco
vas, fi') Cr!d;to Múiuo Pr,dia!. Brasil nas olyrnpiadas de mingo jogJ.í'�19 o Palestra ILi· S:1 dJ. Emi.r, � Li, defronte à Re-ldi\.C1sa das Mei3s i.� ser dap�n-
.�""" -,

-

• 1193),
dJ.iJ10S a collocação ]j S "I

.

f
-

I R' I ·_" .. d 1 dansou e fez a- SUl t rI/1S e que a taça Ja V I
, ... �

d d
I:) X . i..nnstcvac. C 'J '0, 3. I�J: encia, . o' ,

31";,,
em :111. ..

�_A�ij-'t�.::.!�{�.•C:.O �"a-. de uma das grandes provas, t "1 I - I t d O'
.

=' � a � _w __ � ,., a _ J ncs.1 Cap1t::ll. cVO uço::;s regu �m::n ares, .� a�· i55� m.l!5 qu,,: na sua casa. com-
em que po,L�rell1os CO:lCOi'ter cordo co:u a, m;tru-:çõe3 do R=l' mefC!al ha um stock formldavcl

CINE ODEO:'� - A 1'0/'- salto em altara- campeão - ..

SPORT CARO �/bmol I de cunfelis e serpenlinias, tudo
Ima da r'L', i'ls7,30 horas. actual: EStél(Jc'3 Unidos com Wo, 17(0)- O BoccaJu- Termi:ud:l3 as damas ruraes',fabriC(1çãCJ

d) outro mUldo!
fAZErn F1H!-l0'3 f 101P: ti m. 33; vice-campeão - .E. í1i,)f exigill 150:000$000 p2- o Kalib, com a sua barretim ver- A rapaziada a]ezre do Bloco

a gentil scnhorin!n l'bi: 31".1- CU,Jf: CE�J fí�AfJ - A da- Unidos C0111 4111. 27; 30. 40. I()s ci!1co j,)�(l3 a s �rC111 rca. m:ei!l". e d� b.:>r11 d�' s@da, dn- dI The,oura, apó3 receber mui-
dona; ma do !...di.hzrel, ás 7 c 8,30 50. lugares -E. Unidos, C:):11 :izados no Brasil, ou s2jam :mu a LlP;1?iada e mandou a lri- ta, gentilõ!zal do queíido K:dib,

a �e�hori�ll,J. .1JuracYt f; 111 do '1 y." LI. 111 27 4 111 2rl C !'l 111 ')5 I""'" t d
. � 1

t d' 1 tI' J t' t' f 't b d' i,'.' Á • • •

�.',., :. ;��" .)'J CC)i] 03 i)Or ca 1 JogO. I)!,) .11i11 en.rar na rea r�SL)e�' Sé! té: HOU .sa IS el a e em lZeW.lO

sr. m::ljor Ad lino cb S;)uz'.; respeCllVa,I1C!1lC, 60., /0 e o') -=m. c'a p:lra, ale:n cl� d1nsar ml!3' a hora felIz em qu� abl10u para
a exnla. <v·....... d. f.>':l'Yl:nl ,,\1,,'1' Cíi\JE LVL)::1'(IAL-la se- I J

-

1 ')') ",I m "'i!"l ���- = b 1 I 'd
.

d f_. '" -_. "-

r,'�(hll)'l .j.7?O I .. _
ugares- apaU,COr:1 111.", nJi;:�kl '��S'l��'UU;:!ll v:n lcaahiJs, entrar n:l3 cllmi· area resl enela a orm:Ji0 e

dia ele Andrad" esposa ,h sr.
,lo:> "',' �c, ,,' ,) 101ih cada um e 90. e 100. aincll � Idinias e bihilarias... barfamuso Emir.

tenr;nte I-lygino D. AGc!.,,1.; Cít'Ji:� l�O{AL _ Os amo. E. Ull:dos COd1 4 m. 1<3. iJ.'JJ@ �1!1'i.1�(��� Fo: u:n d_;sacato! A trin2a. d:1::1 E eu, figu::i aqai no m::\.I can-

o sr. Arthur Ro:ueu L3:1E1S. DOll1'nrrJ vindolJ'o s';' � f,l
. , t' 1 1 �

(es de IJCíFÚ;;IC V/li, {u 7,30 ,�) i' ,1 _1' ..1,) t;Jerl:� ou e ClDtol qL1.� p1l'CCld ak um Ifl110, c.:>m agu.l nt D)�ça ...

horas. dLput\das diversas pr,wíl j lad� ]1') céJ ...A o:'chc:;tr:l do SARAPLL\O
--- - --- 110 f{.io d � J1a lc'ri), d.!) C','[1.11,. RlO, 18 (O) - Teh:gra- B' .

'd 'T� ��E.��_��'.1�::j'fi:;;'J���1\ _ , nnca, IS ) c, .1 .1csol:·a, exc- �i, "lO C;
,

-::>, li'v i-C::.G p:::cnato Lyasilciro de athlc- pilam de Eecifc d:ze.lllo que cutou a rC11 mAdn Ro:b-Higo- �

E t"1 h
��

r
> • tismo. ÂSSilil vam,J:; VCf ae, fúrall1 firulmente encontrados l�to. O ICt!;b Feris, commovido�. -. SI. aç.OSn. ��- onl!'nu':lçt10 d:.l :!a. pagina . .

1 F I I' It , '»
nossas pos·:;;bilidacles. na :;�l'é�J.1 c c:

;

arJllJ, ama- lute .1oJu.::lla scenl o,'n:lv:llesca- t,�._�.�,�:.'lc.:; �"""r..:,;���.,,'Tridolir.o Lehmkuhe3, CO'), ;} se- a�jLll::.ptos a r..ni·, 0\1 a mel,03, C
'

lo' f t do � -- ��-� �"""""---�""
ra 1, ( lS C) res C0n en nel�e emoci0n:mt� cho�ou, chorou I

nhorita Olen Conceirão. interL:l'i·,rjo n::lll�, ou!to fim teCiD
8/0v., d t'

.

� ::f
_ � jO.as C moe lS an Igas, ClIJa 1:; m:3,:rias, dizendo nu'o discui-Ser,.. iram como Lstemunh:B POi �cn}0 d..:spc.rtar c Gxcitar UPl iJ�- l'�(si;i1cia ln !11u:to se S�IS- l (' N ,_

I' ,. . c' 1
.

d .
' . r. . S:) ançaj:el') umico: um nai na·

!.�.:te uo nOIVO o �nr. Jloio �Il'nô� ai Cj'U� am' J eSla numa !íl!:1nCicl

J
'

D 1 r)":lj'''\raac;� ':Ti�SeJ, O gralHle I'CLCl .•
c sr.:;. c por parle dJ. noi�';1 o 'LI modoHênt.'l c: C]lU'Í azonisJ.nt,o. ------

O
.

11 L h 1 I � � . '
.. 1 1 .

J J 'j ,. lutador univl?rsJl, ;]caba de "'rn J\ - � lIIl JL
SWit.ÚO ,f'.mnlle c J\'.-\),I::, t",.T.a a "úeHle �FG püQ� :,erlH\','j- �j1ieWfilrtfaó�en_a'Il1ll�aem c�assesl.a

I vencer UI111 campanha no::; ti'"'" \11#_ "Y'Âr2d5. �. .l purmJho, (jlunioa nalure?::t fi I U I iA c�nd;da;.·ura d"O fp.:".!'()vl'arj·o Fur'lattl' - OL,.' ,.1,. . J � > ." "j. ':. .,1' .:stac. os :lÍe o::; rtl1ntida por �-t fA I - -

rlIEf.'�m ll�j�

\"U,

e"rc:,-,.J) j)1,1\1._, f'Xl�·ll!i-:J. �
.. c

scus aclver3arios. pensar'nento dos gaúcho')Q "Não ha--::Jn, n:::... CJU� ".C ,d;1� a c:iTIf'an,la ea1 la

I'J I '1 d D A questão fi)i teda admi- r N

d
.

j'C o ommous .il et1,::reza ,,- vor da CALI:...O BR/\SILEIRO vers: preoccupaçoes e reglona IS·
.

I
.. . ni�,trativa, tcrmin'1.11du com a ,. O dnus c.legmam 03 sep:umtes VJ3J'an- t' d

.

d .-11'"" '�D expuro"""o 0'5 elementos� -' qll" <,-rras ar? a _:" peS'lU1Z..lS .1 .

t
. 1 1 'J ,.,

_

t
- V/C Orla U;J granue esmura-�3: EVOLUÇAO DA líNGUA - adventiciosDo nOIte dJ Estado: PORTUGUEZA NO BR/\- dor, que hi consagrado di-

Elisa' Bonnetti. A. l'Vlaccario, SIL.!l cta�/or do !;O),:mLlndia/.

Eug.�nio "de Olivcira, M::rlio d.� O ambiente à.� Itctpicurú ,;11,
Como se vê Dempscy t:�111

O!iv"-I'ra, An,acle'to J .0.;tC., Gui!hcc- di' quc ter gtancle conhcclmc:1-
... ,--

que se cs�n';OIVé: � ac.ç5.o llJ 1'0

mance d" S.:>u-�a Cni1ciro, se: v
tos das lutas em c;u � eedisplI'
tam titulas Ul1iV2rsaes.

apenas pJ.ra o enredo CJue jhc� L,.

edita. a co .. lpooic;10 d; seu 1'0 Imanc.:'. N) ent:mlo o qu.: ell� "j
sa fi:",r é o neo-rc::Ôol1::lli';m.), ele

pagina') de lLn livlo, p.:\ra que n

I
futuro fiquem dO::llnlF;ntos do cp
fomos e cio que ainda somos ho·

Rodo!pho Rhein, Rosalina da jc.
S. Porto, Ayfes da S. Porto, Em cOi1clll"ão: o romanc,� dJ
Ma�hias Goffat, Luiz Rios, The- sr. Souza Carneiro tem d'lplo n
raa Martin", Maria da S. Dias. lar: Como rormncc é um 1;:::110

OUTR05 rARTcm ...

--

Ci

o
ri.
PI

Transcorre hoje o anniversario
natalicio do sr. Alcides Elpo, (1.>
ligente empregado da agencia Da
rins, nesta capital.

- Faz annos hoje, a cxm» sra.

d. Írany Paiv" Pnclvco, ",D Y..1

do sr Carlos Pach 'co, r 1 : ) te

legraphista-chefe dis esaç c, d"
Pabcio do GovcrJ1.) e Fo�-;'1 F\1'
blica.

�,:J'-:!::30.RrIO. . .

1.,J('allz� <e 110Jn n" d, "rl�;') í"'- � ! ct�·. 1 '�, _ '...J "l�� _Li..�. .h

J050 Pessôa, o cOi1cOrC!O eb SéF.

Odilon Lehmkuhes, [;!ho rJ,) snr.

SJra;':JiãJ escrev::u Ô,'J'
tem na su I chronica
Carnaval o ,<eguinle
tópico e não a embru- I

lhada que sahiu:
«lWas o Tempo-ah!
como castigas essa po
bre llllmanidade!·--vâll �
hoje, com as suas

mãos frias e irritanlts.
fazer os meus ccbello5
branco} de v�rdJde ... 1I

A bordo c1;) CARL HOE lher exito do nosso intento.
PCt<r: d :vcm scglú hoje P.1ssaram ante-ôntcm, por
para a Cé.lp'tal da r�epl.lbIica :ste pJrto, a borelJ elo Cml.
o�, delegados eleitores srs. \lcidio os srs. Paulo Godoy
S':bastião dê CClrvalho Cos lha e Francisco Ramalho de

I ta, representante dos COll1- -\1l112ida, delegados eleitores
merciarios e banca rios; JOSf ios bancarias, respectiva
RJdrigucs Fonseca, cio Syn 111; lt:, c1e Porto Alegre c

(ecato dos Operarias enl :\:lota), q �le foram cO:1digna
Construcção Civil; João Can l1'2l1te recepcionados pelos
>2io f<odrigu2s, elo Syndicato J�legados-eleitor\�s elesta ca ..

dos Empregados em ,Hoteis, pilal.
�estallral1tes e Congeneres; Estiveram na sé de da As
PedIa Eulalio da Silva, do semercio, onde trocaram

.synd:cato dos Trabalhadores idééts, sobre as proximas elei ..
:Ii1 Aril1azens e Trapiches; ções.
Eudydcs Pedro Dias, do Aproveitando o ensejo in

:3ync.1icato dos Op2rarios da terrogamos os representan'
Fabrica de Rendas e Bor- tes gaúchos se havia orien
dados. tação delineada, pelos dele
Na prox;ma segunda-feira gados eleitores do se li Es

deve seguir o clelegado elei- tado, em conjuncto, a obser
tor cio Clube dos Funcciona .. varem durante o pleito clas
rios Públicos Civis de Sta. sista, que se fará proxima
Catharina SJ. Thomaz Mayer. mente.
Fallamos ôntern com o Assim nos respondéram:

I delegado-eleitor do Syndi- -03 delegados eleitores

SE QUERES Ar,'flAR DE Ai rid� é preo ',cato dos Trabalhadores em trabalhistas do Rio Grande

AUTO commod.1m�nlc e com
� t1

í Armazens e Trapiches sr. do Sul, em número de cin-
C�SO MI �Pedro Eulalio da Silva, que coenta, estão perfeitamentesegurança chama o

IIgualmente, não haverá commu- RIO, 18 (O) - A bordo assim respondell a nossa in- accórdes na actuação a de-
nhão geral no próximo domiuzo, FO��d V�m200 do Oceania, entrado hoie I tcrpellação, sobre a propala- senvolver, que é de se em-

10 lendo os m;.;mbros do mencio proccdent ...
· da Euro!)é1, cllc·- da candidatura elo ferrovia- penharem vivamente paraPhone, 1? t r)nado sodalicio fazê-Ia, n�sse dia, •. - .:...

gOil a missão de e;lgenhci- rio Alfredo FLlriatti á depLl- que sejam escolhidos os ex-

em caracter particular. , E NADp. f\:'l!\!3! ros miLtares austriacos COll- tação claSSistl. poentes maximos 110 m:io

������·�����f��.h�K�� tractada pelo governo' para -Nada lhes posso adian- proletario e que se tenham

� CON�JENCA_ ({.... E'"
�� iniciar l1.a Escola Techll�ca tal' a respeito, p�rql!e não evidenciado como verdadei-

t�, . _'.:;"� l)� do Exet'Cito um curso especla- conheço o sr. Funattl, como ros e sinceros interpretes
l1� que nos í'eCcl1tores PHILIPS são aproveita- � lizado sobre artilharia e balis- tamb2111 descol1heçl) a sua das aspirações e sentimen·

� elas to.das as _irilportantes conquistas ela sciellcia � tica, sendo possi';el que, d_; actllação no meio proietari�. tos !rabalhis�as. _f\;� do rao:o, razao porque recommendamo--Ios. � acc��d.o .C?i11 os cntenuimen- -pel;sa que Sta. Cathan-j Nao.hav�ra preoccupaçoes
��4 AGENTES:- COSTA & Ca. f1.) tos Ja 1l1lctados, a cOi1lmissão na tera um representante de regIOnalIsmo.
t�� � real!z'2 tamberll aqui estudos classista? O que impediremos a to-

��� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r��" completos para a fabricação -Para isso vamos traba- do transe é que seja facul
l� (i� I nos arsenaes d'2 maL::rial de lhar C0111 afinco, e acho mes- tado mandato a elemento
�����������;������ guerra dc grosso calibre. mo que chegare1110� a co- adventicio.

Quem e:crevc p'ra Gneta
Precisa ser bom der;�ai5,
p'ra não ter a alma f:;l'da
Diante do que ella faz!

111€ e Franci�co Kr(�lzei', l"raél
Pavan. Ernesto Müller (; b nilia,
Hebn,th Müller, Amaro J�SlF"
José Laherna, \Xlalter B-H!mcT!',
Zulzita Santos, Lauro M!.lSezan
te e Luiz Prares.

Si você escreve C�lto

Apezar de mil trabalhos,
O revisor mI/lia (."s �erlo
Passa alhoi por bugalhes ...

REMO

A's vezes assusta a gente
Se joga lIO chão, de bôrco,
Parece morto e innoceTlle
Ronca... ronca... com::> um

(porco!

Em Santo:> serã') effcctua·
·jos 22 pares, dOri1íngo pro
ximo, para o 50. concur;') a

qllaiic J do Esta lo de S, PaC!
lo. Os (reino::; estão selldo
realizados, diaridmente, para
maior brilho da pugna.

De Tubarão:
Penso até que o revisor
O" Glletl (isso é d�ftõsa),
Nestas horas de calôr
Come uca, com certeza ...

',' m ..... :,), 1; 1 � � � � ...1· - I -_ rl

I!
Q ,.a;h.. �, Clle.o ti- (jh ..,,' o.) llLl1"

nos, onch d..;sfilam natucalmcnt-: Futeból Ora... o Forqdi-ha
O Forqu:lha quando bébe
Se Enche tanto de prazer
Que 'quando o caIôr re.eebe
Parece que vae morrer!

--C"'�' � "lr(":-," 1_ <''' C'':;' .(-,
'

f.. .• 00.1uG�I.J ('O n'J ... ,() ",[ aJ .r

co:no livro de cstud) cllc scr;í nr;
futuro um;,; fonte (b p,�squj.sas PJ.
ra 03 estudioso:>, que nclle encon· Rio, 17 (O) _. Está clefi
trarão ô língua c os costumes da nitiv;-u1H.lnte resolvIdo que

1103.:a vid� pr.imitiva. . I !1��" haver�. 11l�is accordo
U.i dOIS Imo, aClllla são da pdl (l a paclflcaçao cio sport

ediçio de ADERSEN-EDITO- no Brasil.
RES, que o, lançou ao PllLlico
em bellas brochuras.

NÃO FOI PO::';SIVE�
Congregação de � J 05=

sa Senhora ô)
Desterro

Por se achar impedido o seu

rr-:vmo. director c cm vlltuJe de
terem os congregados feiio ma

reunião semanal e sua cOfIlm ..mhiio
geral por occasÍão do ulti:no rdi

ro, nfio haverá hoje reunião da
Congregação de Nossa Senhora
dr) Desterro.

O Brasil se regosija
pela solução pacifica
da questão do Sarre.

Cá em casa eu pinto o buso,
QlleblO louça, espanco 03 filhos;
Do porrete eu uso e abuso
Commigo é nos... eslribilh;s ...

Mas quando eu W!jo um VIZI

(nho
Fazer pacificação,
Aprecio, innocentinho,
Bato palma, aperto a mão!

O pessoallà do Sarre
Diz ao ver. tal attitude:
Brasil, vo:ê' não se esbarre
Sua vída tambem múde!

'

Saraplão
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