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CURITYBA, 19 (G) - o
sr. Othon Mader, secretario
da Fazenda, á porta de sua

repartição, aggrediu o jorna
lista Oswaldo Wanderley da
Costa, que pelo «Correio do
Paraná» vem fazendo cam

panha contra aquelle titular.
"

aurupea
VIAGENS

G
BUCCAREST, 19 (U)-o arantias á

ministro do Exterior, sr. Titulescu, 1111 P rensa
annunciou que visitará Paris,
Bruxelas e Londres na próxima
semana, para discutir a situação
creada pelo governo do Reich
concernente ao serviço militar

obrigatorio.
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co o sr. José Müllel�=�n�"N@ P�I,;c5j ��ãD hasl
verá "tertius"� peac 5��ill�Ji�5 �'jl'i�lrtiwo

de que ai s�lccessão será i1:les����q�da
entre os dois i!lllicmls mH!lHI11t;�S tIi��e
têm sido ol1jecio de c@g�'�a�1��O�'

Santa Catharina está sob um do Partido Liberal, quanto á es- zemos ainda conhecer as razão I do Reich vem soílrendo ásperas

periodo de incertezas, de dúvi- colha do futuro presidente, seria de uma prolonga::lõ. cor�[cr�ncia d� I ;rÍticas. \)l1t,cm o 'r=: ex_poz
das, que vem trazendo á nossa o seu nome apontado como o nosso representante cathannense a 110ngameme

a Naçao os rnotrvos

gente em uma permanente agita- candidato de conciliação... Ca;'UJ.ra Federal, com o sr.
I por que foram adoptadas taes me-

ção de espirito. Depois de uma O sr. José Müller, entre sur- Presidente da Republica, e, o
I ,Idas, attribuindo-as ás ameaças

."":" ucta eleitoral, que se prolongou preso e indeciso faz uma peque- sr. José Miller, com a me�ma! b-itannicas, ao rearmamento da O melhor sortimento

por varias mezes, e, durante a na pausa, diante da qual já re- vivacidade, correspodeu á nOS3U franç:l e ás manobras do exército artigos para homens só

qual foram postos á prova a edu- putavamos interrompida a entre- curiosidade dizendo: sovietjco. Accrescentou mais que �asa A CAPITAL.

cação e o civismo dos nossos pa- vista e prosegue resoluto já, co-
- NJo é verdade qae eu te- a Allemanha saberá defender

tricios, dividindo o povo em duas mo convinha á nossa curiosidade. nha tido uma lon;sil conferencia em qualquer tempo os seus di-

correntes perfeitamente equilibra- -A sua curiosidade, prosegue com 5. exa, o sr , Plesidente
I
reitos,

das, deviamos, a esta altura, e,- o sr. José Müller, ultrapassou os da Republica. Observo, pelo que

tar com a méta á vista, e, n� limites razoáveis de uma entrevis- me diz, que a; menores occurren-! O SR. SIMON NÃO IRA'

entanto, atravessamos, nesta longa ta. Entretanto, desejo, meu caro cias na Capital Federal ch�gam I .'"'

jornada, o tunel escuro das duvi- jornalista, pejo muito que me me- aqui avolumadas, com ares gmves., R<?MA, 19 (u) -Em conse- Pa�sou hoje por esta Capital, P ian ista
das e das incertezas, sem que pos- rece como cidadão e como dire- Antes de embarcar, estive real-I' quencia

do decreto do governo no avião «Rlachuelo», da Con-]

samos vislumbrar, um raio bem- ctor de um jornal cuja orientação mente com o sr , Pie;identF: da I
allemão, recentemente publicado, dor, o capitão João Alberto, que H O I zman n

[azejo de luz que nos mostre o admiro, dar-lhe resposta também Republica e isto li6eiram:�nte: o
í o ministro inglês sr. John Simon, vai a Porto Alegre avistar-se com

ponto em que estamos 01I para a esta pergunta. Escreva para o tempo apenas necessário para a-I que deveria partir por esses dias
o gal. Flôres da Cunha e tratai

o qual vamos. A tremenda lucta seu jornal, a popular fi Gazeia, presentar ao e ninen:e che!e da �ard, a AlIem.a?ha, não .mais rea- de assumptos de alta relevancia,

em que o povo tomou parte co- �ue � seu obscur? �ntrevistad;) I r�e�oluçãO as mi,nhas desp�did.J.s. h�ara �ssa. viuta. �ü7�lOuam �m ventilados em conferencia ôntern,

mo factor decisivo da victória,- Ja esta bastante satisleito em lhe :::lobre a politica catharinensc, d,�eroos paizes as reunioes rrums- em Petropolis, no Palacio Rio Ne

a \ucta das urnas.r+de ha muito ter sido proporcionad?, uma op- nenhuma referencia [c·i leita, mes- terraes, ,):lra estudar o caso creado
gro, com o Chefe .da Nação, dr.

cessou, para, em seu logar, como portunidade de poder pôr á pro- mo porque eu não estava autori- pela AlIemanha. Getulio Vargas.
se ainda não bastasse tanta dis- va, na Camara Federal, senão (' zado a tratar deste assumpto, se Ao regressar á tarde de Pe-

sidencia no seio de uma familia brilho da sua intel;igencia, nem o delle houvesse s. exa. de cogitar. O \1A'U EXEMPLO PARA tropolis, o ex-chefe da policia ca

que, por pouco numerosa, deve- valor da sua cultura, que, infeliz- Satisfeitos pelas declarações do MODELO rioca conferenciou tambern demo-

ria estar unida, surgir a guerra mente, as não possue, mas-v-e isto
I
illustre representante do pOlro que BERLIM, 19 (G)--O go-

radamente com os srs. gal. G6e�

de bastidores, que traz á alma o aflirmo com convicção--a de- o consagrou nas ele:ç.ões de 14
vemo aIlemão fez declarações de Monteiro e Pedro Ernesto, só

popular a descrença na capaciJa- dicação ao seu Estado. Assim, é de outubro com �ignificativa ma- Ali h ' l' então deliberando a sua viagem.
• .., f

. ... I d que a eman a se rearmara a e

de e nos sentimentos de patriotis- mcontcste, que Ja me OI penmt- lOna entre seus pares, e egcfi o-o ' ,. d d Na passagem pelo porto de

'd
"

.

1·
. ,-,

F d I d d·
o grau maxnno e uma gran e

mo dos nossos homens públicos. tI o attmglr uma pOSIção po ltlca á Lamara 'e era, espe imo- t·
.

1 F' Florianopolis, s. s. foi cumpri-
I
,-,' d d

.

1 G' po cnCla, por JU gar que a rança,

fi Gazeta sempre· fie ao que so nao esta aCima os ID,';U'; nos agia cc; c.os. rande numero II I 1 te. J -

t
mentado a bordo pelo sr. coro-

_ I
. '1· 11··· d ng.a ,-rra, o apao e ou ras na- . ..

programma c!e informar ao p�vo, ment03 pessoaes, porque leI d,� oe amigos e corrt 19lOnanos e I r� _

'" d d � 1 h nel Anst:hano Ramos, que se fez

f
.

I·
.

h I :.-o_s vem a:1 o esse ex"mp.o a

guardando discretamente a maior es or:ta.r-me por suppm as qua 1· s. s. esperavam-no no trapIe e. e- alguns ann03. acompan.har do sr: dr. Eecretario

imparcialidade éntre os partidos, dcdes mteIlectuaes que me faltam, vando-lhe seus abraços de admlra- I do Intenor e JustJça.

para cuiàar tão sómente dos su- pelos sentimentos de gratidão aos

periores interesses collectivos, não gue Me elegeram, em virtud.� dos

podia escusar-se á opportunidade quaes me sinto ainda mais aeor-

: de entrevistar o prestigioso depu- rentado ao dever de batalhar sem

tado José Müller, em sua passa- lreguas pelo bem do meu Esta·

gem, de regresso ao Estado, por do.

São Francisco, onde se encontra- No Partido Liberal não haverá

va o nosso director. O nosso ob- tertius, pelo simples motivo de

jectivo não foi difficil de attin- gue o assumpto da succe5são, se

giro Com seu espirita aHavel, seu rà solucionado entre os dois uni·

bom humor constante o sr. José co::. nomes que têm sido objecto
Müller, com a simplicidade que de cogitação dos .eus dirigentes
o caracteriza, foi respondendo ás e estes, sem embargo dos boatm

nossas perguntas, sem vacillações que aqui venho encontrar, hão de,
nem os cuidados tão communs honrando seu passado, solucionar

entre os politicas, quando se v@m a situação qUe se apresentar, den

face á face com o jornalista. tro deste espirito de renuncia e

Indagamos, desde logo, dos abnegação que o� tem caracteri

.:. motivos a que se prendia a VIa- zado.

gem do prócer catharinense ao E' minha convicção mesmo qUe

Estado. estamos em face de um resultado

-Minha viagem, diz-nos o eleitoral que, só por si, nos eslà

sr. Müller ,-não tem objectivos apontando os rumos a seguir. O

politicas. Estou ha quasi dois 00- Partido Liberal nasceu da Revo- (I
nos 10nC1e da familia. Presumo lução e, dentro do seu program-

o

estar eleito para a Camôra Fe- ma, ou, se guizcr, dentro dos

deral, e, por isso faço esta viagem seUs (}bjectivos, são possiveis, se

para por em órdem negocias par- não n _cessarias, todas as activi

ticulares, rever amigos e levar a dades que Jemandem o bem e a

familia para passar commigo, na tranquillidade de Santa Catharina.

praia de lcarahy, em Nictheroy, A esta altura de suas declara-

.

o tempo dos trabalhos parIamen- ções, feitas de um jacto só, dei-

tares.
' xando·nos a impressão de que

_ No entanto, arrIscamos, não falIava ao poiitico as sua

ouvimos que em virtude da pu- conveniencias pessoaes,mas vibra.;a

') blica divergencia que ha no seio o seu espirito de catharim�nse, qui-

ram que os mesmos só circularão
com plenas garantia, do Governo
Federal.

ce

BERU\1, 19 (C)--A pro-

I posito
do decreto do governo

allemão sobre o obrigatoriedade
do serVlço militar e o rearma-

mento da Allemanha, o governo

Fortaleza, 19 (G) - Em vis
ta dos graves acontecimentos ui ti
mamente occorridos nesta capital,
os directores dos jornaes «A RilL_»
e «Gazeta de Noticias» declara-

na A febre amarella
em Goyaz

MáLJ signal
qu:tndo reco- Goyaz, 19(G) -EstiÍ gra.-

ç
sando com grar1de intensidade no

me amas ..

d E
i

interior este stado a febre ama-

vagens relia.

Tivemos hoje opportunidade
d� palestrar com o exumo pia
rusta sr. Alvaro Ho;zrna::l,1 que
ora nos visita para d�liciar os nos

sos aprecia lores d1 hôa musica
com a sua interpretação mar istra]
sobre as composições seicct:s dos
rnelhor s autores.

Assim, pudemos vêr, no oro

gramma que o pianista Holzm'ann
vae executar, a inserção das mais
lindas pasinas de Beethoven, co

mo a so:uta opers 27, nO. 2. de
Chopin (e3tudos, balada e noturoi

no) d� M03zkow.:iky, Liszt, elc.

.Agué.\rdemos, pois a gl'anc'e
n01te de arte que Alvaro H::>lz
mann nos proporcionarà

i);�lh-;:;;"�/:��D��, I�U (�IGO.� r��""_'
...

_'-==",r���=-I�presidente goverr;o �ngl@s enviou uma nota � AC I ......A � �
de energlco pro.testo ao governo ���

.------ - � [f�;� �

Lisbôa, 19.-(G)-Termina- allemão, em vIsta do decreto do t �
d - dI· 1

. [ti Cidade maravilhosa
��

a a apuraçao o u tImo p é'ltO, Reich de 16 do c.orrente, affi.r- �:� �
'f· 1

.
-dI" Cheia de encantos mi·l...

ven lcou-se a e elçao o genera m�ndo que tal ?ehberação velO 'W �
Miguel Carmona para presidente a.g!lar todo o UlllyerSO e qu� c.on- �.'� E� ia ôntem, distraidamente, a trauL'ar a linda �
da Rel)ublica. com 700 mil e d I �'lI canção canoca e, de repente como si <ada' .,. 'jL J ,�

t 51 era esse acto como pre lmInar lliI d
,l .) <;>.' TO [!as e l!tJ

poucos votos. para uma nova e grande guerra
..���

to as 'as c:nsuras me fossem pósta5 á I)cca, não p{:d� Ci\;.� :
a tarol�r maIS nada. E a minha cidade ma;-a'v1//lOs2 Li i!!.I

A "lei do NA LIGA DAS NAÇÕES �� se fOl por agua abaixo. ��
barulho" � � E' que um cheiw 11Orribilíss!mo de lixo p<ovindo :

.

uENEBRA, 19 (C) - A ��
de um coletor da tal nauseabunda matcria m� entupiu, 'W

LIga das Nações restabeleceu-se � de chôfre, a garganta, e não mais púde c�ntar. �Id.o abalo que so�frera ao tel conhe- ij .

O coletor estava mesmo para lá de ruim. A coL' a �
CImento da deCISão da Allemanha � haVIa abundante...

,�,

181no sentido de fórmar um exército � Eu até pensei que o .� I Í':. 1\11· d'
lü1

gen �ra \J. ),--S !Vwnteuo po ena ..

reQular, mediante a reorganiza- � usar o tal coletor como arma de combate' d· '"

� '� I I )
, pOIS que OIto "

ção do serviço militar obrigatorio. � \ co etor com toda a. carga, é muito mais eficiente que as

�IO caso está sendo examinado ij tamosas bombas lacnmogeneas. ;
agora com mais calma. Um porta- ��� . _:Xplicado �m desses coletor:s ao nariz de qualquer �
voz da Sociedade disse: "Pelo" cldadao, as lagnmas correln o dlfO cu' ia b b" ��}I, I -

' • J am ea, os seus ..

menos o ambiente ficou mais �� pu moes reclamam e ele -a vitima indefez - ,

I ".l�. C'd'd
a-nao cantara .!t

c aro". 'i'I maIS, nem mesma a 1 a e Maravilhosa ��) • como aconteceu ..
tt comigo.

garailtias A ESQUADRA ALLEMÃ � No meu caso, apezar do martmo por que passei, �
Rio, 19.-(G)-.O general BERLIM, 19 (C) _ Consta �� ainda tive uma inspiração e, desse modo sahi trauteando ��G M

. 1 h 'I All h
,� uma parodia a03 outros lindos versos:

'

�
oes onterro te!eC1orap. ou a n- aue a eman a re"ervar se-a o "

C
..

...' .'
-

I!"j idade pouco clzeirósa •

terventaria do Amazonas, dando dIreito de constrUIr 3ua esquadra, � Cheia de tristes cheiros...
�

todo o apoio do Governo Fed�- a qual entretanto, durante longo ij Cidade inodorósa r.1ral e garantias para agir como tempo será menor que a francesa � d I·
.

Ih Ih
.

IA
.

d 'd ' �!l Maravilha os lxelros

me or e parecer contra os res- e a mg esa eVI o as enormes ij � ..

ponsaveIS pelo attentado ao legis- despesas q�e acarreta a acqUlsI- �
� I S B I lH O T Ã li

lativo. ção de navlOS. ����������NT":""":"'��""����__ �.�:.tI-.:::::.I���. �L��

Rio, 19.-(G)-O d:.:putado
Ado!pho Bergamini, na sessão de
ôntem da Câmara dos Deputados,
protestou kngamente sobre a si

tuação que a «lei de segu"ança»
creará inevitavelmente. Sua oração
foi constantemente interrompida,
sendo:por vezes, suspensa a ses�ão.

gall! Góes
@ff�rece

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L;rrDa Tennis
Ciub

Picnic no Balneario
de Cannasviei ra

O "Lyra Tennis Club" rea

lizará no proximo Domingo, 24
do corrente, um grandioso picnic
no BALNEARIO DE CAN
NASVIIERA, acontecimento so

cial, este, que, como as demais
recreações offerecidas pelo pres
tigioso cercle da collina, tem des
pertado o mais vivo interesse e

ê enthusiasmo entre as familias
dos seus associados.
A partida dos excursionistas.

que serão conduzidos de omm

bus, está marcada para Domingo,
às 7112 horas da manhã, e o

ponto de reunião é defronte do
HOTEL LA PORTA. Somen-
e terão lugares reservados nos Iomnibus as pessoas que se insere
verem até Sexta-Feira desta se

mana na lista exposta para este

fim na "JOALHERIA BOET
TCHER," na esquina da Rua

Trajano com a Felippe Schmidt.
Um afinado conjuncto orches

traI e um bem cuidado serviço
botequim acompanharão o picnic
e a eslorçada Directoria do "Ly
ra" está preparando varias sur

prezas originaes para essa festa.

r'- Prefiram sempre o inegua-
-

vavel SAB.4J.,\.O
I ND IOde Curityba,

Banco de
Credíto Po-.
pular e·Agri
colade San
ta Catharína
(Soe. Coop. F?esp. Ltda.)

Rua Trajano �!. 16

(Edifício proprio)

Capital 136:700$000
Resena 56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CJC Limitada S·r· ara.
CjCAvisoPrevia 6·[. ara.
Prazo Fixo g·I. ala.

Integral ismo A Europa
2

sedenta
n.

Carpa
valesco Palhe.

tinhas
deHa tempos deparou· se-nos um jornal, que toda a vez que

desejava atacar o Integralismo, ou por ignorancia por parte dos
seus jornalistas ou por pobreza de vocabulos, empregavam termos

que a decencia obriga a calar. Assim é que, além das aggressõ�s T d anseiam parphysicas, soffrernos tambem as aggressões literarias, nós e a propna a os
literatura.

OS mais fartes'Não será devolvido o original Sempre que nos vemos obrigados a repellir ataques, quasi
�� . �publicado ou não.

sempre calurnniosos e infamantes, fazemos uso da lin?uag.em seren.a � �s..
O conceito expresso en arli- e ao alcance de todo aquelle que Cllfsou. es�ola pnmana. Jamais

I Paris 18 -(G)-O pn.nei- tropas adextradas, uma vez que ogo de collaboração, mesmr soli- alguem leu que instigassemos nossos partidarios a surrar qualquer ..

'

F·I di 'zo de serviço militar não fôs-I . -.

I h d
.

ro rmmstro an 10 apresentou a pracilada, não imp ica em respotr adversano; Jamais aIguem eu que c: amassemos nossos a versanos

d prolongado.sabilidade ou endõssc tior parte de ladrões ou causa semelhante. E' claro que, quando dizemos que Câmara dos Deputa oI
i

udm pro- se
,

d J•ecto de lei para amp iar, urante
_

da Redacção. Litvinoff e varias outros são la rões, é porque temos provas que nos

quatro annos, o serviço militar Comprae para vos conven-Assignaturas autorizam a tal.
I

.

n n a dois annos, afim de compensar cer O formidave e economi-
ANNO 44$000 II

a escassez de conscriptos, occasio-
co SABÃO INDIOSEMESTRE 24$000 A marcha do I ntegralisrno nada pela diminuição da natali-

TRIMESTRE 12$000 dade durante os annos da grande
MEZ 4$�OOO nos municipios guerra-1914 a 1918. A sessão com-A correspondencia, bem como A Câmara, depois de recusar

tl deI ti por grande maioria, uma contra- memora Ivaos valores re a [VOS aos an- JOINVILLE �

nuncios e assignaturas devem proposição socialista, expressou, an te-ôn tem noser enviados ao Director-Ge- O Jornal de [oinoille, de 13 do corrente, entre outras coi- por 354 contra 210 votos, a sua
•rente Jairo Callada. sas interessantes traz, na primeira pagina, sob o titulo mCI:ilVO: confiança ao governo quanto a es- C lu bGerman Ia Onde se J.a9a«A unica salvação da Patria está no Integra- se projecto. Uma grande assistencia af-

•lismo> , ha um bello artigo, na mesma edição, que termina assim: Logo após á "Jtãção da con- fluiu ante-ôntern, ánoite, ao sa- a v Ida pe Ia«Brasileiros mudemos de Iórma de governo. Estamos no dilema: tra-proposição socialista, o sr. Ião nobre no «CLUBE GER- .-b d d«Communismo ou lntegralismo. Entre um e outro não queha tergiversar Flandin rebateu a accusação que MANIA», afim de render uma I er a e
-Optemos pelo segundo. A luta futura vae ser entre ambos. Nin- se fazia ao governo de procurar significativa homenagem aos
guem se illuda. O Integralismo vem ganhando terreno. fugir a responsabilidades com a mortos na grande guerra eu- La Rochelle, 18.-(G)-DeSurgiu sob a chacota e vae se impondo e sabendo suppor- sua politica, exigindo um segua- ropéa, e quem lá esteve ficou I accôrd? co� .

n,oticias recebi�astar as dores e os soffrimentos. do voto de confiança da Câmara, deveras sensibilisado com a da pemtenciana da Ilha do Dla-
_A imprensa nos ataca; o caudilho Flôres da Cunha nos que lhe foi concedido. maneira digna e ;honrosa co- bo, durante os tres mêses do ve; �

persegue; os cornmunistas nos matam; os liberaes democratas [orgi- O ministro Flandin obteve um
mo o povo allemão costuma rão fugiram daqu-lle afamado precam leis para nos prenderem. Mas não se faz parar as aguas do Ama- esplêndido triumpho, pois ao fim recordar os feitos sublimes e sidio vinte e dois condernnadoszonas com frageis diques. Assim tambem o Integralismo. Não ha da sessão parlamentar, havia con- sacrificios inconfundiveis dos a trabalhos forçados por toJa adiques que impeçam a sua marcha victoriosa. seguido tres votos de conliança. seus heroicos filhos, que tom- vida.O tempo dirá se temos ou não razão. -

. bam 110 sagrado campo da Erltre os fugitivos, nota-se Ju-II " Paris, 18.--(G)-Reumda a luta e gloria. lien Emeric, de 3� an�os �e ida.II

commissão de Exército da Câ- A tocante sessão comme- de, condemnado a guilhotina, da
mara, o seu presidente e ex-minis- morativa teve inicio ás 20 qual se salvou por um indulto
tro du guerra sr. Fabrj declarou, horas com a «Marcha Fune- presidencial.
em nome do governo. que a Al- bre- de Mendelsohn, hábil- Não ha possibilidade de sa
lemanha conta actualmente con mente executada ao harrnonlo ber-se quantos desses presidiarias500 aviões de combate e impor pela eximia concertista e pro· fugitivos conseguiram atravessar
ta materias pnmas necessanas fessora de piano sra. Gertrud as águ.as infestadas de tubarõe� e

para a guerra. Busch. Seguiu-se a apresen- as pengosas zonas pantanosas, �n.Ajuntou que calculava os effec tação de um quadro vivo Iestadas de germens do palludistivos do exército aliemão em 600 syrnbolizando O tumulo do mo; mas a prática nesses caso;
mil homens, emguanto que o exer- soldado desconhecido, duran- indica que só um número redu
cito francês conta apenas com 453 te a qual se fez ouvir um zido desses fugitivos terá chegamil homens e affirmou que uma afinado côro fallante. A in- do com vida á terra firme, quemobilização geral francêsa, convo- telligente normalista srta. para elles equivale pela Terra da
cada em qualquer tempo dentro Felicitas Hatzki recitou então Promissão.
dos próximos quatro annos, seria

com toda a naturalidade e boa
um fracasso, devido à falta de dicção, uma linda poêsla al-

lusiva ao acto.
O discurso commemorati

'/0 do programma foi pronun
ciado pelo dr. Georg Sippel,
que impressionou profunda
mente o auditorio com os

brilhantes conceitos, que emit
tiu sobre o amor á Patria e

os sacrificios que esta exige
dos seus filhos. Numa lin

guagem fluente o dr. Sippel
expôz nitidamente os seus
nobres argumentos, o que lhe
valeu a approvação unanime
dos presentes. O novo guarda-mór
A professora sra. Gertrud

Busch executou ainda com Foi nomeado guarda-mór da
maestria a «Marcha Funebre». Alfandega desta Capital, o nosso
de Chopin' e em conjuncto distincto confrade e primeiro eS.

com a prendada srta. Vera cripturario da mesma .repartição,
EhJke, a «Ouverture Egmoni», sr. prof. Clementina F. Barcellos
de Beethoven, que constituiu de Britto, a quem por, esse mo'
a nota classica da noite. tiTo, felicitamos com effusão.
Nos intervallos a assisten-

cia cantou varias canções pa
trioticas e populares allemãs.

E assim, em um ambiente,
em que figurava no logar de
hl)nra o pavilhão nadonal
brasileiro, ladeado pelas ban- S: PAULO, 19 (G)-O sur.
deiras nacio�aes alle�ães, to epidemico de malaria toma tO.
decorreu a bnlhante cenmo- do o interior do Estado. A Es'
nia em homenagem aos mor- trada de Ferro Sorocabana trans.
tos n.a grande guerra. formou alguns carros em sanita-_

rios. Ainda ôntem partiu para
Porto Martins um desses carroS,

EMPRE- -ambulancias. afim de attender
GO : Para trabalho e�- os enfermos daquella �ona. Ou�

terno, preciza-se de pessoas ach- tros carros. de soccorro tomaram

vas, na Crédito Mútuo Predial. novos destmos.

BIGUASSU'

Foi fundado ôntem, no município de Biguassú, mais um

nucleo na localidade Tres Riachos. Até agora, em todo o BiguasslÍ,
o número de integralistas attinge a 300.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Cartazesdo
Dia

CENTRAL-O rei dos men

I digas, ás 7,30 horas.
Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
t'RIADOR

EWALDO BAASCH ODEON - Sorte negra, ás
7,30 horas.

IMPERIAL - Loucuras de
----------------------

Hollywood, ás 7,30 horas.

PALHOÇA
Em Florianopolis pode diri
gir-se aRaphael Digiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76 Garage Americana

ROYAL - Nascida para o Rua Francisco Tolentino n: 1
mal, ás 7,30 horas. TELEPHONE 1.577

numero sor

teado, do
D U P L O
do ca?ital
nominal.

.sorteios men-Combinações ,;1'11

novas e mUlto .1;1
' .

interessantes l' � .

d ·1 d �ft,�, -:r..be
. ttt.u os e, -;' � ;_,;capltahzilção, "'... , i'Jãll>'

quer saldados
ca�... lllt.l ��!b9crtDtO!

quer de pa-

gamento frac-

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao I·

Companhia Bro,i!.�i"O P"�o ;"ce�liv()f odes·
e.nvolvin"Nllo de tCCM)m,Q

2.ooo;000$0ü1) - C"p""'; ,,,••Htl->.do; soo:OOOâooo

clOnano.

�dA Sor.la!' Rt"t�:�.�

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor
Sociedade de Capitalização»

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Socieda�e,
do final do 10· anno em diante, TODOS OS ANNOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS A
27 DE FEVEREIRO DE 1935:

Titulo N'
1 5745 Contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
10235 D. Maria Isabel-S. Paulo-contemplada com Rs.

.

9557 JOàquim da Costa Ortigão Sampaio Junior-Rio de Janeuo-contemplado
6:000$000com Rs.

I d R 6 000$0009557 Pedro Silva Soares-S. Jeronymo-R. G. do Sul-c�ntemp a o com s. :

3535 Joana Wild-Rio de Janeiro-contemplada com um htulo d� Rs.
.

6:000$000
13953 João Rocha Fraga-S Salvador, Bahia-contemplado com titulo hberado de

Rs.
.

..

6:000$000
13953 .•Ifredo Farias-Rio de Janeiro-contemplado com um titulo hberado de Rs. 6:000$000

12:000$000
6:000$000

I nformações com os
,

Campos
Correspondentes Regionaes

Lobo & Cia.
Florianopolis •• Laguna Itajahy

.,

( "i, ":1 . '. .,".� ".;,. I" '." i
_, .....

,

sangue Da Secretaria do Club Carna.
valesco e Musical Palhetinhas,
que muito se distinguiu nos foi.
guedos carnavalescos deste anno,
recebemos um officio commu,
nicando-nos da posse da sua
nova directoria, que ficou assim
constituida:

Presidente, Adolpho Ayres da
Silva; vice-presidente, Antonio
Tonéra; I· secretario, Joaquim
Lucio de Souza; 2· secretario,
Militao Willain; I' thesoureiro, �

Alfredo Silva; 2· thesoureiro, Ra.
nulpho E. S. de Souza; procura
dor, Emiliano Peixoto; orador,
Aldo Fernandes; director do bló.
co, Alfredo Silva; director de ar.

chestra, Vespasiano José de Sou.
za; commissão de syndicancia,
João Coelho Jo:;é.

ser

Onde está
João Garelles
BELLO HORIZONTE, 19

(G)-A familia de João Garel·
les pede que comnuniquem para
a rua Christiano Vianna, 21 7-
S. Paulo, o paradeiro deste se-

nhor que ha mais de 20 annos

abandonou seu lar.

A malaria
em S. Paula

•.. ��'C o.',, . '" Jj.1 t
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Agradecimento·�

e missa
Eurípedes Gonçalves Ferro

Viuva, filhos, mãe, genros, nóra e netos do saudoso Emi

pedes Gonçalves Ferro, vêm, por meio d -ste tcrnar publico 03 seus

agradecimentos aos humanitarios medicos O ·S. Bulciío Vian-iv, Alfre- PreQ!)z correntes na praça de Limpos leves kilo 1 $000
do Araujo e Djalma Motllmanc, pdasol:cítudc e esforços com que Florianopolls Limpos refugos kilo 1$000

03 PARiDR03 0<-\ F.C.D.\orecord sul americano na distan-

procuraram salvar o inesquecivel morto, bem assim ao Dr. Evaristo FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$500
INSPECCIONARAM O CAM- cia de 200 metros, com o tem-

David Pernetta director regional dos Correios e Telrgraphos, pelas Cruzeiro 44 kilos 36$500
PO «ADOLPHO KONDER» ro de 2'43" 215.

homenagens prestadas á memoria do Sf':U antigo collega, e a tolas as Surpreza 44 kilos 34$500 PELES V'
.

A
No dia immediato desse feito

-
-

G d
isitararn.ante-ontern, o carrpo ". d d d d f

pessôas amigas que manifestaram seu p;:sar por car a', cartões, e te- Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 atos o matto uma 4$000 K 1 T
o gran e na a ar es ez esse

I d fI d f L 'do 30$000
OI1(.er os srs. te, Jor;re Pro:cn- l 2'42 O '

egrarnrnas, envian o corôas, ores e comparecenc o ao uneraes. Indiana 28$000 ontras me Ia uma
.

d J F
.

B
o

I' T I \ empo para »
• caso e que

R ff' d 'd'd'
r: .

d 3$000 ç�, r. . erreira astos, \Je son h'
..

ea irman o sua gratl ão, convi am aos s-us amigos e pes- ASSUCAR \J.raxmm o matto uma '1,1 C' J'
o ornem-peixe procurou Ir mais

d I d 7 d
' G

.

d 4$-00
vunes e ypnano ose, que exa- lé

.

d 400
sôas e suas re ações para a missa e o. ia, q'Je em intenção á Extra 68$000 i raxairn o campo uma '). 'd d d

a. em, conquistao o, em me-

d l'd
.

f II C 'd' Li,$POO
m naram a necessi a e � remo- t t d 5' "4 1 5

alma o inesquecive e quen o esposo, pae .. irmão, i 10, genro e avô, DI'am.ante 6,8$000 . )atetos me lOS uma ,) d I
ros, o ernpo e "')} I

I:' c: qção, coisa por todos reconhe- f l' d ",' 6
'

d
'

mandam celebrar, dia 22, sexta feira, ás 8 horas, na Cathedral Me- Chri�tal 55$000 f orco do matto uma 4$000'J b' d '.'
d ran o, apena �egun o� e

I I d"'f d
. L d '2$000

ci : a como o jecto e DIImcHa °[5 'I d
tropo itana, pe o que esoe Já mamlestam seus agra ecimentos aos �".IT()l.·d.... 62él:.OOO argatos gran esuma./ 'd""

J para Igua ar () recor mun-

d
"

d l'
'

'1 oJ -o.V
V d provi encia. Assirn e que, a estas d' I N' ibi -

.

d bb d
que comparecerem a este acto e meoa e chnstã. Terceira 48$000 ea os mateiros kilo 8$000 1 I" d

Ia . a exi Jç;1O ; sa a o

clt,,�����r.:--?;)[];,����:-=<1� ..�WjVl,
ioras, o matto a I existente c everá B ' ,. . .

'

��.. ,,,.� ���T��Jr:����J(�::::r,'�J�,�'V<!9 d
.

ene cummuiu o tempo para

�� �
..

\'!� Q AL DE CABO FRIO MAO"""IRA DE LEI PRI
estar roça o e proseguida a cons- 5' /t2 1 [5 ,', ,d

��",' ,

•

'. \\!�,/.. 1,
...:)1-\.

•
'

L./ - 1 -

da cêrcav j d d b
.. , c,LI. o em expenen-

'\,,� T\;t]:.'TDA QUALIDADE trucçào a cerca, 1'1 o erru ar, I

AtI t b '��i
lV1Ll�" .-

�

A d 1
era para a cancar o r.cord mun-

Y4:'1 . en �� .� r��:' t�'ISacco de 6� bl.os �/$�5500(u:� Taboas de lei est. (3x23) duzia
se o morro a g�;a. dia'.

�

�] _

('Ç��
",

'01P 'L'.

,

� r;,�
I 5ac:o de 4; �llos 38$000 Oesapparecerá o chuveiro ali

����.: A s7:g'" ::':=C=I'���:oc�o·:;'·.:"'" =o. rna �. \ �;'��;at,4� k�I:, 2����� Tabcas lei larg. 3x3 I dz. 5 4$000 :�;�:;�;i'��Sob'! a:�h��::�a't
<I, J'-"\. > -:;;., � ,�"I�•• '

_ � [�:(4 Pernas de serra lei dz. 28$000 .

II d '

'I F d
então serão installa os quatro cnu-

�,'''1 de �L.d::)lic8G,..A.."jes, cem séde �.\,�,).! SAL

-

:'ôrro e pinho 14�OOO veiros, mictorios, vestiarios e dor-
r1] _

p -..J f
r« DE MOSSORO' Taboc<s d� qua1idad 2 23' d

r� em. Sao �.l:I"),,-:>e,/�utonza\..: J�'._...,e IS- �.·��,Z,_] �acco de 69 k�los 10$50�1'
G, e

�'6dfO�Ó mitorios, desapp:1Lc�ndo tambem

l�� callzada pr!i:l R
- r"o FJ:..it ral e �hl.. d 4) 1 I 7$50'

1P do actuallocal as bilheteria". Es-

�;\\1
,�, '."

\"",
, A ,I..... r"':.

" a; f�.'í\1 >Jac�o e
_ �l OS I)

I S:1fnJ05,
1 x5 a dz. 6dfOOO

�]. possue a cur �J. p "."..;ntç;; 11. i l2 t�,J MOldo de 4) blos 9$000
1P sas providencias tiveram inicio ho·

��A (�1 SAB O JO NV LLF M�rcadu do Rio je, sendo provdvel que domingo

�� FORMIDAVEIS �vrteios propri)s, �r2.S vczes� por r�,,·�,�1. Caixas p:quenas
I 1

4$000 FEIJAO I proximo, no ftstival do Tamanda·

l��,� semana, todas as segundas, terças e S::Atas-feiras �. Caixas grandes 5$000 (Por sacctl ,de 60 kiZos)
ré, já se aprecie alguma remo.::lJa-

rÃ\1 EXTRACÇA-O 1 b 1 1 � Preto novo 11 �)OOO ção. A seguir, então, dar-se-á ini-

�l�' com g o os c � crysta. �, DIVEfLSOS Branco esp�cial 25$000
cio á construcção de cam?os pa-

(�) A fv'lAXIJYlA l�sura .c_ hOl,.1C.stid8de, P Jis, os sor- t1.t�:�.!,� I Arroz sa.eco.
44$000 Vermelho 20$000

ra Baskel e
.

Wolley reformanJo-

�� t
-

.. 1 1 li o K r (' �IT 1 ' se a pista. As traves de goals
\lI'c... elOS sao pr:....:,encICllos pc: o povo I\,N.. ,.."", i ....eroz1,.:ne ca,lx3 35$OJ,) :\.\.il::ti,1l10 23$000 d
,.. _

�A>.�
I

serão mu adas ainda esta semana,

'�'i:.r..�!�..)��..íA.��,')�;:-p�.I,�{";;:� "o,;"� ?;;�r:�'j;;="�,��t-�f��\;;;;.;j1_:} I Gazo,llla
Cillxa 55$000 MERCADO fROUXO

't(1)o'����i'�'j,�""-",�,,,_<\.:"��� Y"'A��� V" I l' 16000 pois as que lá se encontram estão
.

' � ,.�

I elas c � ceDO caIxa
seguras a barbante. Com essa no-

(��W��[\>N!�;�,";;<�:;��P...:;«'I��,��,")�::��')5f4 1\ Soda Pyramlde caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA

��_,�1'��G--��_;:;:.;r.�"'>d:''':�::_Ü
i..�. �'l.

:":'!:..�,:'�.;��<»'l�Xl Cebola, caixa 49�OOO ..

(Po, ,acco de 50 hllos) :;!:t;:�ãOq�: ,�:::b;e�mo:ecl:::s
[1� Trans��Q)�,!!J�� Iii � ,BUiU!1cW �] Vélas stearina caixas 3J:j;000 hna com pó 13$000
�t;; '" �1f1 Z' M F' I .

30$000
do falla d.:: confo tJ.

�\� I �M eii\ ays Iscner caIxa . Grosõa sem pó 11 $500

��_,.·1 F IO rianopo!is Bom Reti ro �\1 COco ,"c<o 50$000 MERCADO FIRME O ALDO E' DO .0UDE> ...
_

.

Foi rransf,údo pa'a junh, pró·
[1-] �] Farello saceo 6$500 XImo o campeonato sul-a!l1erica-

�� ACElTAM-SEPASSAGEIROS, CARO \S EENCOi\iENDAS � Fare!:inho sacco 8$500 ARROZ At ó; á \Í ita ao campo, os no de haskel-ball. O motivo da

1�1 Fe·t-:I- º- C.... ; -, j in-
'Jl_ ,.� da r,�\'\ Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 601..1·ZOS) ,liriÇloentes da F,C.O. rumaram à tramferencia parte dJS uru,guayoc

t�] A'OE'-N·C(.IxA F'''! I��. i"�'·H ,I II�;-t: �
- ��� 24$000 A 11 E

.

I 1(50$000 �Iut'. tendo deparado, no carni- e argentinos. O adiame!1to� tam:
�,�,l

_. .
-

-

unco,.s
co o·e ie' ap [.,�� V'l d A k'! 7$100 gu .1a speCla

'

h� O encarr-eFa-b MARCUS MOURA l)� G
e as e cer� k� .

$400 Agulha Bom 46$000 lho, bem distrahido, o Aldo Fer- bem nos proporcionou crto in ..

�@�l��t��1������tr���\�����I� .rampos p. C(�ra 10 I
I Japonez Especial Lt �$OOO iandes, que apreciava uma dis- teresse, para melhor prepD de

CUTIcuto lVIaua. sacco 11 $500 I J B 40' 000 r. u' a do gúde, entre ce:Jto e pou- um five q\Ie houve as tradiçõe;
Phosphoros Pinheiro lata 21 O$OQ()

I Ba?�neCz ?dm :])
co; garotos. Serà que o Aldo e�- do Bra3il fóra do eeu torrão. Nes3e

A f d 12 AI 76r.t-"1"'\
ICa om a 34$000

rame arpa o n. ro o � ..;»Ul, lava se lembrando do seu t�mr-o certamen tomarão parte Chile-

Arame farpado n. 13 rô]o 35$000 I
MERCADO FROUXO de néné? Assim fazem os bons Argentina- Uruguay e Brasil..

I BAKHA corações!

Basket-ball

O SPORTING INVENCIVEL

O Sporting de MontevidéJ,
qu.:: estreou auspiciosJ.m�nte no

Rio, vencendo o Vasco da Gama
e o combinado da A:nea, acaba
de obter mais um triumpho sobre
a possante equipe do Coyinthians.
O" sportmen vizinhos estão dis
postos a deixar o Brasil inveaei
vei3. Sua próxima lucta, annu"1-

ciada é com o Athletico de São
o I ' -"
1 au 0, pena e qu� ne.o desejem
os uruguay05 e lfrcnlar os cam

peõôs do Bra:;i\---os rio-::tranden-'
"

se; do sul.

SO' EM JUNHO...

���e����---------- ����}����®
� �
"�;'l, �� ��1ci1'c�u:!\,) de FIJlri31101'li'lUS Mantas Gorolas
. -

�

� <$� Feijão preto sa'::co 15$000 Patos e Manta

� � I Feijão branco sacco 15$000

\
Sortida regular

@ tl� Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

�� r�l� Milho sacco 1 Og500 .

''''1,'
n

�� �� Batata sacco 10$000 OIVEROSS

C<i!ti \i� Amendoim sacco 102:'".;000 (Cai lci1o)
��

.

t'<� Arroz em caSCo. sacco 12,?OOO Cêra
Farinha Barreiros sacco 12$000 CJ)Q

Farinha commum sacco 9$000 Came de porro
I Farinha de milho sacco 1 4�,000 Tcucinho

Café em côco sueca 26$000
Ervilha Ido $200
Ganha kílo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco leilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
C�ra kilo 5$000
Mél de abelhaslata I 7$000
Nozes kilo 8$000

VINHO DO RIO GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000

Xarque coxões arroba 28$000
XaEjUe sortidos arroba 26$000

Em quintos
Em decimos

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 ki!os 155$000
Em latas de 5 kilos 1 s 8$000
Em latas de 2 kilos 1 60$000

1$900
lnOO
1$600

fIRME

Continua na 6a. pagina

(por kilo)

Natação

POR POUCO SERA'
NOSSO

Beneven'Jto, nadador de 400
metros de costas, pertencente à
I'/lalinha brasileira, vem procu
rando se approximar do tempo
record mundial de fórma brilhan
te. Bené ha poucos dias bateu

Café em gião arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

MERCADO CALMO

Querendo reparar, enlIraxar e la
- "

var seu automovd procure a «GA
RAGE AMERICANA>} rua

Francisco Tolentino n' 1.
XARQUE E�r�J�PRE

G.lJt..DA! Precisa
se de uma á praça General O
soria n. 38.

"Parani� Mei'8cantil"

Edição Especial ��SANTA

Artiaoso Photograph icos

COUROS

6�;OOO
1$500
1$700
1$600

CATHA.RINA" acha-S8 no prelo e

circulará em ABRIL PROXIMO.
'

90 dlv á vista
58$563 58:��� Redacção e Adrninis"traçao

4�790 RUAjULlA DA COSTA, 356 - CURaTVa A.
1:p023 ��..Ja������ �

- �mI""'
..

$500 �'5'� '�'.<��t� � ��,����f�W��*
11$870 � AnenClaa M' Q"&...Ie�!i.mI � -li ��'�
1$620 l� :f �Ui y i'nl� lUIe [�
3$880 f.À\1 Publicações

lk;
2$780 r�� �3$450 � Autorizdda e fiscali:.�a- �j
��6�� �

da pelo Governo F�e- Jl�
,

� deral -- Carta Patente, 112 �
� Só o profissional competente e criterioso I MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO �2' RESULTADO DO SORTEIO DO DIA I 8-3-935 ��

�,;_;,".g,; ���:a::.������, c��ra�t�����v��dr��eI��ã�a������ �.;� FeiJ'ão (:a:::sK)
,m

�:::63 24��;a'o" ,�a:;g�'�.367 � I P rem,. iO 5O54 �
• �J e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �." �� 2' [í,]

�� duraveis. e Arroz ( }}) 105.759 17.945 13.434�, 3' "
5925 �4

�lê.')z) �� Farlnha ( }}) 34.414 20.824 7.906 r�'1 4203�
f

ii REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS & Banha (caixa,) 10.601 5.72'; 9.740 � 4 ..

515,2 �,
� NA CASA � Milho (saccos) 25.496 k,\� 6' "

3432. ��
��t � Xarque (fardos 13.5GO t1-j �
�.e(f'''G��'----------G.��e (Faltam as sahidas dos depositos particulares. ������������i��l�

CAl\1JIO
(Impressa em excellente papel, il!usIrada, reporta

gens, dados estatisticos, etc.

\

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« ItaJia

Revelação -- Cópias _.; Ampliações
PHOTO

RUHLAND Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

« Portugal
« Nova YOIk
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

r
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A GAZELA

I ,�harmacia
O

Em joias, moe- �OS�Si)GI�.�@'l��e.��••
I POPULAR U ro das, barras, etc. I II • �
1 DE

galmente autorizd�0;'1�a-sBanc�- • Fabr Ica de ove IS g
I Antonia cFAcampara �

a':!

do Brasil, pagando-se os melho- � IDE �

II Praça 15 de Novembro 27 r�s preços: Unica Joalher�a auto- • Pedro Vila I i ��
TELEPHONE 1170 nzada pelo Banco do Brasil, Ro- � <U

'="""""'--=--==..........=="""""'==--,
berto Müller-Rua Trajano. 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �t ESTYLO-lla João Pinto, : I B-Telcphone 1693 �

G ' �
�••••�@�$�.e��tl ! �
O ---'�

ArADEmlrD

MOLESTIAS DE SENHORAS ,ii! João�José Cabral, provi-
sionado.

-PARTOS

Diagnosti ro àos mol�stias ! ,I
1{. Felippe Schmidt, 9-sala 3

r..A! 5 X Telephones:
I Internas pelos nO; I i
i: Tratamentos C:r1 as Radio -: I Escriptorio·
"

Ui C t Residencia

I Oi1�as Curta� .

e trTa ur as I ; I

RadlOs U. Vld�ta e infra-Ver- =�'�-��-��������.
melhos--Compko Gabinete de. !l I

Eltetricid:cde Medica i I: Accaclo Mo-
fll!

-

d AApplica O C?m:u'Tlo-Thorax Ar-! I
"

e II_naçao e ssucartificial contra o Tub�rculose Pu!-

\ \ • tl
monar, com controle rOàiolo9icot re I ra tem seu escrip-]_ _

_

Consultoria: R. Felippe::> I I
---------

Schmidt rr 18, das 9 ás 12: "tório de advocacia á rua = de =1
� das 14 ásp7 hS.--Telef

I ==Jaão Sei,va==1475 - Res. Visconde de Visconde de Ouro Preto
Ouro·Preto 75-Telef. 1450 1 Telephone 1441 Caixa Postal 105

� I n. 70. - Phone: 1277.-
- I'
t

-"""'"'""'�=��==I:,
1 Caixa Postal, na.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

I Nas grandes luctas que desde-
iiiiiiiãiiiiiiiii!;"����iiiiõiiD �__�__iiiiiiíiiii�iiiiiiíiiiiiiiiiiíiiii���

II
bram no campo da actividade 50-

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin

,I cial ou commercial, o espirita mo-

cipal do districto «João Pessõa», com fundos

'I
demo e bem equilibrado utilisa o

I para o mar.
.

_

: telephone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇAO
\ divel das necessidades!

A G
-

Médicos

DO

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Cesar Sartori I
Clínica cirurgica-operações

Dr. O:3wn!da tlulcão Vianna

Escriptorio R. Fclippe
Das 3 horas em diante dia- I! Schrnidt n: 9 Phone 1483

riamernente á R. Arcypreste ii
-

-

-

Paiva n: 1 -- Phone 1.618

1----==
ResidencIa:-R. Esteves 1u- I' D Fulvio Aducci II iinior, 179-Phone. 1.285 r.

Advogado ,

I iI
I
i
r

n: 18! I
i i
u

III- Das 10 ás 12 e das 14 áS!
Médico - Operador. Es- 17 horas I
pccialista em altaCirur- I f

gia e EGineCOJIOgia 26 i
I! =======---==-1.1

ReJ. Rua ' steves imtor, I I
�

I
E I

Dr. Cid Campos '

Rua João Pinto,
(sobrado)

Dr. Rica:rdo GoUsmann

TELEPHONE 1131
Consulicrio: Rua �rajar:o /8

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gi i Costa

, I

I Escritorio: Rua Trajano,
n: 1 L

1
1-====='=--=-=====

li

II:D""'5"=.""'p=e'=d=l'o=rl=�=r=tlI=ou=l'=a=fe=r=n�
II_,I, ,I

li� Advogado I

I,I!I-Rua Trajano, rr 1 sob�ad(' l_I Telcphone n 1548 1\ii \

l� -- !

:-C-A-�\-ED-ICO-CIRURGIA I r�riRto�dVOC�f.!:!
I Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

,

I
,

Dr. Antonio Botin;
I

Medicina lnterna-> Syphilis

I
1

Consultoria e Residencia

Ri.!!1 Traj�no, 21

Consultas ás 17 horas

Teleph,me 1.658

'Vias Urinarias

I'

I Dr. Aurelio Rotolo
i
I
Com pratica nos hospitais

da Europa

1.620
1.274

Clinica Medica

T!JUCAS

!i
ri
"
r

CLINICA

Pharrnaclasl

Almanak Laemmert

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatistica e Informações
geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• volume -- Districto Feàeral
2' -- 5ãa Paulo. minas e C?aranó
3' -- Demais Estaeos àa Brasil

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

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

'().Jlume üspecia] doEstado de Santa Calharina
_ Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da

ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R;d��tor neste Estado:-A ..Montenegro de Oliveira

Director-prop�ietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Atwaler ent
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa I\� iscellanea
0------------ -----�---'��

Flarisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidad�, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes,

RUA JOAO PINTO N. 2 J

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Novidades
_iterarias

Pelleleria
Argenti.l-a

A Educacão na Russia Sovi�
lica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco .Jlnalyse-Por Gastão P,)
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�plHpUV
Edições de Adersen - Editor:";
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

I:) lO de (Curitiba) fabri,=ad!w cO_!1l1 OI�
ao que é bom, é eCDnomicD e rendôso .

ENTEE

,

e

PE

I
valar

--

:
'

I
1

E VERA Q,UE É eu PERI OR
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A 01\?;Sf\

repita I reullscôo 9.000:000$000, .

Reservas mais oe 36.000:000$0001 �
Receita em 1933 17.762:703$361 �1mmoveis 13.472:299$349
Responc;abiliàaàes cesurntõcs em 1933 2.369.938:432�iB161
(Estas responsabiliàaoes referem-se sóm ente (lOS ramos àell' �F060 e TRAH5PORTE5, que são os 0015 Llt--llrD5 em quel'� ,

a rampanhia opérc) �li" l1í
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàcres àl? Avarias em tODOS os, � i �
Estcõos do Brasil, no Llr uquo: (5uccursal) I? nas p rlnr lp o cs f ,�

praças extrcriqeh-ns ª �
Agentes em Florianopalis cnrneoe LOBO E'� rIA. (j .'''''''�''''''���IIl'�''''''""","_.��"",",'''''''''''&::2.'_'''''''__

Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) faixa postal 19 r
TlZlegr. ALLIAHÇA T'elepb. 1.083 �, R """"iI=',"�:'''��;''''��,..._

. . . c � 21
- --- --

Eacrlptor-loe em Laguna e ltojahy _Jub-Agrmtr:s em \��! �'l,.;.�""! 1'3;" ' "

,', �',�' �,A,'_\"!':l,, 'I�Blurnenau e Lages
_ "� m! gi$ �

,

� �'t� lÍ�� w'� �
.; f� � � �;�.

1�����������""�'=��I�:gj!BI'�""""",�""""""",��_��""�'=�_���",,��_:�"illJ.! !!J Li· �1J.' � fJ.! �: �id'" � � � .�';:.':. \�$'.:w· � (\�, { ",.

--- Funõcõc em 1870 ---

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mm'\lTIm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Bé11nearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:v� ou MAIS lótes, Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. »ode brindar seus {ilhas.
Linàa Vista t'anorcmica.

Eapleriõlõu praia
õ

e banhos.
Optima nascente

õ

e agua potcuel.
Terrenos cornplatnrnentz planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Herrilio Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feoeral, em construrção.

600 õo 6rupa Escolar 'José Boiteux.
Ha séàe ào Di5lricta 'João t'essôa.

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

Prestações mensaes desde 3(1$000
A 5arieàade se encarrega àa construcção ôz Préàios

ca lótes côqulr.õoa, meõlcrite a pagamento éle uma •.
cntrcõu á

ur.stc I? o reatu're em pagamentos mansuea.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

'-===- =

ARTIGO
,e R I A N

I, J

, �--$I
,,_,:--��:�E.;:�;-::!:;' ,i#.<�c.)

R. CONSELHEIRO MA- IFRA N. 70
. Virgilio José

FLORIANOPOUS I GarCia.uRuaTirQ.,
� dentes n.1o-Fir>rrai1!l.ju:',

ITAL

Especialidades em caramellos, bonbons,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades
sarnentos, baptisados e bailes.

para ca-

empadas,

f(ESTACRANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FEHRARI
RUA FELlPP SCHfvIIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TIV\]ANO) Telephone 1.194

f GARANTIDO }jl;��:'4:
E CUSTA 6 $ �.;:�.,.. '�

O DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS , CRA\lO�

RUGAS E POROS ABERTOS

End. Tet FI LOr\'� ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

C 'ti

RUA.
_

CfOAO( (�TADO--- �

SE QUERES Ai'T'AR C:

I M d· t I AUTO commodamenle e com

I O I S a I
segurança chama o

"

,,'

."

RUA 28 DE SETEM- Ford VS-20U
BRO N. 16 Phone. 1.'2'12

E NAD.c� MAl3!

--

PASCHOAL SIMONE S. A·

..»
_. I Gl�JliiO!��"CZi'Df'MZV7F"

Yaurt da Grarl_ja
Zina

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades g astro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
p.or su� acção sed�nte, a Yaurt alivia as enfermidades dos

IInns e figado, por ISSO o melhor e e embeleza a cutis.
A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual

está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Mcyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
involucro a marca: GRANJA ZINA.

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

LIVRARIA JvlODEI�NA

funàa�<1 em 1886

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

Codigo Ribeiro End. Tcig.
SIMONE

TvpJgrap;,ia, Esler(!atypi
Encadernação, t'autação, Tra

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

s
A t-IOME ���

ConselheiliSo Mafra (esquina Trajano)Rua
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ETA
Usar o «SABÃO INDIO» quer Ada de Bogoslowadizer economia, sob todos

Conforme havíamos roticiado,
realizar-se-á sexta-Ieira 22 do
corrente no Theatro Alvaro de
Carvalho, o annunciado festival
de arte da excellente dansarina
clássica Sra. Ada Bogoslowa.
O espectaculo, ao que sabemos

serà magnifico e o programma
que publicamos abaixo é uma

garantia do exito d .sse festival
que està sem anciosarnente esre
rado por todos os apreciadores
dos finos bailados c1assicos que
Ada Bogoslowa inerpreta mara

vilhosamente.
Uma grande orchestra classica

completará o programma, execu

tando trechos de musicas de dif
fiei! interpretação.

Destaca-se do programma na

parte de dansas clássicas, o sugges
tivo bailado Morte do Cysne de
Saint-Saens que constitue um tra

balho de consagração aos que o

interpretam.
Programma:

r- PARTE
1) Marcha RU5sa Boroff, pela

orquestra
2') Morte do Cysne, Saint Sa

cas, por Ada Bogoslowa, crea

ção de Anna Pawlowa.
3) Dama delle Ondine Cata

lani, pela orchestra.
4) Madame Dubarry, gawotte

Martini, por Ada de Bogoslowa.
5) Andrea Chenier. Giordano

pela orchestra.
6) Dansa dos Soldadinhos de

Chumbo, por Ada de Bogoslowa
musica de Jessel.

1 5 minutos de Intervallo

os pontos de vista.

*:lo O Ih*'
-

me ar piocesso para
limpar por dentro garrafas ou vi
dros, consiste em pôr dentro del
las unas cascas de batatas crúas
011 umas talhadas de limão. 50-
bte o limão deita-se agua, agita
se hem a garrafa e... prompto!

o sr. José Antonio de Mattos,
[unccionario do Thesouro do Es·
tado.

Do;s mil réis são apenas 2T
de um ordenado mensal de ........
100$000. Um mil réis é apenas
1 T. Não vale a pena empregar
taes importancias numa obra de
construcção nacional? Vale, é a

resposta que se impõe. Pois en

tão ponhamos a juros essa fracção
exigua de nossos talvez exiguos
rendimentos, inscrevendo-nos no

quadro social da Cruzada Nacio
n 11 de Educação.

econornisa-se tempo e dinheiro.
ai.' Ba..����..� �EBRm!spMB IDI............................. = 1

Desportos
Continuação da 3a. pagina 2' PARTE

7) La Gioconda, Ponchieli,
pela orchestra.

8) Campesina HoI1andeza em

traje de Festa, Grieg. por Ada
Bogoslowa.

9) Madame Butt,�rfly, Puccini,
pela orchestra,

10) Dansa Palis plastica, mu
sica Ganne.

Com luxuoso costume de plu
mas.

11) Intermezo Bizett, pela· or
chestra.

12) ?izzicato de Opera Mcher
vetschky-Tchaikowsky.

�ço
I

TERÇA-FEIRA

José de Diniz

A data de hoje assigna]a a

passagem da data anniversaria do
nosso c.mterraneo e brilhante col

lega de imprensa, o sr. José de
Diniz, redactor do O Estado
m -mbro da Academia Cathari
nense de Letras e de diversas
outras associações literarias cultu
raes.

Chronista dos melhores, JosÉ
de Diniz sabe emprestar o seu

fino espirito a tudo quanto es

creve, gravando em lindo estylo
paginas de bôa literatura.

O di s t i n c to anniversariante,
que, em virtude dos seus grandes
dotes de espirita e coração, pza
de real estima em todas as cate

gorias sociaes receberà hoje de
innumeros amigos e admiradores as

manifestações do seu allecto.
A Gazeta envia-lhe os seus

votos de felicidade,

Waldyr Grisard

Festeja hoje a data de anni
versario natalicio o nosso distincto

collega de imprensa sr. Waldyr
Crisard, revisor do Diario Olhei
al do Estado, apreciado collabo
rador do jornal fi 'Republica e

elemento de de taque no nosso m -io

esportivo.
A Gazeta, associando-se aos

cumprimentos que o prendo an

niversariante irá hoje receber, leli-
cita-o.

Anniversaria-se hoje o joven
filho do sr. dr. I-hnriCjue Fentes,
académico de Direito Jose Fentes,
Procurador Geral do Estado.

fAZEm AHH05 HOJE:

As el im inatorias nauticas
o Clube Nautico Riachuelo, ôntem, mais
uma vez, em expressiva vlctorla, affirmou
a superíorldade da sua guarnição sobre

as demais concurrentes
do Martinelli,
E' de todo lastimavel o acci

dente occorrido nas' proximidades
dos mil metros, com a guarnição
do Aldo Luz, impossibilitando-a
de prosseguir na disputa.

Amanhã, as mesmas guarni
ções serão submettidas á seg rnda

As eliminatórias náuticas pro
movidas pela Liga Nautica de
Smta Catharina, entre os clubes
desta cidade, afim de escolher o

m.lhor conjuncto a quatro que de
ve rcpresentar o Remo Cathari
nense no proximo Campeonato
Br:.s Íeiro de Remo, a realizar-se
na Capital da Republica, em 7
de AbrJ que, em virtude d �

motivo imperioso, deixaram de el
lectuar-se domingo último, tiveram
I06ar ôntem, ás 18 horas.

Dcllas participaram todas as

guarniçõ::!s previamente inscriptas.
A prova que foi das melho

res e que veio patentear o vigor
e a força de vontade da nossa

guapa rapaziada, deu logar a mais
uma opportunidade para a magni
fica guarnição iiachuelina, que
tão dignamente representou o es

porte nautico Catharinense, no úl
timo prélio realizado em Santos,
affirmar em expressiva victoria a

sua superioridad _; sobre a dern 1Í�

CHE6Am UH5 ...

Em companhia d� sua exma.

sra., chegou ôntem, pelo Comman
dante Capella, do Rio de Janei
ro, o nosso distincto conterraneo

dr. Luiz Gallotti. Procuradvr d 1

R�pubEca na Capital Federal.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

prova.

A «GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone. 1.577

Hoje, pela manhã, ás 7,50 ho
ras, realizou-se a eliminatoria da
prova de skiff.

Sahiu victorioso o remador
martinellino, Licinio Medeiros,
que, em bôa remada e demons
trando optima constituição physi
ca, conseguiu sobre os seus ad
versanos linda victoria.

Acha-se, nesta cidade vindo
da Capital da Rep'Jblica, o nosso

prezado conterraneo e collega de

imprensa, o sr. dr. Henrique
Fialho, enjenheiro, que se encon

trava no Rio de Janeiro.
Foot-ball

TORNEIO INICIO

Em companhia de sua exrna.

Iam.lia chegou, ôntem, a esta Ca
pital, o sr. José Gil, do Banco do
Brasil.

concurrentes.

A vigorosa guarnição do Ria·
chuelo, que cobriu o percurso em

tempo apreciavel, alcançou a méta

Dr. Tiberio Aboim

Encontra-se nesta capital o dr.
Tlberio Vasconcellos Aboim, so
cio da firma A. Outra & Cip.
da Capital Federal e contrccante

da construcção do predio, em ci
mento armado, dos Correios e Te

legraphos.

l/ma quadrilha de
falsarios.

Acha-se entre nos, vindo do
Norte do Paiz, o sr. dr. Raymun
do Nonato Baptista Santos.

En;;on�ra-se nesta cidade o

sr. Pedro Torrens, secretario da
Pfefeitl1ra de Canoinhas e dire
ctor do nosso confrade fivanie.

Lá se foram encommendas
E lá se foi a guitarra!
Não mais trabalho nas ten

das.;
Acabou-se agora a farra ...

Com «A Cidades,
do Bisbilhota 1/•.•

Um estadia para
cães ...

Para nós tanta miseria,
Mas de misecia não môrro,
Pois vendooa cousa assim séria
Vou passar a ser cachôrro...

Lavando-se com o sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel .& Cla ...... Joinville (MARCA

s�eÃ���RCtl.t
Esp ECIALIDADE

REGISTRADA

� "

' ...... ,�
.... • '!!I"_- .... . � " .
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