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Dêmos tempo ao tempo.

Plinio

N ego c i a ç Õ e s O fascismo'os f��tes ma- E' preci;s!" a
_.

,
ritlmos reCOIICllla-

na Françaendereçada a um prócer liberal,
fi Gazela inteirou-se do traba
lho qu� a, respeito, S2 desenvo]- Pari', 22 (G)-Noticiam de
ve na Capital da Republica. A Chartr 5 ter havido naquella cida
Gazeta acompanhou os passos dê de vioe!ento choque entre [aseis
cinco politicos colligados, junto a tes e anti-lascistas, verificando-se
um prócer liberal. A Gazela co- cerrado tiroteio, Faltam esclareci
nhece muitos outros [actos, que mentes sobre 03 resultados do en

autorizam li divulgar entendimen- contro
t03 preliminares para um accôrdo.

Os nossos collegas de fi 'Pa
Iria, por isso, poderão desmentir-
nos quantas vezes quizerem. � melhor sortimento de

Nós, entretanto, remataremos artigos para homens sõ na

e ta n: ta, como concluimos a d::: casa A CAPITAL.

sábbado:

RIO, 22 (G) _ Interrogado
sobre o celebre «Lei de Prote
ção ao Estado», o general Ma-

I noel Rabello, disse aos jornaes:
, -Não será como leis de emer-

A ín/eressantissíma comé- 1gencia e de compressão que se

diq ,de Viriato Corrêa «Zuzú» Passa hoje o dia natalício lresolver,á o problema do ext,remis:sera �nscenada .pelo G. P. do escriptor Plinio Salgado
. mo-disse s. s. O extremismo e

RecreIO Drama/ICO. Chefe Nacional da Acçã� um phenomeno so(:ial que �recisa
lntergralista Brasileira. ser estupado e que não pode ser

Patrocinado pelos estudan- No tumultuoso ambiente estudado e ser tr�tado emquanto
tes catharimmse, realizar-se- brasileiro tão sacudido de in não se olhe para milhares de fa
à no

.

proximo sabbado um sonias e 'de contradicções, é milias que passam fome e mi�eria,grande espectaculo no Thea-
noíavel a sua obra de pen-

do norte ao sul da paés. Leis de
tro Alvaro de Carvalho, no

sador e de organizador emergencla aggravam em vez de
qual a conhecida e distincta

Dirigindo o grande movi- curar o mal.
sociedade de amadores do
O Particular Recreio

menta nacionalista que, de
, D����tico, desempenhará a

norte a s�l, ve� interessa�
admiravel peça do grande

do o Brasl�, o Il.ustre �scn-
,

.

t nacional Viriato ptor, p.auhsta, cOI�battvo e

escnpar, comoatldo vem megavel-Correa, «Zuzu».

I
.

t d d' .

d t d
Estão correndo admiravel- �en e e Ican o o a sua

mente os ensaios 610 grupo v�da, �

todo !i.eu �sforço na

d adores que e�tão �Iffusa� e vlctona de sua
os am, Ideologia Osob a direcção brilhante do

D' t:d b
amador Dante Natividade. J�CU 1_ a, �� ora, ,a sya
O producto do espectacu- �ou�nnaçao clvlca, sena ln

lo de sabbado, reverterá em Justiça não ,lhe reconhecer-,
beneficio do m0numento que

mos a enflbratura de um Changhai, 22 (G) - Foi

� erguerá ao grande catha- grande luctador. divulgada a noticia que uma

rinense José Arthur Boiteux, .

-

" tropa japoneza invadiu o ter-

que tanto trabalhou por San- HOJe, na séde provmclaJ rit�rio chinez. O governo da

ta Catharina, glorificando em
da �. I. B., em homenagem, China, que desconhece o

bronze muitos vultos barri- reah:ar-se-á, ás 20 horas, motivo para tal attitude orde

gas verdes, ser:1eando esco- lsessa� solelnne'Odthevendd,oEfa- nau a retirada immediata
las e estimulado a mocidade ar Otj srs. l r. .on ça, daquellas tropas, do seu ter-

da nossa terra.
Carlos Sada e Jorge La- ritorio. �lguns jornaes chi-

Muito se tem a elogiar a
cerda. neses. dizem tratar-se de uma

nossa mocidade estudiosa que tentativa de aggressão por
não esqueceu o seu grande parte do Japão.
benemérito e tambem o Gru- Desl·gnaço-es N -

po Particular Recreio Dra- ,ameaça0
matico, que vem contribuir O Governo do Estado desi- Foi nomeada a complementa-
com seus esforços, pata a gnou as normalistas Alcyra Gal- rista Dalila Moreira pata exercer

consummação do grande an- lotti e Ondina Flôr�s, para. rege- o cargo de professora da �scola
'ceio da gente moça de San- rem éadeiras da Escola Normal mixta de Terra Nova, no muni-
a Catharin�: Primaria de Tijucas. ' cipio de Tijucas.

Ontem, os nossos confrades de

A Patria declararam não ter o

menor fundamento o nosso "const 1"
sobre um encaminhamento para o

accôrdo político entre liberaes e

colligados.
Devemos preliminarrn ente diz -r

que jamais .f/Gazela divulgou
. . " ta!' dnotICIas, mesmo como com a , ;:

cuja veracidade ou de cuja ori

gem alimentássemos a menor d.i
vida.

Assim, hoje como no liábbado,
reaffirmamos que existem negocia
CÕêS entaboladas para um accôrdo

politico, embora não pos$am�s
determinar o vulto exacto e a legi
timidade d.sses entendimentos,
isto é, si os próceres coníabulan
tes falam ou não, em nome de
suas facções, ou de parte dellas,
ou ainda, somente cada qual por
si e Deus por todos. E porque não

podíamos determinar ii. amplitude
dos conchavos, attribuimos-lhes um

simples cunho de "consta": uma

questão de éthica profissional.
As negociações, porêm, existem,

ainda que em absoluto concorde
mos'com esse modo fácil de fazer

politica e defender ideologias.
A reportagem de A Gazela está

ao par. Jilor exemplo, da remessa

de urna carta de politicos colli

gados apóe uma reunião, por um

seu correliaionario candidato á

Constituint-e Estadual. carta eSSA

Pró monu

mento a Jo
sé Balteux

Salgado

Será levado a effeito hoje, no

Theatro Alvaro de Carvalho, o

esperado festival artistico que o

victorioso conjuncto «;lalad:l Mu
sical Alvi-Rubra» ha muito ve '1

preprarando.
Esse [estiva], consta de um

programma regional, no qual to
marão parte diversos amadores des
te Estado, com') sejam: Narciso,
Nazareno, Nazir, o primeiro o re

corde dos cantores locaes, alem
de Paraná, que mais uma vez d,
monstrará suas qualidades ao IlOS

so público.
Acompanharão ao violão os

nossos já conhecidos e popular!",
violinistas-s-Üonçalves e Cypriano,
que lambem Ian.o solos nesse ins

trumento. Cassio Foas20, noss i

eximio comico servirá de speackei ,
isso bastando para que se conclua

que, a noitada de hoje será es

plêndida.

Salada
uslcatçãoRIO, 22 (G) - No gabinete

do sr. Ministro do Trabalho es-

tiveram ôntem reunidos os srs. .
Budapéste 22 (O) _ Os

Agarnenon Magalhães, Odiion J?rnaes. comI?entam a neces

Braga, João Marques dos Reis e I slda�� lf�penosa de �ma re

almirante Protogenes Guimarães, concíliação da Austna. com
respectivamente mimstro do Tra- AlIemanha,. para ser evitada

balho, da Agricultura, da Viação a guerra CIVIL
.

e da Marinha, os quaes foram Accrescenta ainda q�e a

nomeados, em commissão, pelo paz. depende da Austria.

ST. Presidente da Republica, pa-
ra examinar o problema do au

gmento dos fi ét :5.

raso

Cartazesdodia
CINE ODEON -- O ras

Usar o «SABÃO 1I'')oIO» quer Iro invisível, ás 7,30 horas.
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.Eleição de

classistas

CINE CENTRAL _ Que
direi a meu marido, ás 8 horas,

CINE IMPERIAL- fimas
de cara de Fá-manchu, ás 7,30 ho-Ambição

-

.

ser ricoRIO, 22 (G) - Realizou-se
ôntern, no Tribunal Regional, a

eleição do grupo de deputados
classistas (empregados e emprega
dores) da Lavoura e Pecuaria.

Amanhã, terá legar a dos de
putados representantes de Industria.

CINE ROYAL - Cathari
na, a Grande, ás 7,30 horas.

KOENO, 22 (G) -Commu-
nicam de Pilkalen que na local i- �J����������������'1��:i;:::_-,,;j�.J��::::r.�ljlfdade de Azaki, proximidades da �� �'

I .�'

CO
_r��trontelra germano- ituana, se regls- � A I �li

ou, ontem, um cnme espantoso. � __ �
, Uma aldeã, que acabava de ven- � .....

®
I der por trezentes lits um' animal

�1
Infelizmente não têm sido bem interpretadas as nossas �.

"Le i de Pro-, ded sua propriedade, pediud_pou- � idéas Idelpacificação: d
" f d �

t
-

-

E
sa a para a noite em casa e um � nfe izrnente am a existe muita gente que con un ie l��

eçaa ao S· componês seu conhecido; este, ao" pacificação, harmonia de vistas e socego público com abdi- f�.,ta'do', mesmo tempo attendia ao �edido � cação de idéas, renuncia de principies. , ��
concebeu o plano de assassinar a ���� Infelizmente existem duas especies de r» incipio.: - os

�l,�sua hospede, afim de se apoderar.. vitaes do estomago e os ideológicos do cérebro. ��l
da referida quantia, Durante á�" Nesta época utilitarista, tumultuaria, nevrotica e de- �
nOI'te, approxl'mou-se do lugar em rt- � d'

,"

f r.�
:' sordenada os homens tomam esses 015 prmClpW:i, aZem f!�

que suppunha estivesse descan-

�I
um mexilhão e derramam por �cima o molho di) passivismo �U

çando a aldeã e vibrou, n0 meio,� que as vezes é criminoso, procurando com isso morfin!s<J.f o [�
r. bl d d r..�da escuridão, varios golpes de ma- � povo, e pobre povo a vítima em e e e to as as sugas, o f��

h A
i!

b d d d d' Ff�c ado. contecia, porêm, que so- r ca eça e turco e to as as san Ices. �t.�bre o banco não se encontrava a � Nós pregamos o pacifismo contra os pratos ela diatri- ��

desejada victima, mas, sim a �.�. be, do insulto grosseiro e soez, da enxurrada de porcari�s �
propria mulher do criminoso, a � transformada em arma de combate, dos at!�ntad0S ás cons- �qual teve morte instantanea. O � ciencias pelo 'suborno e pela corrupção, do aproveitamento ��

assassinio, que )'á havia aberto � dos sentimentos baixos do homem, tais como a traição e a �
uma cova para enterrar a sua ij hípocrisia, do despertar os sentimentos felozes d:l besta �
victima, foi detido pela policia. � humana. �

� E' contra tudo isso que vem sendo feita a nossa ��
------------- � campanha de pacificação. �

'ii1 "

�as jamais cometeremos a indignidade de pregar a �
Até a _morle � pacific'lção dos espiritos pela abjuração de idéas e plÍncipios. �U

� E por isso mesmo as nossas croniquetas são escritas a�
.

22 (O) A' tt. para homens que sabem: «idéas não sãJ melaes q�e .se �
Riga _ sltua- r..'� d'l d í' Q I �

.

...il
� fundem» na expressão gran I ogua e u.3spar ;:'1 veua .-II

ção do governo finlandez �� Martins. �
aggravou-se nas última ho- � 1 d ��I�1ft Para esses, homens malucos, esses emascu a os moraes, t1

ras, sendo mesmo difficilima, ':l ld '1,'., esses monstros amorfos e gelatinosos que se amo. am a '!.
em virtude dos resultados p. •

d 'r.i1

d 1
.

O ·ff todas as fôrmas de conveniencia, zombando o povo, tnpa- �
as recentes e elções. par- l di' �.iI

" diando sobre seus soffrimentos suas ores e suas agnrnas, �!jtido trabalhista opta pela � , _ �.

d' d' t d � nas nao escrevemos. •
retira a Imme la a o gover- r. f" L

' ,

r...�d d t Para esses nós qu:!imamos enXOlfe, como omem Ja II"
no o po er, enquan o os � dissemos. �membros do gabinete decla- � Qu�remos a paz, a harmonia e a tranquilidade ergui- �
ram que rítsistirão até o últi·

8 das á sombra da honra, respeitados os principios ideologi- �
mo, não entregando o go- b b h d I d 'h ti-i1.cos e não uma am oc ata asar !mapo a, rega a a vm .05 .i'lj
verno com vida.

capitosos e cha-:npagne espumejante com sacrificio da cligni- �
8 dade de quem quer que seja, maximé do povo. �
.. Somos pelas diretrizes honradas e honestas. �

Incendia 1ft Não queremos um rebanho de Parnugio, �
� Si pregamos paz, harmonia e tranquilidade, é �

pavorosa ! � porque visamos o bem público e não a renuncia de princi- �
� pios idtOlogicos. �

B I· 22 (G) U
. � Pensa muito mal quem nos julga capaz de tal baixeza. r�

er.nn .

- m VIO- � Nas democracias, embora não lhes teçamos lôas as tffilento lIlcendlO occorreu on- � unanimidades são criminosas. �
tem, á 110ite, n'um baile á � As agitações são necessarias porque só elas podem es- �
pha:1tasia, provocada por � timular os governos no cumprimento de sua missão e fisca,· [*
photographos, involuntaria- � lizar a desempenho da finalidade dos governos. r�
mente.· � rw

São doze as victimas, qua- ij B I $ fi Il HO T A. �
tro das quaes estão em es- � , �
tado grave.

�

[iC��:�::��oo.�F���®�������[3__;'itiJ

Comprae par.a vos conven
cer o formidavel e economi-
co SABÃO INDIO

Japão
provoca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'8 T E i� YvA.. S-F E I R AS

(Conclu:ão)
U:v1 M<\U COSTUME E' A i n13.

INTRODUCÇÃO DE OBJE- Homens com feridas, ulceras e

�... If t d 1 , 2 I 'I
CT03 SUjOS NOS CA"1AES outras doenças nas mãos nunca

ou a i) e coure I (! 0, Tomem se de Ó�20 pesado
]I' t d f J I " I I

DAS TETAS devem ordenhar. 03 ordenhado-
511 ta\ O, 2 erro I c e (la (carholíneu) 100 grammas, re i devem saber bem a arte da
e ca. vlrg�m em pedra J 1.4 cal v;rb("f�ll1 uni kilo e a �ua
I I 1 t

' Não se esgotando o leite duma ordenha e lazel-a rigorosamente e
ue (10, nus L1,ra-se em vas.- 4- litros, i\!'H�Lt.::!-5e primeiro
Ih d d d I _' l,�Ll, m:ÚC)) ordenhadores intro- completa. A ordenha racional é
a e m� eira, ca a LIma a cal com u:u f)OLlCO dazua

I
'

t
I � duzem nella uma penna, palhinha ddhêil n3S vaCC1S com feridas,

sessas suos al1�I�S, !�111 se- ê ju ite-se depois O resto da 1
d 1 1 tr i

ou outra qua quer coisa que en- verrugas e outras lesões dolorosas
para 0, cm ,11,0 c,e agua a/tua c, Dor fim derrame-se
q e t J t " t � '" ., centram no curral, para remov, r ';1:1 mam .na e nas têtas. Estes ani-

L! n e, un �-�2 G ;P?lS LlCtO o carb ilineu. Empregue-se
em l1111 deposito m'lIOI' e a

o impedimento.Taes objectos nun- rnaes devem ser ordenhados com

"

lo.- I, "":".
-

lozo qu : se faz, em cama-
I I t

-:» ca são cstercis e conteem sempre muita calma, sem trato bruto, e
C Ic�onam-3e mais um i (Ü ,e da não muito grossa, por
meio dagua quente e 2íl li- meio de LI1111 brocha. O car-

v l t a quantidade de microbios. complelamenie, porque o leite re-

t 1 1 1
� v QlIa;i sempre o objecto introdu-

I t (I:> Iavo.eca a origem das mam- pJ3S'1m entrar as vaccas -.

ro c C eite c esnatado ou 50 bolineu é um insecticida m�l;-
1 l'

' lido n la é liso e provoca lesões II mires. E' aconselhavel acostumar
gramnris ue CJ a «e carprn- to activo. O seu cheiro afr-
teiro... Appli r,"" c:>, se C')',11 ll,1·j:'

nos can es das têtas, onde os ger- as vaccas á ordenha sem mamo
" - , " g;;l1ta os insectos c se con3er·

brocha sobre os troncos das +e.is a 'gm�ntam rapidamente; m .rem an'es 0S bezerros, porque
la por muito tempo 110 lagar I' d d

arvores, sem formar crosta, g�ra m rnte os amrna es, epois a

que foi applicado. PROPHYLAXIA DA"
como medida preventiva, Es.

J mort e aventual do filho, escondem

ta mistura só dá resultado,
MAMMITES ° I .ite, (V,« o meu artigo «Cri-

q do f it I' d ar bezerros sem ma nrnar», n' 1,
uan el a e app rca a no O asseio rigoroso é a condição I d ')me3i110 dia. Antes de caiar � ""

. .

I
'

d
an:,.o., esta revist i .

Coei ii osGigantes ?flllCI?3., para evitar as oenças Em taes animaes, a ordenha
as arvores, retiram-se as cio ubere. O. curraes devem ser B 3 n h a
parte" mortas 0'1 111C'C o' Branco de iigorosa e completa é indispeasa-

. .es .

- .. .i -' '�s- b�m limpos e sêccos, p:ua que as vl>l, po�.qu� falta n�·llo."s o e-vasa-
Refi n ade

Prendidas da casca COl11 uma F!é\ndres .

.

f'· � - - "

IacCJ.S nlo SUjem e res nem a
me!lto do leite p::lo bezerro. Re- As duas unic[ls firmas catha-

raspadein, luva 0,1 escova C0111 J'clade c-Ie 3 111;-'zrs E d
.

b
de arame.

� - 111mmU, ��taa o SUJO o u ere, commenda-se a ordenha duas ve' rinenses exportadoras de banha re-

vende o casal a 20$000 deve ser elb lavado antes da or-
zes por dl'a nas vacca', ben 1"1'- finada, Saule, PuO-onocelli & Filhos,

Convem sejia fe;Ll a caia- d I I,T 11 I I
-

(,;::-<IADO� en 1a, �ão é aconse nave a a-· ,

I
. , de Volta Grand�, COIicJrdia e

ção tres 011 mais vezes por E\VALDO BAi\SCI I f
. teuas, espec:a mente nos pnme1l'OS

vag �m com agua f1:1, porque esta d I l
- eVI'tar a Hermann \Veege de Blumenau,

anno, evitando-se deste 1110- '

d LA f d
- mezes a ac açao, para

(',=JU-IOÇA mcommo a a uoa uncção a I - d 't lel'te ,e.�or.taramdurantp.oannode 1934
do muita bróca e i1íolcstias E rI' l' d l' I"

.

d agg omeraçao e mUI o no .�t;
:TI r 0(1<1:10;)0115 pc e (lri� mamma e Olffilnne a pro

-

ucção ba a .pe.las�.e_staçõ�s e portos dp> RI'o do
elas arvore.:; fructireras,' as dI' T d f 'd

u �rv. --

gir-sc a R.r;:hael crJigiacomo () eIte. en o as vaccas, en as, T d' I
.

Pe:xe Jara2111Í São Francisco e

caiaçlíes f(�itdS dl1íGl.'1tl' o in- R ("' ., �'1 f ulceras no ubere ou soffrendo el- .

en o num ,(uf1fL'a ur::a dOU I
� h' 1 t.100- '864 k'l d 1 I

verllO cla-:'o mLlij.lo bOIle: l'e�'LII,-
.. \._.,onsclneiro IV a r�, 76 maIS vaccas com In ammaçoes o t3p y, .1./, ."os e )al1 n

..., � las d� diarrhéa e catharros do b d h d d f' d
t d I II ere, os Clr eu a ores evcm ter re ma a.

��:' I'nn.I"'il,"""",�=-=""'!$==-..--.�-..-.-=--�------.--,-- utero, a mamma, a ponta do rabo cuidado para não contaminar ou-

I
e as par lês interna; dos membros O I d. tros animaes. eite os quartos

-

. posteriores devem ser lavadas com doentes contém microbios, em nu

agua morna e sabão, depois com
melO elevado e de alta virule;1cia,

� agua moma limpa e ao fim eri- I
.

!!! - que gera mente provocam ma nmI-

uidad@ e

di..fS
PELO AGRONO�10

Dr. Ariosto R. Peixoto
CAIAÇÃO DOS TRO:�COS OJTKA FORMULA DE

DAS ARVOR[�3 CAIAÇÃo
Segundo dado; e.ttisticos for'

necidos pelo n03SO Instituto do
O LEITE. DO QUARTO DO.· Matte com séde em JoinvilIe, a

ENTE NUNCA DEVE SER herva matte exportada pelo Estad)
ATIRADO AO SOLO DO de Santa Catharina no mês de

ESTA BULO OU DO novembro de 1934, foi d�
CURRAL 2.236.806 kilos, sendo, benelia-

O lh'd
•

b ld
da 181.363.h. e cancheada .

�ve ser reco, I � num a_ e 2.055,443 ks,
especial. em que e misturado com 1

uma solução forte de desinlectan
te, p:ua destruir os germens nó

CíV05. D�pois é enviado ao f060
ou a algum I06ar em <]U': não

AGRICOLA
DIRECCA:.O:--Do médico veterinario

.:J

Dr . ..l . .J, de Souza

Doenças do ubere
tes !yRves.
A vacca doente é ordenhada

como a ultima, e o quarto ataca

do é esvasiado como o ultimo,
Logo depois, o ordenhador desin
fecta as mão, com lima solução
de creolina ou de um outro de'
sinlectante.

Dr. Hermann Rehaag
INSPECTOR DE VETERINARIA

1"1
I.

Arados

(D:J "Botetlrn i)e A]ricultura.
Zoctarhn!o lO! -Ueterinaria" _ .. mi,
nas 6eraes).

Herva
Malte

INTERIOR:

R. G. do Sul 41.331 ks.
561 «

Representantes exclilsivos para o Estado de
·Santa Catharin� CARLOS HOEPCKE S. A,

filiaes em: Floriarzo/,olis, B!umenoLl, Joim'(IIí!,
Lag'urza, Lages e São Francisco.

.

«\'ale mais pequeno
sitio cultivado, do que
vasto campo descuida
do»-Lourenço Grana/o.

Rio
S. Paulo 10 «

936 «

xut<lS,

03 ordenhadores devem excr-

de

Paraná

EXTERIOR:

Argentina
Uruguai
Allemanha
Estados Unidos

2,015,595 ks,
107.555«
67,651 «

3. J 17 »

,. ,

«A s·�.l1cadL1ra á mã,o -I
I

e a l11al& cara c a I1UlS

1 il11l?erfeita>�--Ariosto Pei- IIXOIO. .'

Prefiram sempre o inegua�
vavel SABÃO
a N c IOde Curityba:

II

Farinha Aend4Jim
OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL

LOS E VACCAS)
Ernesto Riggenbach &

. .

pdr �•.RO·MANOWSK1

Mas nada, nem siquer ao menos, eu, torcido
O tronco nú, o gesto doido, o pé n9' ar;
He� de ver Salomé, dançar como S. Guido!»

A sua forma é perfeita. A penumbra que se esvoaça sobre o

fundo de pensamento, envolve, instintamente, uma grande inspiração.
Os seus versos honram a poesia nacional; e o Paraná continua ter

no Emiliano Pernetta o príncipe dos seus poétas.
SETEMBRO é a ultima phaze d� sua vida. Tem um gran�

de valor. Nas suas paginas palpita o amor de 'I?ó�ta pela �atuiez<;l
vibrante dD. sua terra: Curityba. Ali para elle semxe era festa. E
elle mesmo diz:

'

eer o lôSeio bem rigoroso. Nos «A Nação vive da ter-

curraes deve haver �empre agua, ra, na terra, pela terra· C .IA
sabão c toalha, para que elles pos- e para a terra>} -- Fausto

\sam lavar as �ãos antes da Of- Ferra7 C. POSTAL, 112 PHONE, 1.6"26

�_;;;;;�__�__�;;:;,=!ii__-;.a�-.;;;-;.;-.--_----_-"��-=-_,-_-"-�_",,,-..�---.-_-"?-,,,,,,,-�->-,
---I

dcnha e durante ella, caso HJJe��_����--�'����_��������"'���'�'T'�'t!..!-�_�-!!!��=!!!E!!F�_�=!!5!#���g:�?g������#�#�mr��'
Emiliano Pernetta e o seu livro SETEM8RO

EM todas as transições dos tC:11pOS a ade !e'i1 fixado as ma, 3n,os, qumdo elle cheio de fé sem�ava velS05 mÍ;!i:05. Era mais

phazes. u:na transi ,;10 de sua vida. E dessa só ficou um punhéldo' de versos

O ar�ista é o rdexo do meio. A lei apr�golda por Stendha\ espalhados p.:Ja3 revista3 e jorna �s.

e mais tarde por Tai 1C, tem rCSSO::lan :i�s llJ. 111m 1 sensivel do ar tis- A:pia, treze anos ap5, sua morte, um grupo d� conterraneos

ta, Por isso é d.fi.cil (n tlízar a SU:l vil:t clai"am�nte. Pois elle é' o admiracbre::, tendo na frente a figura illllstre do d.�sembargador
receptor delicado da va 'iedade3 de i;n?re33õ�s que rec�be. S.1nta RiUa, juntou 03 seu, versos esparsos num livro: SETEMBRO.

Mu'to mai, dificil, po 'é,n, é c1,mificar a S\l:l obra que na,ce 50- Esse acontecimento é raro em no,so paiz. Pois, aqui, no

bre varias influencias e estad0S d' alma. Bras:!, todo5 fazem máos versos, mas poucos admiram veIdadeiros
Emiliano Pernetta foi um d �sse3 irceqaie�os artistas de: varios po�tas.

e3lado5 d'alma, Edelicu n1 SU.1 fó,'ma d� escrÇver, pwvou e�n todas Ironia di sorte de:! um povo moço.

"s escolas litterarias quc mSCêU poéta, Emilian::>, p::>rê;n, foi mais feliz do que os outros. Teve nl ma

Ao lad) de Olavo Bibc elle n10 elvcrJon\ava a fó:ma terra sympathias e amind::s inqucbraveis. E me�mo (apezar da

IT:as iç3 dos Vêr30S p�.rna5ian05. Nl') o agradlVa 111:lit0 cimelar ver� época de indiferentisimo) não podia ser o contrario. A SU1 poesia

so? em marmore. 03 nov03 horizo�t,es dJ sy.11bollsmo, onde! ardia tem seducções de ressuscitar senti:-nentos.
o amontoado das côre3, o s'::!d'lzia�, A sua sympalhia estav 1 co:n os

propulsores do nephdibatismo: -Cruz e Souza, Gonzaga O J lu-e,
Ne3tor Victor, �klrio Pederneiras e outl"OS.

No fundo admirava a fórma poética d� L':!contc J,� Lisb,
Catul\e Mendes, Baucl,�laire, S�IlIy Prudtnn1.! etc" m:lS tinln uma

ext,anha adoraçlo qu.� o dominava, p�h mll;ica evocativa d;), v_;r

sos de Mallarm�Ç. EHe �entia m o'1amatopf'ia d}s c�sc:üeant.�5 V.!,-

505 symb:>li3tas, li alma rny.;terio;a eh p)e;ia vibLm'·.� e nn.1 dagu;lle
tempo. A suaeloquente inspiração de ,mystico amoroso, era contagiosa,
Teve muita influencia na fórmação da nova geração do Paraná,

Diz Agrippíno Grieco que Emiliano Pernetta foi lIestimula
dôr de uma brilhante geração de espi.itos paranaens_s.JJ Apezar
delle não ter attingido os extremos de Cruz e Souza que até hoje
se reflecte na maioria d,1:3 poétas mod::;rnos, sem qu� esses se aper

ctbam disso, -Emiliano Pem Ua mar.:ou u ia :p)C.1. Não chegou
o entanto; a se definir. A morte colheu-o aos cincoenta e dois

Vejamos o soneto abaixo:
«Tudo era alegre como um ramo de giesta,
O campo, o céu, a luz, a múrmura floresta. rTudo era uma canção; tudo reverdecia:
A folha, a vinha, a seara, a graça, a fantasi�.

E era sempre a:;sim. Tinha uma devoção virgiliana pela teHi.!

que o viu nascer. Amava-a sempre, mesmo nos momentos de sua

anguslia_, Era «como os fieis da Edade�Media, como Barbey db
Aurévilly (que elle idolatrava) como o seu, predilecto Baudelair�
(que, no entanto, não destinguiu na sua obra), Emília 'o Pernettit
era demodista e visionario, aristocrata complicadissimo, artificiar, �
candido e bom -como UTI_l anjo, Não que fosse tranquillament� bQrlt,
porque mui longamente tentado; nem que fosse máu ou decahldo-�
porque perdido de amor. Profundamente humano. E artista, comi>·
ainda, um dia, o Brasil entenderá.}}

«Nada póde igualar o meu destimo agora

QJ� o furor me f:'riu com um Tyrso de marfim,
Vêde, não me contenho, o abutre me devorá,
Com suas mãos que são dó! nacar e jasmim, ..

Meu sangue flue, meu sangue ri, meu sangue
E se derrama como o vinho ·d'um festim.
NãJ ha frauta que toque mais desoladora.
Ninguem o vê correr, mas elle não tem fim,

chora,

. � '�
.

. ,Possuisse, ao m_::ncs, eu, o dom de transformai-a
Numa foiha, no alóes, no vento frio, no mar,

Ena que ainda é mais fria e branca do que opala ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAlETA

Cornbinacõcs ir tciramente novas c muito inte
ressantes de titules de cap.t ilização, quer de pJga�
menta fraccionado.

Sorteios mensacs de .unortização, com rcern

bolso mensal, 210 l .turncro sorteado, do, FJU}'lO
do capital nO;1Üni.11.

Ci1ri§�mltii: participação dê 50 0Jo nos lucros

Sociedade, do. final do 10' al1110S em dcantc,
d<ls es annes,

3

. ,.=_7.__"'��"'""",,,,'E::."'__�""'=<===atIi"""""""""'ao==�....,..�__... � '* *" � ;;<.,:,-'e.�:'lf., --

RI-
-

-:-�.>.

..,_

-

I '. �.' � �ftl'''fI'' 4." '3.� f.Í'

JI ���;� r.i ';\, r·�, IS �
.

" �Jl i'.. t) ',l !�
- r " 'Í r"; f» ,'.

.

II 1.<':J,f.'(�� ;

..:(..cj�'ít�,.. li f � './H ': " r' � J c". J L r,. >: � �TI ·�i�
lv :' h " 'J' fj :l;:"�, "j ',1 f,1. U'_'

• ..., ,", (' -, ,n, .'1"
\ t·� :.i lo- ,r '( r-,

I � '.. l"'''' 1 r, ... ." , 1 ._.;� ;:,

I �;.40 f'� d ���r) l_j �<.\ � .. :.�; • ... _ � t , "'� ? � .. t . ':I '; ,j) U 1 C!J

� �.(',,<'. j,. �''''--'�--;''''''� ... ..-

,,,.::.:_�,,. C, ,

-
.. O ,'elo � '*

,,- I I ,. cc ,o. ( C'..
� ,,'

-

"
• r �' .; " c-�.r, �0Q!) I ��.;@.�v ti'). c..�_t�cr'�oto --� - -

lj.i�
C. .... ,., ,

.

- - , ,��

I I

I' A Russia e o seu regirr\e
Triumphante a revolução de 1 9 I 7, foi baixado, por Lenine,

6�' o seguinte decreto:

! S "Art' I: - Fica desde já abolida, sem indemnisação algu-
R ma, a propriedade privada da terra.
" Art. 2' - Todas as grandes propriedades territoriaes, lo-

I Artigos Photographicos das as terras pertecentes á corôa, aos mosteiros á Igreja, o gado,
d I material agricola, e os edifícios com as suas dependencias, ficam á

��: �I.' Revelação -- Cóoias -- Ampliações disposição dos Comités Agrarios cantonaes (voht) e dos Soviets
p I--� O T O Camponezes de districto (nyexd), até que se reuna a Assembléa

Constituinte.
" � I J n S-E' R U H L A ii D Art. 3' - Qualc,uer damno causado á propriedade conlis-

São os seguintes os rr-ultados dos sorteios reau-

I
U

él
. � .

.

r

I cada, que de agora em deanie t erlence ao povo inteiro, será comi-
sados até 29 de 11:..' .cmbro de 19 ri:

,,!,;.... I RUA CONSELHEI�O MA1h'RA 1',1. 124
fi

- f'\ 1 derado como um grande crime, que ser á jui6ado pelos tribunaes

T S
r

f" I t t iteri revolucionarios.
itulo rI. 1= ° o pro issrona cornpe en e e cn cnoso fi>

OO'lL� Snr. FL,11,�1('1.'I·(1I') i,(I!'JlS F'Ç�L,p;.'I'a - Bahia � cont. �\ :.��
'd t d + b Ih �� O corr munismo deu ao povo ru.so <tudo». deduzindo-se,

com

-

o DUPÜ) d� (::'p'it�l r(�d;�l1l �1·2:000",OOO I.�.' �.'� ��O:O:I�������I�, c��ra�t��de��VO� r��el��ã;:a C��i�� �,*);� «apenasmznie» o direito de propriedade, o direito ou liberdade

0735 SI a. Etclvi: J de Alm -irla Pires - Bahia - con- � � l'
-' ..

bsolutarnent i?,� de pensamento e de acção.

I. �':._i)"
e arnp iaçoes irrepreenstvers e a, soiu arnente

rfll)". "
IIternplada com o UUI LO do capit.il nominal..... '�d

. ��

1') � �
uraveis. !.!I!� Pi'lnl'o S--algado�:OOO�;OOO !l &(1.'] ��

4495 Sra. Marília r�lb2iro Ferreira - Rio Grande ,. con-

I
� RCVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS � O dia de hoje a�signala o annivé'l'sario do Chefe Nacional.

tCl11plada com o DUf LO di) .2ap. nonJinai 12:000$000 ,�� NA CASA i�� A nu,nerosa familia integralista, tn,nsbordante de intenso jú�
3363 Dr. Alfrcdu f'.'la'a !-\lf) de JaneL 0- cOi'ttmpla- *,;0/ � bilo, manifcst.uá, em milhares de telegrammas, não com o conyen-

(lO CO,11 U'jl.1 t'l·t.LI'I'l) Ij;b,"l'au·1o de 6 0)0$,.000 .';0' <Jl5k- 1': � �.c� ����'®�� 'I' .

d'
"

1 d'- � I ·h��<;'.I,Dl'�� (��·w--------- ������""')i'-.'i,' ClOna Ismo typlco o regIme que agonIza, e 51m CClm pa,iwras lcta�

7250 Carlos (..la �i!va Uail1Js - S, Luiz, 1\ D. onhão, �
das pelo co�açã\), o quanto lhe é cara a existencia do Chde Su-

cont:l1101adu com r:s, 6:000,,,.,('0) i F""'-""-'"
,",ri e •

,Jrõ:mo, «
... cheFe da unica organização bras:le'ra realr'1ente chefiada

5937 Snr. Manoei COr! t'il - Bahia - comlei11�fl)lddo ! I d' d' u 't' r t C, R
.. �

C I ti I ,
por a ;suem», no lzer o ms spel o ]OLH 15 a oSla ego.

COI11 um título libcrcldo d.:: (',:000$000 I ��nav� � arnava E os «camisas-v�rdes» d� Floriano?olis que, como os seus

I1G7 Snr. Eduardo Ledhy - B,'hia - co;�t�mplado com '.' Q �
.

U li • irmãos da selva anazonica, dos camp03 de Mitto-Grosso, Jos cha-
um tituío liberado de 6:000�000 padões do NOldeste, das montanhas centraee, das grandes metropo-
6979 S111' JOSé fitelvÍno P�rcira - Bahia - comtempla- i\tl0i110 vem ahi e se hospedará na les, das pequenas cidades e das coxilhas do mI, possuidos do senti·
do com Rs. 6:000$000 mento de brasilidade, ancio:,05 de verem um paiz digno do nome

234GSnr. Fcma'1do Pcrelra d� Sj - Cahia�contem-
. � ti'Casa das Meias" BRASIL, presurosos accorreram ao ch3.m3do d.2 Plinio Salgado,

p' ado com 1'<s. G:OOO;;;OOO � � militando nas fileiras do Sigma, no dia de hoje só têm anceios de
5150 Snr. Mode,:,to Arau�,) Carva1i1')-BcllJtLlizon� f. i de Feris Boabaid felicidades para o Cheft' querido, só tê,TI preces aé> Omnipotente.
te - comtemplado com um título ilberado ckBG?Oj$�jO �."," I UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN� para que conserve, com vida e saud�, esse dhomem providencial, in-
7288 Snr. Alcides de SUtlZél R'ldrigL!'2S - : (;111, I a�

"� ÇA-PERFUMES carnação do M':>vi:nento, unico d�positario as e,peranças de salva-
rú - contempladu com o IJU,)LO do capital 110mi- � � ção da Putria.

I
nal 12:000;pJOO !�il�' RodO e R igo Ieto Plinio Salgado! os Florianopolitanos que, pelo Braéil e pe-
6867 Snr. JOSé P wd" - B3hia - contemplado com � lo Estado bteg:al, te jurarem fiddidade deanie da v:dl e d-::ante

, Hs. f;-()()O�,OOO METALICO E DE LUXO da morte, orgulhosos dç te terem pJf Chefe Supremo, te saudom.

I· 8324 Dr. Al1kLor ck Fá -:a Muriry - Santo Amaro, � Il
Da inae�L!alavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA Anauê( Anauê! Anauê!� I"

Bahia - contempL1Jo CJ1J1 11m titillo liberado e]c , ,.

I�" �I� Já chegou a grande remessa para aproximo Car- Pe los M unic i p ios6:000$000 naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
13895 Clovis Tl/larti�ls Wbciro . São Pauio - contcm- NUCLEO DE FLOWANOPOLIS
pIado com o DUPLO do c(l�ita! romhal 12.ÜOO;:�,000 i!Í I Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

9942 Dr. Nilton cl8 SiIv9. - São Pallio - contcmpia- k i c os mais baixos preços
do com Rs. G:OOOzs,"OOO I e A "t f!"- ,
3622 Sra. Maria L�liLa Cablal BanHacio _ Wo de � I prove i enJ OI ioes .

t.: �I
lIfI"""Itt,. � � � -- �nliI E!!""!!! SJaneiro - contemp'ada carl Rs. 6.000$000, I ���A LJA� IiYII lIiii&" IA

:3536 Snf. l:lI[J';]1 St,; I Vv, li - Rio de Janeiro - con- 1,.1..: RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2
templado cwn um tiinlo liberado de 6:000$000 �
4272 SllL fcaquimMJrqu�s ['arbosa-Rio de Jane:- �' Optimasvantagenspara revendedores ��,��l�����������
ro conkmpI'ado eOlilltll1 titulo libcrJdo de 6:000$000 � �'��;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mam.......;;m;;m;;;;��;o;;;;;;;e �DiãIí����, I � CONVEN9A-SE �
10557 Sr. Alvaro R. Ralllail10 - Ri,) - contemplado com I�·;::l �� ..c .

SE QU!=<'RES' A"':I'AR DE, � t PHILIPS
�

't

I6 000&000 F"' n fe rnle I ra � l' �� que nos reccp ores _ sao aproveI a-': t � >

� l

AUTO commodamente e

com�
[,,_

elas todas as importantes conquistas da sciencia f.15123 Sra. D:rcÇ. SclJrocdcí - joinvillc, Santa Catha- I'

1 d d 600 $ 00 Pessoa habilitada, com grande se�uranca chama o � do radiO, razão porque recommendamo-los.
fina, contemp_a a cum Ulll Unia libera o : O O � .> �
6894 Sdr. Angelo �/Yarcos � BeIem, Pará - contcm- � }f::��: ��sh�:�����: :;��::::iops;� F«Ird li 8.200 �l��

AGENTES:- COSTA & Ca. ���\pIado com titulo !:be�ado 6:000$000 t �

�
15L:77 Dr. Sylvi') T;}IT�s de Castro - Rio - contem- J

ticulares. Fala Alemão, Phone. 1. 212 �\� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
pIado com Hs. 6:000,:+'000 � �� �
6535 Snr. Carlos Gl:imwaes - Parahyba _ contcmpla- � Rua E�tevei Junior, 28 E NADp MAI3! ����}�1��������
cio com Rs. 6:000$000 J.� _.... __" ......_ .... _" ............. '"�.,���'7�.. '"�����

..

15458 menor Elia Rélmos Dias - Porto (\ legre - con-

templado com lill tlrLlJo liberado de 6:000�WOO
7569 Dr. João Frota GC'1til - Fortaleza" contempla·
cio com DOIS titulos lib2.rados, Í\s. 12:0001tOoO
7569 Snr. Elias Romey - Fort81eza � contemplado com

um titu10 de Rs. 6:000$000
75-69 Snr. Alcides Monta,lO Nlattos � Fortaleza � COI1-

tempiado com um titulo liberado de Rs. 6:000��OOO
17418 Darcy Fausto L(\pes da Silva � S. Paulo COI1'

templado COl'1 o Capital DUPLO 12:000�00!J
3522 Jean Duvernoy Wo de Janeiro - contemplado
Rs, 6:000$000
3522 OIegario Ribeiro de Barros � Cachoc:ra do

Itapemerim, EstrElo E�)pir;.to Santo - contemplado
C)111 Rs. 6:000$000
6809 menor Almim Pinlwiro, filha de Antonio Pin- .

11'�!ro "Madre Deus, Bahia � cuntemplado com r�s,
6:000$000

8017 Rosa Amelia Borges � São Salvaclor, Bahia
contemplada com um titulo liberado dlL 6:000$000
3106 Dr. Luiz Bastos dç Ol"veira - Rio de Janeiro
contemplado com um titulo liberado de 6:0()O�OOO
3106 Sr. Armando Olniben�" Botucatú, S. Paulo
contemplado com um f ulo liberado de 6;000 "000

.
.".,

559 menor Hilda, [filha de Taciano Dória-Bahia con

templada com o capital DUPLO 12:000$000
559 Ozorio Souza Ramos - Bom Jesus - R. G. do Sul

contemplado com o capital DUPLO 12:000$000
441 Heraclito Martins - l�io - contemplado com

Rs. 6:000$000
441 Tito Franco Vaz - Bahia - contemplado com

Rs. 6:000$000
6427 Eduardo Guzzi Brigin - Fcanca, Estado de S.

Paulo - contemplado com Rs. 6:000$000
6427 menor 'vVagner Neves- São Luiz, Maranhão
contemplado com Rs. 6:000$000
] 3441 Dr. Luiz Alves - Biriguy, Est. S. Paulo - con

templado com um titulo liberado de 6:000$000
5741 Francisco Paulo Osorio � Rio - contemplado com

.

um titulo liberado de 6:000$000
5741 Viuva Andrelina Silva Costa-Bahia contem

plada com Rs. 6:000$000
Ii\FOR Vli\Ç0'2S COM OS CORRESPONDENTES

REGIONAES

Campos Lobo & Cía.
Flor'ianopolis, Itajahy, Laguna,

�� Provincia de Sta.Cati'larina
l�t'l -
�I

�
�(�;tJ'No Integralisr-n':>, a �gíande-
�� za da Patria se funda:

Na renuncia dos interesses pessoas, na pureza dos costu-

mes, na integridade da lamilia, no respeito á tradição, na garantia
do trabalho, na real autoridade do governo, na unidade nacional e

nas supremas aspirações do espírito.
n II

(Dellariama!1to Provincial de Prllplganda)

u

-0-

Rcalizar�se-á hoje, ás 20 horas, na séde, á Rua General
Bittencourt, 30, sessão publica na qual serão prestadas homenagens
ao Chefe Nacional pela passagem do seu anniversario.

Concertos
de Radio

PRÉDiO
Deseja-se adquirir um pre

dia no perímetro urbantt, de
construcção nova até ... � ...

20:000$000. Concerta. se radío com a

Cartas sem compromissos I maxima perfeição e garantia.
para o abvogado dr. Pedro Tratar com o sr. LEODE-
de Moura Ferro, á rua Tra� I GARIO BONSON.
·an,) n. 10, sobrado. Rua Jeri)J1ímo n. Coelho 18.
J '

União de Conlmercio, ln

deduslria e Lavoura

Flarianopolis
C onvida�se a todos os associados para a reunião a realisar

se, no dia 22 do corrente, ás 20.h )ras, afim de tratar-se de assump
tos de interesse das classes.

Pede-se o comparecimento d� todos.
Secretaria da Uni;-;,o d� Commercio, Industria e La'voura, Fio

lianopolis, 21 de Janeiro de 1935.
Bruno Szpoganicz

Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica cirurgica--operações
I II Escnptorio R. Fclippe

dl
i !". Schm.dt n 9 Phonc 1·433

Das 3 110. as em diante la- ,I
I:ríamemcnte á R. ArcJ'presf,; I I' , ........ _ ...===_ ---c=.-�-=--'=.

Paiva n: 1 - Phone 1.6lu

li' ,����.�����

R'd I' R E'sfeves Jll- 'II; 'O r
.. ·•

I' "d
.

I'esi enc a:..;:- . -

r. I,a' r. t-u VtO H UCCI
nior, l!9-Phnne. 1.28) i \

A ' 1

__�_-== [I!J
.uvogaco I'======� :R 1 P' O I I

'I
LIa João mio, n: lo

_-

'j (sobrado)
:'1

r
1 O �� 1 Tl;r:;1S 14 ás

IiI �-�
..

II��D��GADOS
! Dr. Gil Costa
.1
!�

Dr. César Avlla

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

Médico - OoerJd,,'1-. Es

pecialista ell; alia C�i ur
aia C Oi11CC0106\3

Res.bRua Esteoes fume)'. 26

T[LEPí10�lE 1131
Consultoria: Rua '0rajano 18.

TELEPIIOi':E 1284

�=============-�--

Dr. Antonio Botini

Medicina Intorna- Syphms

Vías Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua lrüliimÍlj 21

Consultas ás 17 horas

T6��píHme 1.6GB

CUNICA MEDlCO-CIRURG1A
DO

Dr. Aureüo Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
--PARTOS

Diagnostico oa5 moles\jas
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -'

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de

EL C ricidade Medica

Applica [1 Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tubercul<;"e ('.ul
manar, corn conlrole ra�lDloglca

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

.: das 14 ás 17 hs ...Telef.

1475 -- Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica lVledica

TIJUCAS

Preferir o

,-

�
Accacio Mo-

--

Dr. Henrique FÜ.liIlP Jor.

E

\ E,:j

Ii!
f.D�. �id Can1P.OS
ii tscntOrlo: Rua Trajano,
:

\1' 11.

I
-=====��========

Iii ,lr. P�drG de MounJ F'HnJIii .

I I1 Advogado

li Tclephonc n' 15"13

=. -===

--

I t;_s;:!EE!'j2.!!!.Ac}J.'�,�q,siE,
Dr. A. Wanderley Junior

Cathecratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

nfFlDEm!ro
João José Cabral, provi-
sionado.

'R,. Felippe Sclimidt, 9�sala 3

Telcphones:

EscriptQrio
Eesidcncia

1.620
1.274

•

re i ra. tem seu escr.p-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- Phonr 1277.

Caixa Postal, r , J.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

r:.ial ou commercial, o espiuto mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescm
divel das necessidades l

IdJiti\í!ÜO d�At;&mpora

Prcça I 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Alrnanak Laernmert
fUHDADO Em 1844

Ar.nuaiio Cornmercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Braôil
( Cuia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 AN.f\iOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

• uolurn e -- Dislrido fl:ocral
z: .. São Paulo. minas e Pcrcnú
3' -- D"mais EstaDos 00 Brasil

e mais 2 .000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

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

Volume Dspccial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá urna completa

elUO dr> inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ti: tria, Cornerciaes e Proficionaes.

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

Rua Esteuea "Junior, 16
FLORIANOPOLIS

efinação de Assucar
de

-

..JOAO SELVA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLlS

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
, Para maior commodidade dos srs. consumidores man-

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

U
ENDE-SE urna coníortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessõa», com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Chegou
o Radio

Ai
o mundo em sua casa

DEMONSTR'AÇÕES SEM COMPROMISSOS
co«

Jovita Gandra e Casa �J1 iscellanea
�
�------------------------------

Florisbelo Silva
Av isa a dístincía frcguezia que acaba de re

ceber, LINHO, Ff�ESCOT e CASEMmA na mais alia
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 2 J

Pelleteria
Argentii��a

A Educacão na Russia Sovlé
iica - P�r S. Fridmann

Furumdungo -- For Souza C;.
margo
Psyco .}1nalyse--Por Gastão Pc
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�pEJpUV

Edições de Adersen - Editores

Edifício d'A NOITE -- 14'
andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

I
valor ao que

lIiIiIIiii1IN'

lO de (Curitiba)
é bom, é econamico e

E VERA QUE

abão
é dalll

EXPERI
0'0

•• " • ,,>0#

," _,

fabricado cc�n [Jleirt��
1li3P3f!'f:rr=:"E'"E'"rJiG5Z:ZWW:'Fi"'PiF!!l!F'73m����-:-a;·_�i.i/It.J,::-v�

rendôso

É S U P E R i OR

... � ...� --

.. ;.".�.,. ""'.
_,- ;-.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n. fundada em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mFlRITlm05 �
/ncontesta!!elmente A Primeira no Brasil

!

�Pital realis,?do 9.000:0:::10$000
R ese.ruas rnors de 36.000:000$000
1��elta �m 1933 17.762:703$361
Re nou';,ls . . 13.472:299$349
(��fa�,ab"ldades .�ssumidas em 1933 2.369.938:432$816

f060 respon�abIlldades refrr2m-se sórncnte 005 ramos de

c
e T�FlN::;PORTE5, que são os 0015 UNlr05 em quea ompanhlQ opera)

�gte�tes, 5ub-Agentes e Reouladores de Avarias em todos 05
s a 05 do Brasil, no Ur-uquu- (5uccursal) e nas primipaesl.

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis cnrncoe LOSO & ('IA.

Rua l. mafra n
'

35 (sobrado) Ccixc postal 19
Tel eqr-, ALLlANÇA T'e lcph, 1.083

Escriptorios em Laguna e I!ajahy 5ub-Fl�Fnt2s em I
Blumenau e Lages I �

ir ..-!i'{�;;;�;;;,;.;��,_"--_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;,:;_;;;......;:;:; AG���,-'$��-"""'"'-....-.,-'"""-�

�t�����. i�ft·�*���{:**;*��·Jt���-::;:;��

. '. Laminas GilleHe Legitima :;
1,.,.. ·.

PREÇOS AO PUELICO AZUL, ,�NOVA, �

� (10$000 PROBACK, �

:!
AZUL ('�$$��� VALET e GúAL :

;1/ (8$500
VENDE·SE I'M �

�t' p��ci'�rK 4$300 Pharmaeía e Droij�ria da FÉ é
í� VALET (I �,OOO A' Rua Troiano N. 8 .

t�
�.

I ( 6�t,OOO �=--=-= ��
�.,. @
G

'H::l09 4$300 FI REVEt-lDCDCRC5
.)

<ó' (700 Preços excepelenaes i'.*,����$lt!�,!SJ'.."l'i,)Im«f,#'�I�'l.i';> rP "'�e,�"';; �j "(\'0.'..,; l'Xi,[(!"' ;;';(,-r-""_�����fi);;-��J� rg.��,�,� �.D \'!,t; ��\I �6� I",(j': r(.;:� ";�s (;61 '���a�,'i

T "c:- .

.

YPO ClIuper-Bayreuth"
O mé�is bello c_ mais aperfeiç,oado receptor da actualidadeA ultima creaçao de TELEFUI\I<EN-ondas curtas e longas

A gentes'Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - FlorianopolisFlLIAES EM :--Blumenau-join\'ille-São Francisco-Laguna-Lages
Moslruario permanente em Cruzeiro do Sul

Refrigerador?o

".
Com 6�SO(:' podereis comprar um '<"":'_-="""'J'��""""""���

.
frasco de. �OCJt�X, extinguindo com-

Ij['-------
._-

I pletal11�l:t� moscas e formigas. 'I UOjlfeitaria Chiquinho
1· "

Destribuidorcs para o
, Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blurnenau, i Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;

. J ' .�.:

<�'-�.�_. __ �-="".:':'�""",,",'_:;,,:�. "_'''''''''''-=_d /. cons��:nS�c�il����:i��S t���s as qualidades para ca-

Fabrica de ��oveis Catharinense
' sarnentos, baptisados e bailes.

D E

Paulo S(,:;hlei'"1'3f:.")et� I THEODORO FERRARI
DEPosn o E ESCRIPTORIO I

I
RUA FELIPP SCHMíDT n' 10 (ESQUINA DAf(ua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro I I

,_,,=,
"",'=_="='=.====l=e=le='p=ílOne n. 1632

vo

JI� R:_:AJA:O!. TeI'PhO�

1't7�� � , ,m fi I!:/l

Sociedade /mmobiliaria Catlz'arinense Limitada

Villa Balnea,"'"ia
.

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na
VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:"'l ou NIAIS lótes. Amanhã
valem mais.

.
"

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor tiresenie de Natal que V. S. Mde brindar seus filho�.

I

Llnõc Vista Pcnorurnicc.
'i" Esplenõlôo praia de banhos.

Optima nascente oe agua potauel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BoflLNEARIA DI5TA n; .

. moo metros 00 Ponte Hercilio Luz.
800 do Brande Quartel federal, em corietr-ucçêo,

.

600 DO Brupo Escolar 10sé Eolteux.
No séôz ào Disfricto Tofio Pessôa., ,

.��rvida· pelas Linhas de Ornnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciedade se rnc",rrega àq ccnstrucçõo de Prédios

r.La látes adquiriD05,meaionh� o pagam�nto ae uma�entrada á
vista e o restanfe em pagamentos men5aes.

[,formações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Syriaco T.Atherino&lrmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

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

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

LILY e CLAUDIA, premiadas C0111 cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

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

PROCURE LER
O

"Calendario Blu-'
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,,, trabalho magnifico
Variada colIaboração
Fartamente ilIustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

de

Café e Restauranl I
"E S TR E L L A"

.'. o E···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas, familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$5OO sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420

A GAZETA

�I

I
I

Pí�Et;O 2$000
na LIVRARIA

CENTI�AL

t
i,;

-

Fechamento
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentin.i

Chile-Perú-Bo!ivia
SABBADO '12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo- IRíe- Victória----Caravellas-
Baltia-Maceió-Recife--Natal- IAírica-Europa-Asia I

SAI3BADO 20,00 simples
\8,00 regs,

-

r GARANTIDO ...

E CUSTA 6 $ "����,
a DISSOLVENTE NATAl ;

ACABA COr-! AS MANCHAS, CRAVOS.
RUGAS E POROS ABERTOS

____ e�TADo • ,

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
OrvaHlo do Orieryte
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos�

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste miriiico Orvs.·

lho, que communicará á vossa pele a Irescura e o enran

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARlvlACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis
_. - ,a; 2 mi-

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funàaàn em 1886

Para o Natal e Armo bom, os
votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecei»
aquelie systerna antiquado e serem

formulados e:TI cartões. Hcje é
feito pelo telephone ou por pho. 0-
gramma: E' mais chie, mais [rati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt n: 8
('aixa postal129 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia; Ester-eotyplc,
Encadernação, Pautação, Tra
balhos em Alto RelíZvo etc,

Filomeno
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A politica no sport brasileiro
tem procurado sob tOd03 os pon
tos-de-vistas, sacrificar o bom no"

me do Brasil.
As nossas representações envia

das ao Exterior e portadoras da
pujança desportiva nacional ti'm
demonstrado falta d:: civismo e o

seu decantado peeram téchnico,
tronbeteado pela imprensa, esbo
rôa-se ante á primeira equipe, ou

ao primeiro extrangeiro. Com isso,
só cons -guimos, dcmonstrar lá fora
a incapacidade e a desmoralização
da raça. A Confederação Brasi
leira de Desporto, [orça maxima
do sporte no Brasil, rejeitou, em

toda e qualquer circunstancia, as

condições de paz apresentadas pela
Liga d� Sport da MlIinha, alle
gando uma série de absurdos, já
com a classificação de verdades
consumadas.

Ew;iou ha pouco um quadro de
aleijad)5 p:>r3. a Europa, o mais
vergonhoso co ijuncto, at � o mo

mento.

E' justo que
r

03 argentinos es

tampem a victoria de ôntem�como
sobre a força máxima do foot
ball do Brasil.

victo�ia:
eira. professora municipal;

o menino Joaquim, filho do sr.

Joaguim Lucia d.! Souza, c1ef(
das ofhcim3 dl Imprensa Official.

C.JH50Rno

t�ux e exma. consorte; e por p:u
te d:l noiva o dr. Djalma Mo
enmann e exma. sra. Cai'men
Linhares Colonia e dr. Wander�

Representacão
classista

s. Paulo prepara-se Immigração
para festejar o sr. em

Protogenes
1935

S �guiu ônte.n para a Capital
da Republica o sr. Luiz Freyes
lebcn, delegado-el... itor do Syndi
cato dos Oentistas de Santa Ca

Fixldal •• quoha para a vln·
da da estrangeIros

,
...

�����"'�"-:;';"Y�"'����""'''''''''3:'V,...-,._"'t''''''_r-""iJr_-'r�,.....,."....-'''-W:-� .. ;:;:"i ...._(':lir..i�.......� -� ....."ir"it-;-3!:"tl�j ��....�!-. -_, Jjf' -s.,.,...... r�......x-."' ......-:io.,.�•.�::.�--..,:t�*.:���J�';s;:3:-;OO�1�"'"-
",_.,..-"""'",=�"","""""_,,",..,...�..,,�"_-..:.s....
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�

I- �PO T S��Nossa Vidan
.�
-� II l,_,_--,.,��,=_ """'""""""'Jk>::OO"",,,,"",

i
�J -��,--�--��� ���

l""#""",.®J"'""'.�'''''';:" ���::��,.:;:!""..,:J ,.r�tt:�:,:O:<e:a��ac::�:�;:: EH;=�:::tida. ontem, a um'

neo sr. dr. Paulo João de Me� intervenção cirurgica no Hospital
deiros, provecto advogado nos de Caridade, a exma. sra. d. Si
auditorias do Estado e residente la Marques Nunes, esposa do sr.

em Joinville. capitão Ernesto Nunes.
A Gazela lelicita-o,

S. Paulo. 24 (G)-N::> dia
2J d i corrente, quando são

esperados em Santos 03 na- Rio, 22 (G)-A co.n.nissão

vios da Esquadra e o Minis- nomeada pelo mini t.o do Traba
tro da Marinha, todos os lho, p:U.l elaboar o codigo do!
secretarias de Estado irao immigração e fixar as bases da ti

aquela cidade afim de rece- regulamentação dos paragrsphos
ber o Almirante Protogenes 6 e 7 do artigo 121 da Consti-
C as altas patentes que o tuição Federal, approvou, hoje, ,

acompanham. as tabellas apresentadas pele di

Igualmente irão a Santos o Co- rector geral do Departamento Na
mandante desta Região, Ge- cional do Povoam,�nto, para o

neral Almerio de Moura com calculo das quotas provisórias, que
todo O seu estado maior. devem caber no corrente anno a

No desfile militar, que se cada nacionalidade. A referida
realizará em S. Paulo, to- commissão é presidida pelo sr ..

'

marão parte cerca de 150.000 Oliveira Vianna, co isultor juridi-
RE5T19BELErlOO homens: a Força Publica a co do Ministerío do Trabalho.

Faz annos hoje a gentil ssnho- Guarda Civil, as tropas dis-Cap, João Canciorinha Gersei Costa, filha do sr. poniveis do Exercito e o Cor-
Índio Catharinense da Costa. Acha-se completamente resta-I po de Fuzileiros Navais.

. .
. belecido da enfermidade que o Estão preparadas grandes

F�z annos ?oJe' a graciosa se" reteve ao !.oito, alguns dias, o festas em homenagem ao Sr.
nhorinha M:ma Gomes, dilecta] nosso distincto conterraneo sr. ca- Ministro da Marinha aos ai
filha do .": A?ilio Gomes, com�· pitão JOilo Cancio de Souza Si" mirantes e á of cialidade da
petent e immediato do t7«ax. queira, digno delegado-auxiliar da esquadra.

Policia do Estado. Estas festas serão realiza-
das por iniciativa das elas
se s conservadoras e da so

ciedade
_ paulista.

A cidade será embandei
.ada.
A Esquadra ficará em San

tos até o dia 29. Nesse d.a
os almirantes oferecerão á
bordo do "São Paulo" uma

.ecepção á sociedade pau
.ista.

'E" tharina.

Foi esse mesmo Botafogo, com
excepção de dois jogadores, que

perdeu em P. Alegre para o In
ternacional, por 5x3. E não ha
íoot-bal] em outro Estado, que
não seja Rio e São Paub!

Verifiquem ainda em tempo, 05

srs, dirigentes da C. B. D. a de
cadencia do nosso sport, unica
mente pelos seus caprichos, e pro
curem conhecer o que possuimos, fAZEm AHH05 HOJE:

quer no Sul, quer no Norte do
a exma, senhorinha Gracinda CHE6Am UH5 ...

Paiz. Mélchado, professora aposentada; Acha-se nesta capital, vindo
': Liga Carioca tem os mel.ho" o sr. Cypriano José La PeGa; de Porto Alegre, o revmo. sr. pa�res Jogadores de foot-ball, por ISSO

o sr. Francisco juvencià da dre Huberto Rodhen.
que devem ser perdoados e apro"

I Cunha'veitados na representação da nossa
o sr'. Vicente Rocha', E ' .

I P I- sta nesta capita o sr. au oclasse de foot"baJ!. I o SI'. Vl'cente Carvalho, func ) k f
. ..

I d Sf oat e, pre cito mUmClp:l e ãoSem isso, estamos certos, en- cionario elo Banco Nacional do J
.

d oaquim,tregarernos ao mun o sportivo, a- Cornmercio:
quillo que jamais nos faltou em

a senhorinha Olindim M. Vi
todos os tempos: mancheias d�

Não se modificou, po(anto, a Já não possuimos o titlllo de
situação cúica, do sport. campeão do mundo p::Jrque elle

Talvez qCle a C. B. D. SUf-!?O" nos foi arrebatado peJos cap, ichos
nha possüircm o Vasco e o B ·ta- d�fensores cio pequenino Uru
fogo 03 elementos mais necessa ·io,' guay.
para a form.1ção de um serat'k. C�m;u!tem a3 suas consciencias

A;I:d.l é'ute'ôntem, vimos ca\ir e vejam com quem está a razão.

deante o Boca }.mior 4 vellS a Vim::Js, tambem, ante-ôntem dois
zero o qu \dro scra/ck, q�le r - jogadores brasileiros Bdu e Moy"
pre5en!ou o Brasil na últim1 te.n- se3, defende:em os argentinos com

parada internacional. POf ahi os rara galhardia. Esses jogadores
n03W3 le:tvfcs n51em cl·ncl.úc as aband,)ll:lram o n0330 foot�ball,
qUllidde3 e3pecii\cs do scratà tid.) em virtude das mis�rias impostas
C)ffiO o mais p03sante 11J B as i], ! pela celebre C. B. D.
Aonele �íremos parar assim? Que Deus alumie essa gente,

. De um lIdo, o B::Jc:i-]unior com para o m:llor engradccimento do
.

uma esquadra possante bem trei- Brasil.
nada, que d�:mortcou, e3pecial-
mente no 1o. temp', a n03>a dç- Futeból
fesa. TREINO

Do outro, o Botaf060 com ja
gadt.Ies cancldos e com uma «trin-
" -

ca» que diz sempr : s) j061mos eqnipes do «Figueirense F. C.»
juntos. E'el!a: Arill Martins e

I � da «Aviação Naval,» tendo so

Canalli, a linha de /?allJes, ju!- licitado para talo presidente d)
gada pelos téchnicos da C. D. prim�iro o comparecimento dos
como a mdhor do mundo... compo:1entes do seu quadro.

Para nào comp:narmos um team

argentino como o Boca, limitamo'
nos a apontar as últimas partidas
do Bütafogo que empatou cum o O sr. presidente da Fed�lação
Vasco da Gam.l por 1 xl, quadro Catharinense de Foot"Ball solici
tam':> �m i� prestes a uma c0mpleta
rebrma; venceu o Bansú por 2x 1
e em p:ltou ainda com o S. Cbris
tavão por 3x3. Estão nhi as "gran
de)>> victoiÍas d::> sem/c/c brasi"
leiro, escolhido dentre 03 21 Es
t.ldos.

Centro Sacia! de
Aposentados e Re
formados no Es
tado de S�nta
Catharina

EDITAL

ley Junior e exma. esposa.
Foram padrinhos da noiva na

cerimonia civil, o sr. José Fra
goso c exma. sra. Marietta Fra

goso e dr. Domingos Saboia e

senhora; do noivo, o dr. Edmun
do da Luz Pinto e exrna. sra. d.
Beatriz Bulcão Gallotó, represen
tados pelo dr. Henrique Fontes e

d. Anna Maria Vieira da Rosa,
ta (l comparecimento, amanhã 23
, 20 I 'd d F d e Luiz Gallotti e senhora, repre-
as 10ras, na se e a e era- -I I d H I',

- d 'd d I b sentaElos pe os sr. es. erac 1,0
rao, 03 srs. preSl entes os c u es

R'b
.

hliado3, e do representante da 1 eIrO e esposa.

Aviação Naval.
_

\ EMPRE-
Ve!1deHle um armazem, bem GO: Para trabalho ex

afreguezado, sito no Canto do Es· terno, preciza-se de pessoas acli-
treito, districto «joão Pessoa». vas, na Crédito Mútuo Predial

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

Amanhã Inverá treino entre as

CONVOCAÇÃO

Na residencia do sr. major EI
pid:o Fraf;o o, á Avenida Ric
Branco, realizou-se ontem o enla
ce m:ltrimonial de sua filha se·

nhorinha Maria Fragoso, com c

sr. dr. José do Patrocinio Gal
lotti, juiz de direi'o da c::>marca

de Campos Novos.
Paranympharam o acto civil,

[.:or parte do noivo a exma. sra. mayer e sra.

Hildegard Pedreira, dr. Odilo:1
Ga!lotti e exma. esposa, repre�en-I ou rR05 PARTEm .••

tado pelo EC. d... BJlcão Vlan·
.

na, e o sr. ceI. Hip?o!:to Boi- �:n com�anhl� de sua exma.

famIln, segUlu hOJe rau São Ben-
to, onde é director d0 grupo e5-

colar daquella localidade, o sr.

Antonio E. d03 Santos.

Foram escolhidos JUizes e mor-

dorn.�s para a festa d: �ã? Se- Roups para homens e
-)

bashao em 1936: 1 }UI.Z ?r. criança só na CASA A
A:lalberto Ram03; 2'-pnmeuo CAPITAL
sargento Gercino Gomes, I' J'uiza:

'

51��JG_JD��:&1J
d. Coralia Ferreira da Luz e 2. '8'-

, .,

d. Augustinha Galluf.

I Esti IhaçosMordomas: Sras. Jocelina Jae- • • •

que Boiteux, Rosalina Costa, Ma- .�� M1"�
ria Munari, Zulmira Pinto da
Luz, Clara Martins, Maria Rosa

Campos, Izaura Lobo Klass, Ir��
cema C. Ortiga, Debili Carvalho Jà se acham diplomados
Borja, ldalina Conceiçào, Córa (Com diploma lindo e novo)
dã Luz Medeiros, Rachuel Jac· 05 eleitos deputados
ques, Amalia Gonçalves, senho" Eleitos, sim, pelo povo I
rinhas Olga Gualberto, Maria
Luiza Souza, Maria dos Anjes
Carneiro, Amalia Monteiro, De�
lorm� Areias Horn, Felippa Tei
xeira, Lair Carreirão e Mariana
Schutel.

,1'([ordomos: dn. Hinrique
Fontes, José Baptista Rosa e

Oscar Ramos, deputado Accacio
Moreira, tenente Arlilldo Pinto
da Luz, André Bonetti, professor
Odilon Fernandes, Raul Ga!.tão,
major Gustavo da Costa Pereira,
Adolpho Quiriltcini, Edelbert
.\l:oellmann, Raul Lopes Feman-.
.les, Onofre Oliveira, major Gus·
avo Silveira, Braz Fiorenzano.
Mi ton Pov.:>as, Mario Alves
Ferraresi, major Alvaro Tolentino
de Souza, José Xwier Viei"ra e

Jorge Jacques.

J a tuim Simões

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

vistos, a CASA ROMANOS.

Tapou os

Duvidas
BERLIM, 22 (G)-A Côrte

de Appellação da capital foi cha
mada a 'pronnunciar-se sobre um

curioso caso de recurso. A pri
m-ira instanciã condemnara uma

mulher accusada d e haver tapa
do os ouvidos com os dois indi
cadores no mo:nento em que era

irradiado um discurso do (\R"i
chsfuahrer», Adolf H;tler. O Tri�
bunal d� instancia re30lvêu que a

referida attitud� constituia delicto
susceptivo de prejudicar grave
m�nte a ordem publica e co.lfir
mou e pena de prisão imp05ta a

accusada.

o TEMPO

São as seguintes as previsões
De ordem do sr. Genera da Estação Meteorologica desta

Pre�idente do Centro So" Capital, par a o periodo das 24
cial dos Reformados e Aposen" horas de hoje:
tados, convoca'se os socios deste TEMPO:-Bom, passando a

Centro para tomarem parte na instavel com chuvas,
Assembléa Geral Extraordinaria, TEMPERATURA: - Es"
afim �e tratar de assu�ptos ne" I tavel
cessariOS ao desenvolvImeto so· � VENTOS: -De norte a su:;s�

cial e eleição do cargo vago de: te frescos.
Scretario, no dia Zé do corrente, As temperaturas extremas d�
as 2 hOías da tarde. hoje, foram: máxima 28,5 e

mi�j2' Tte. José Cay:cs Pinto nima 20�4 registradas, respecti-
2' Secretano va nente as 13,45 e 4, I O horas.

ReligiãOEm companhia de seu g�nitor
:hegou ontem, de PI,rto Alegre,
) nosso estimado sr. Joaquim Si
nões, agenti'i!-correspondente de A
:Jaze/a, em BO!ll Retiro.

Festa de São Sebas
tião

Do norte do Estado chegaram
�elo omnibu� da empresa Darius:

Jo lo Arlindo Britto, I a lC Sil
bcrsptze, padre Benedicto, Alfre
Jv Castro, Emilio Martins, Fran2.
Cacostelky, Arnaldo Maranhão,
Pedro Cheren, Eddmira Sabino,
Sorayda Sabino, Carlos Kalton--

Os eleitos do povo ...

Desse modo vamos ter

Si houver bôa união
O grande, o grande prazer
Duma pacificação I

Com "A Cidade", do
Bisbilhota

Um senhor gordo e velhusco
Em você d�u a chamada!
Bisbilhota não é nada
Isso é cousa de patusco ...

Mesmo a Paz, neste momento
E' caso exlremo . .. Desista
De pregá-la, salvo o- intento
Si é você muito extremista!

Jovens ex-esludantes in
glezes vão dar valia ao

mundo, montados eQI

burros ...

A Agencia do Aerolloyd Iguasslt S. A., nesta
Capital, faz sciente ao I�Omm(HCio e ao publico em

geral o seguinte horario para o fechamento de suas

malas:
Para o. Norte: Itajahy, Blumenau, Joinville, São

Francisco, Curityba, São Paulo, Santos e Rio de

Janeiro, tpdas ás terças e quintas-feiras, sendo:
Registrados ás 19,30 horas.

Simples ás 20 III

IMPORTANTE: A Agencia tem o prazer de
recommendar a todos os interessados a sua secção
installado no Edificio La Porta.Hotel, onde serão

prestadas todas as informações sobre as vantagens
e commodidad�s de suas linhas, serviços de corres

pondencias, cargas, passageiros e encommendas.

VENDE-S� um opti- Si a
.

cousa não é pilheria
mo SitIO em Capo- Eu hc.o mesmo 8 scismar;

eiras á margem da estrada A noticia sendo séria
geral. - Terras previlegiadas Nos dá muito que pensar ...
e agua corrente Magnifico
para criação. Clima salube
rrimo. Possue uma bôa ca

sa com todo conforto tendo
agua encanada. Uma casa

para enpregados. - Engenho
para fabricaçãq de farinha E dar valia é endireitar
dois bons (pastos para anima- (Nem que seja dando murros)
es e mais bemfeitorias - His- Mas a volta elles vão dar
fante da Capital cinco kilo- Recorrendo, agora, tWS bunos II !
metros Informação na redac
ção da «A Gazeta» obsequio.

Pelo omnibus da empresa Da�
rius, seguiram para o norte �o
E!;tado:
Altino Rosetto, Francisco Nal

dy, Alayde de Oliveira, Aldo
Forgiarini, Francisco Caetano,
Mathias Golfart, Nelson Alexan�
dre, Fernando Martinho, Frede
rico Ho�fmann, José F. Oliveira
e sra.

Não c)mprem carteiras, luvas
meic:s, sombrinhas, sem primeira,
mente examinar o novo sortimento
e:ebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

AVISO

O nosso mundo anda mal
E nem o salva o Saber!
Ex-estudantes (que tal?)
Dar volta ao mundo a querer I II

\
'

��rapli�

\
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