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IN úmero atrr1.zado $300
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,

o orgmizadcr�3cl) «�la'al do'
sentencia Íos» da PC'1itenciaria da
«Pedra Crancl�», fizeram distri
l)uir o appello abaixo, solicitan
do, asrirn, o auxilio das almas ca

ride-as, para realização daquella
aItr,lÍstiCl id61a,

Naufragio do
"Maroula"oli�a

"

anCa II

Pela reforma p: 're[lle está tal dotada Inspectoria c 1°1'

nas�;a"ldo a. S.aúd _; d? Públi- sido c sse serviço desd !\!1u-
r

f I d l b I I'
J t j , " en i . rJlaí, um.'! VI'l tI, 1.1 f' ", .IL·l'.. ' '·�l·o. «r:;'vm S () f
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Ca 0\ supr 1111 a a d,1 113- n"rc 11a pt Elevação psdirn is
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rectona. a da1y � uO or o ,�xcia. garadt.rà continua-
. c, v o • '\' lt ',- c: .. 'JT· l. c�:J1 enciana

.

a «1 ema rmde>

ernflol'lanOpC)jIS,
_.

'1'
las, do (.'0" do (sladu", c].> O!ll"Ü', l' ,I, () -un!e: ibaixo a;sigilados, cumprin-Ío um

, que
- çao aquI utilissimo serviço,

.
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Essa medida qU2 ní» pode Attencios is saudações.
«Q .) í jirle iuiusii:« e

'

"
e Ij/rim .r 'I raes prõfun- '.�rato dever de caridade, preteri-

ser justificada veio trazer
(lOS F·e !j l �) . !,f] para a et miJIJ" n.io S� (l " i í. "HuJir, por- cLm, po: occasião da nng:n data

serias embaraços e geral Laercio Ccldzira d : A'?" que cor st tuc nl'lt'J'i.lpor demais dJl'lll, �hITl'.l) l,;(]Ora o cone- do nasci.ncnto eb Jcsm, propor-

vism Frtubações para a vida d03 drada presidente,'} ç') d. SUl'; ';llilS. A'" vesperas d i r )' I. ) (� 3(', seu no le, ClOnar ao:; infelizes povoadores S, Paulo, 30 -- (A Gazela)

açÕIj dedicad�ls servicl ):'2S do pais J':11,)
;Y�.iJ·_l, :ca a:, [li')':, õ s. d· IH ,t,J ,]) ,f> .1iLipio Jê 33.0 dc:stês presicllo, alsumas horas de 0.3 professores francez0S que

que lab�ltam nc;..;sa repéi.rti-
�"';G,••".,..=m ose, (.v�"\'"" i 'o pfJ .to á marg�'Y', f I r ,';(' dois O \[loS candidatos ":mfurto espiritual e de al"gria, S � achavam contractados na

n,:�: �ão. N. d s.lrg;dram '.I ji\"!JUt1,r lll� a pr,J.'r..:.ncll; < :)'0'; fort 'm ntc amparados I o,; sentenciados, creatllras para Escola Polytedlnica de S.

espe, O Clube dos Funccionarios a a [l.01 �,ta\..c. os proccr SI' :)(,fl' ?lstas. f\l {, 1(';';1 o tr:ufl1iÚo dos revolu- lucm o (L;�:n!) foi t50 im;licdoso, Paulo, r�gressarão á Franca

Ssões Públicos tomando o assum-.I·
c oT]ar�,'s, o.; r; i '3 CC' ..... :ua'11 u'n (' (' , .. ,to �. u, e t 'jln:;Í c,rto que bem I·reci�am do alDp1fO do vosso no dJa 5 de Dezembro fLI-

pIo e,n consideração, na dc-
..VIl III

� t III lU:Hl! \ do ,'f' acto de i"gfat:,l.o polttica, que teria como generoso cOrdçdJ, turo.

!eza dos seus associados, Iau Ia�"tou ! padrinhos, ii.�uras qu:' Loje OCCc'p'Vl1 .) '�Õé'" d, grande destaque no EL; porquê vimes rogar a V,

d
c'ic ela c\"'n�,ll C r -
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ano, expe iu um tell grantma ao
' _', .' .. , () q2Ç,U, paw ;l C,l; '! S� procura aLra:r, agora, o L.XC1é\, um aUX110 em prol o �����J:��;'3:�''$-:-"'S'''�'=-=-

sr, dr. Getulio Vargas f'
JC.t(h_�O ljL;'; acoD'pa'lhava a·ln.:.!!; prant:êado conterrâneo.» «��atal do s::ntenciado». Agra- 1;1 �_,",o.=o�","'_"",�

as. Ontem, mais ou re1')S ao p 1 1]' d
.

d �� 11�

em duas cartas acreos, uma �.o m�io-dia, iUI._bcn::>u .Im fio 1
dra eSClarecer o as.mrnpto Oe'O C.i7r;f que cU motIvo ao rc'Cêmos penhorad03-(aa) Anto- �"� " C!ld d r\�

Ministro da Educação e � a�l- I ' B.. �

VI, ..,!.ril'o. T, 'j o 'lgU.C·' 'S coll'g 's, um bv! ,ti". c't'alh �do, no d!,tricto :1'0 P,�rci{il, SJ.lo;não Stomachin, �.l.� I.,·t:\ .

1.11
. a : ·A. �.

nJ
uz a rua ocaYJVe.. I I .

j _
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de e outra ao dpnutr:ldn c;»'. N 'f' d d" 'd I": 'J, ,
" m rn r, ('!'ia c ITeu Sull.ro ílJ�O / ai: .0 nnho, �v1ax Ki.:l'.::I o JJv;::ncio Cioffi, �J rw

om.
" oh lca o o occoa . ), '1 l'
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Em Sl'sta NOgl el'ra Penl'do. D' t' d Ob� P': I'
. I

-\., . C."J'· Q'ocutrr a� OUCi::\' up; r 2.çoes c�o artIgo, por-
,J 7"'0""."'''''''''''''' '!"

Irec ona e ,as UJuv.:l... 1 'r,' 1 'l'::l' d
. d': . �j ��

O tcôr do telegramma di- 'd' I f' f'
q"e se pr'n

' a pO.l ,('a .� rle '1 rcspon" i ,,' ll. ,� qU(� assumI mg�n- �J Dosd:: hO'.1t.::m a nossa rílJl
, o provI enclOU ogo, e o .10 )1 1 (

.
- I'
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1 d � � !§ f'� F
lo

ção rigido ao exmo. sr. dr. Ge- emendado, I

)
,

'

,oqao sem .lgaç?eSpM:, .mas, nlo p03S0 nem evo ��m.�em [r�� �OS �� "aculd�d_; d= Direito está �1J

tulio Vargas é o selruinte: A'" I
'

.

•.. :
.

' :'.1 '1pto por esse pn3ma.
. .....

�•...'. _'. )I.�.(..�
sob a 1l13peç,10 do Covem::> �.�1

ao, �
nOIte, po,'e:n, com sUTl.'r;�- ,

_ .S' d ..' I
"

p [í)!1 ��.\1Il �,�"""" � r,� r.
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",Clube Funccio:larios.» , ,'.... ','. 1\ Cé!11Sa-,nCl,ls (' meu sog!O: lCJurnatlsmo D'o:a, Ja reco- . �t.\!w�' �� �) l·ederal. rfl

tcn, za para os lnor::tú.).�", o [".} .' I I C . d J; d 1 I d' J d �>�
«Ex 111 o, sr, dr. Getulio d II . .

..'
II lf' ,a pc o OTrew o (jsfa o, mas por JaC·) Iverso o) a verda-@jiPouc)a!)oucose vem �

no. aque a rua, cnt. e a r ,v ... I' I ' l' .
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Vargas �r I r. ].,.
.--, ,.ve. ongeil1 c se gc:rmmo.ll nas dC.tos que pas::o a narrar: Ho- Pelos srs. t,'�1�:Q·r.alt)111I'"tas ,Javme �"�I' concre.tizando o sonho qu::: rt.,.)

no'
rom?OSWS;{Y e c,3tevcs llluor li'

'

d 1
. .

.
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«Clube Funcciol',al'!'os DI' 1'1- 1 ,
mem q�le ;.xnnava ror prr;c<>, �r u·rn '0.1rJ.dp: e c:itC:rlO Joã.o Vaz CE'..lTtirdo e D::.rcy· T .1·,·lhaI?S 01,,, .��J J026 Bo. iteu.x, de saudosll. �1

" cou compldiU11entc as e�Ctlra5, S 1 ",; 1" "
. '.' .1 1 r) 1 d

' 1 .

rr

L • -- '-' Il'!.

bll'cos CI'Vl'S �anta Catllarl'l"Ja N- ,1 '.
!Jl.111.0, ",ln .1""!f"lrO (.;, J., .;pOl.l Ü,; ;'Oll!' r el",ros cr

..
oJ:',.�o. d.-> i"] 1 ���. m"mOI'I� IdOQ l'

�i
LJ .
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_" -- ':_)I1Vil, r;:! j)f:::ié'n,>::'l C.� UT,1 I·t·l')l·�- ....

'
;:. a, .:... U e reallZOU, 'l,

ao sera o ca.'o 0('5 0e:'!nl! lOS r'�, ' <. c. . d
.

- f" fI r' 1\ Il
..
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respeitosamente apresenta V, .:laquella Repartição CO.'1 'erta'em 0:" n,l"a'/vs"IO�
S > ·,e 1, ::n<105, 01. a IdCllJr·.1 l\�um.clpa e 1.10- 5:'ntant,� de A GAZETA, foi �� Bc.teux VIveu a sonhar �

E
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h d"
r.a"opo.IS ple:tea� um dm.:.o, pc stenorment.° reconh,,:cldo pela ]US-

". .' d
,� n 'd 1 t' f

.

XCla, suas omenagcns pe- hOJ'e ° «cO:1certo» re Oi/em) '. ,. I
hOJe en�re6u� ;1 ,,'lUva o nosso ('J a sua I olacna anallca po-

_. LC. .-l e ti\lJL1a ,

I
lüI I d' I

de venia solicitar elevação I
J

inuitoso COL ClTâ:lêo-João Bt?tis- !!i o torrão, once Vlra re a VeZ �

os 111spectorl'a actual Sllb inspe-
Direito, ral.,;:'> < j'r;:t: I,'elade Ih,., sobr..,'am para ir á pre-' C:t '(P'd )'

. ';;1 prirnei-a a l"z com o fi,l

_ .

' (

La ...; ,�ar' ui uca a Im'10rtanCIa f� I
., LI.. i apo- 1,";1

os etor','a Sal'lde do l)orto t'lltl'-
scnça do en'ão prhfi�1) dl c"If,ital. d 18-'"000 d 'd 1 ri� 0-(0'1 n�ola g"anJ' I r.l'
_.

e
.

],p ,pro ucto e oona- i'A �,_l t0 ,. 'Io"a erra. ��

ma reforma Saúde Pública [Iml! !iie�1te Qual nào foi 'da a:11ài'gura, 'lUiJl1do, pf"'pLxo e envcrgo- tivos angar;ilclos entre o pf'S�,()?J �� Andou exumando os nos- �w)

na pt, Reforma olludida manterá "" I':l tiJ
nhado, ot:viu d0 sr Jo:,é (h Costa fl/Iodlm mo, a phrase ríspi�la, do tr�ifc'g;o tdegráphico, cuja lisLl � sos munumentos historÍco5, �

Inspectoria'>, ficando este esq fll� e� � ��a i;" pl(":)ok'1t':
fi

. r' .

estava 'a carg) do primeiro da� �.� sacudiu e rc\\olvcu a pOeira �

fi porto equidistante Santos Rio
--«'--;_U.:'1l ilIlrm611' I)� meJ" itctos ('u ;;11""; cumprir a ponta quellco, tt-le3r;phist:1s. �� dos arquivo�, f'scavando o �

Grande pt. Acresce circuLls, No Cine Odeon estão, á dis-
de espada;', A' pmp:>rç.l0 ql e nos fo:-em � nosso pa,sado e a vida de s ��

tarlel'as J'a' tel' sl'do esta Capl'-
'- d 1

. C�rt<l'1jentc não atinou, e ltão rr;CJ SO,",.._rO, que o fr. JTosé da I 1 'd l'L' ij no'so' a'/oc11g0s II,j

p031çao e seus oonos, os segull.�
-

c C'/0 VI as as ISti1S, Iremos en- �:J
�, , �U

b. I' J I
Co�ta �,;1oeJlGl:l.!1n, :lssim Fe manirestava <:L,'.) .i> da Revolução, flOr- 'I d

. . 'IÇ A SUl últl'nla pl'eQCup(�- ".11'
les o ledes a J encontr?.C1os pc os

CamU1l1;llh (l as lmportancli.ls á � I
"

��

�-�"!':.��L...��...��F�fIT'!"'iIII�-�.....��-� d'
. , ,

I que antes dl ;LranC1Ch de o:lIub o o ent:io preftito, só pode"ia, I d'
.

'P I 'MI ção era a no·s'l f.'acuIdade rt,'j
em;)fC�p cs mcumbl.J03 da im- . f' .

. ,

C êS ItOS:l v:uva (L DiC L1ca. �J - �.

p�za: uma wmbrinha, uma pul"
aos que m'nng,s3crn 5CU; actos, bzê..;oo cum,)l'ir .'l r()lha de cortiça, � de Direito, que, com a cola- ij
d� o,u'O ('ra v'[1cL.:dtJr,

rLiI b - d' d d
�.

seira, um par de luvas, uma car-

l.Th oraçao esmt('ressa a os �S
.

dI'
As provas exhube"antes d,�.q"J� m'.'ll 50'0.·ro soffrf'u du!'o gol- A')r�nc:cr.�lt' .. rolOS • .; r..1 cult r d

., r�
tena e meta para Cigarros" uma

- '_ -

'"
-

.

� , v�c i c.'l...," C', '"'?j o es essa ClenCla, tor- �J

góla de lã, uma photobi,.raljJhiade p;com essaoHcnsa, .t(:'�ho-as s,()�ejas, pois, ainda hoje., o sr. Antonio I Policia � nau-se uma realidade, Rea- r�,
� dA l l' d 1 �� I'd 1 • ,

��

uma reunido em Curityba e of- campora, gu� aS'tS ll' �'eus ti t 11.0S monrlllos, autN1Za-'11e a eca-.
-- II!!J 1, ao.:: qu�. ma�s se eVlden- l�

f
.

1 \ bel ' ' rar que é l .stuTIunl a de nue U'11a das últ;r:li1s l)lll'as(�s de ,Tj•Qão Vaz D' t d: d d I d d
1ii1 Cla p�I·, l'Iscal - . "j

ereClc,a ao sr. f.. 0:1 Lima.
I I or llrerme 10 o e ega o e \íf' t: c. lzaçao agora'�

Sobrinho, fóra (1.0 l'1&[':ua e pr ,;'melo s.'nlim\'nro pp]a affronti1 do sr. Policia de !.ta]'ahy, foram apresen- ,I � recebida do Coverno Fc- ��
José da Costa MOC1'mól.lín. ' I 'D I" C I A , I 'í.� d 1

��

laGOS a 1 o ICJa entra, ontem, as � era.. t!il
I QUfll1t0 aos outros "mi1inres offeno 'í(,S, sens l'IrOI)l:O" irmãos I 1 h J ff f") I r..1 D' d necessl'dad'e .Ie t·

I ; _T , I.} " .' 1 T ., r l'
.

. 1 .1 (
.

oras, os m,:nore:.: o. re \.a- I�'J Izer a . (J -

l�
.1.. ,I lJ,,,,1,,') e JOi\qUl.ll \ '1, (;I. PPi1S3.1 (�m;)"ll as rc,crcnC1a", Vl,t( n1'

. J - pI'
'

1 1,:) uma escola superiol' efl'CI','nte r.�

,

os e oao. \.oon;ues; qD::, la f i - �
ja �." t,'r ternado em caso !)úblíCO e I)or demais ebul:!éldo. d' f' 1 •

I
I.� em nosso Es,tado, r.�

� las, ugua'n, ae5ta caDlti1, em!l'�
'. ,

lorna-se ��
Forç do fui a ('sse e,cbrecimcnlo, a bem da verdede e 1):1- h' d I' r.� fas'ldl b t ��compan la c lima Se:110:a, com Im tOSO;, e as ante apon- �

ra 'Iue ° confm,;oni me> cstabtl· ciclo pdo Correio do Esíado, não d' c F'
r.., tar 1 l

estmo a ;::Jão 'ran(;Jsco. �f'lJ um a o: quantos. rapa- ��
venha deturpar a Razão, o DireÍto e a J LI tiça. � zes pobres, falhos de re- ri;'

� cursos pecuniario;:, deixaram ��
� de fazer um curso superior, �
� apezar de dotados de bri- �
� lhante inteligencia, porque �J
� lhes faltou o necessario pa- �
� ra sua subsistencia, em ou- �
� tros ce:1tros de cultura, com r»l
� vida carissima. �
� Essa lacuna, vem preen- �
� chendo com eficiencia a ��l
� nossa Faculdade de Direito, �
� dirigida com clarividencid �
� p�r Helrique Fontes, que a ��

\�
� onenta no .sentido de CUlT.- r�
� prir f�elmeflte a legislação �
� federal que rege a materia. �
� Estéi.o de par. b ns a �
� nOS3a mcc'dadc, que já Ii- �
� €LOll o S( u dest;no ao da �
� 1" acuidade dc� Direito. e o lffi
'� seu corpo docel�te, que \ ê �.�� progredir pouco a pO�ICO �
\� uma obra que a muitos se 'ii'
��

f'
ltfj

A� a IgUl o: como uto?ia. �

1 lSis!J:tInta �
:"�"Il =�-"c"":r.;",, �

f.o)
._�� ���.l'������:-����t�...

II

0, presados c )llt'ga.:; elo ('fI da (L (':.:IJ(" Lri1'n 1.1 Lhíia h3

[)"rp ss Jas que proclrdm s= rc,(hr, ,'r!e.;rrv J '"l,'),('ommêttidas,jo
::;1ndo inju-ta fi '11('� a culpablli.1ade ' '��i > outros. noi. si assim não

fo�;,::, c :�C!' _, � da verdaÍe dos 03.( l'Jl, \..i,l1,'ri�")'; ti ..-

'c';�"';n os do

d�'o)'r'":'o '/0 I"':; 'Ido», crto cSU)U (1. '�jÜI' rr-o " i- n f, "uida a in-
,

.

v,tI·l. r 1 "".;colu.nn,l·, n-m s-ra » pc1rt1-····, d,· nu
: culpa-

do'; 1']'", l' ,". ,\ !� lIP1" rnort-, te 'Ü;>
-

r .� ji"f li r1. �'l r ,,; ''ln ·-.bili-

Bu -nos Ayres 30 (A GA
ZETA)-A duas milhas de

Necoihé«, hoje, ás 3 horas da

madrugada, o navio grego MA
ROULA, em virtude de forte

tempestade, sossobrou, salvando
se sua tripulação.

,
----

Regressarão
França

,

a

jardim
Lauro
Müller

Crivado de ba ...

Ias Baby Face

Chicago. 29 .- Foi encon
Irado crivado de balas, cm

um fosso, nas immediaçõcs
de Niles, centro do Estado

Illinois, o corpo do bandido
Nelson «Baby face», o «Cara
de creança»

- considerado
«inimigo publico n, 1)}, des
de a morte do Dillinger, a

Cuja quadrilha pertencia. Pereceu
afoO'adoc:::>

provoca
dis'turbios

o

Alfredo Silva é um reuma

thico, exflado do exercito,
que na companhia de sua

esposa e filhos vive pacifi- F o� ��J'Qês@ Co!lagio
camete, em seu lar. Não lhe r Coração
bastando a l1101estia, Abel Ontem, foi prêó;) e recolh:do

Silva, seu irmão tem o !;::lbito ao xadrez', Manoel Sim5es, car

de embriagar-se, e ul11a w.z a- regador. de dr prC'ta c rcsident

C )olis2do procura a casa dê á rua Lages; que, em\ria �illdo
Alfredo, onde pratica toda a I Se p aticou desorde 1.:;.

sorte de tropelias, quebrando
louça, moveis de ...

ontcm, o ebrio il1vctara

do botou mais um vez a:ll1c1-
la gellte em sobre salto; Q1l2,
não mais podendo rcsisLr,
solis tou da Policia as pro\Ti-

�an'l"'-' _lO.:;:li S' da

de Jesus

No dia 20 do corrente pereceu

afogado, no rio Arar:mguá, na

villa d:> m::smo nome; o

interessante garoto Clemenceau,
estremoso filhinho do nosso pre
sado contcrrane:> sr. J010 Gentil
da Cunha Henriqu::s.

O corpo do inditoso meni:1o--
, • 1

que era mUlto quenoo por ser

vivaz e intelligente,- só foi enCO:1'

trado dep.lis de qua'ro horas,
apezar dos gra:1des c,.[orços dis
pendidos.
O fac.to ca'JSOU prol'und:l com·

terna(�ão á população dac]uclJa
vill� .

Moradores do aprazível bairro
da Praia-de-Fóra solicitam as

providencias de nossa edilidade
para o jardim Lauro Müller, á

praça Floriano Peixoto, que está

em completo abandono, dando
um triste testemunho do zelo que

todos devemos ter pelo que é

nosso.

Adiantam-nos ainda que, á

noite, cavallos da vizinhança fa,

Zem dlquelle antigamente beBo

logradouro público, pasto farto
e viçoso, que para elles e para

seus don')S deve �er um precioso
achado e uma providencial eco-

Da revma. Irmã D:rc:ctora e

das Diploma lch d� 1934, do

Colle"io «Co:açl0 de Jesus», re

cebemos attenClO:30 convite para
"s istir a soL'm'1id�"d� da collação
d t.ra 1 Cj' e ter� lugar amanhã, ás
19 horas.

dencias.

A th=:sou.aria eh DJc'Tacia
'"

Fiscal foi autorz!da a Ing1r,
amanhã J' de Dacmbro, 3'; foiba�
dos lViinisterios da Fazenda, Jus·
tiça Federal, Ju�tiça '?.l Ítoral f

Roupas para homens c!
Marir;1:a"

. 1 • • '

A Caixa dos Indigentes, a

P ;gar"l. aJn:la o.:; Ju,zes ebt::J- :.p.,,') da DJegJ.r.ii" Policial, bz Perfumarias extranO'eiras

crianças só na CASA A ra�s d� �.Q�._�s. e, prof.aradores lh�je., distrib�
..

içãO dê esmolas para e �ac,iollacs, por. preç�s ba·

C A ,..'-� �� n, � I seus e '--lI'a.s, 0' lllc:ieS de S· 133 H''''1ChZ'''' nT!1 total d�, rat!SSl'110S

�:..,'\ :-,J; � ."�L, tembro ç OJlubro p. findos. lLJb:r>GJv. 1 CASA PARAIZO

Distribuicão
;;;

de esmolas

nomia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(porJ leilo)
5$500
1$500
1 $:í00

A GAZETA - Florianopolis, 30-1 í _.34 2
------------...

Caixa Postal 37

Nova York, 28.--(aérea)-0
sr. Murinelly Cirne, lundador e

,;;erente da BraZIlian Associated
Industries, declarou á Agencia
Havas que brevemente se res li
zará nesta cidade uma exposição
permanente dê productos brasilei

ros) juntamente com as exhibições
semelhantes que mantêm os in
dustriaes da Inglaterra e dd Fran
ça.

«Os objectivos dessa exposição
Uniáo d O Comm e r- -accrescentou -são augmentar
-clo, I ndustria e as vendas de café, conservas, cas-

SAL DE MOSSORO'

Lavou ra tanhas do P&rá e vinhos e desen- Sacco de 60 kilos 9$500
O sr. Sebastião Vieira, .nosso volver a exportação de productos .3acco de 45 kilos 7$500

collaborador e redactor do nosso brasileiros e americanos entre o Moido de 45 kilos 9$000
confrade Commecio Industria e Brasil e os Ectados Unidos; des

Lavoura, pediu-cos uma rectiíi- pertar o interesse do público ame

cação em a noticia que havia da- ricano pelo Brasil, apresentando-o
, ,

h Caixas pequenas
do no dito orgão, com relerencia corno um VIZIl1 o amigo e como

1) d Caixas grandes
a posse da nova directoria da um exce ente merca o para 05

União em apreço, pois que o 10- productos dos Estados Unidos;

gar dê 10. Secretario da dita estimular entre os americanos o

associação de classe coube ao desejo de visitar o Brasil; conse

nosso prezado amigo sr. R'uno guir que façam reierencias íavora

Szpoganicz, alto commerciante veis ao Brasil os jornaes e ievis

d_;sta praça, e não ao snr , Miguel tas �ort� americanos. e ,fornecer
O. La Porta, como sahiu por

aos mstitutos de ensino Informes

engano.
verdadeiros �obre o Brasil.»

Fica assim rectificada a noticia I O sr. CHne propõe-se, ade

dada pelo orgão da Uniãc de mais, a iniciar immediatarr ente

Commercio, lndu.tria e Lavoura urna campanha a favor do matte

de Florianopolis, e do, licôres, tendo, já pedido ao

governo de Washington que o

rhum brasileiro seja inclui do no

tratado de reciprocidade, em ne

gociações, nas �:::smas condições
em que entra nos Estados Uni
dos o rhum cubano.

Commercio, tndus
riculturatria e A

Quinquil�lam
D

rias

homenagem que bem merecia,

Chegados ao modesto hotel da
localidade o genirJ maranhaense

começa o SeU discurso de agr,,
decimcntos,
A fi ':0 da oração um sabiá,

parece qUe sentindo tudo que di
zia Codho Netto, desfaz-se em

gorgeio3 magnificos, que traziam
saudade, a ponto de distrahirern
o poéta que quasi perdeu o fio do
seu discurso,

E quanto mais se enthusiasrna
va o orador, mais forte cantava o

sabiá, com mais sentimento e com

mais tristeza CO!TIO que a querer
ser ouvido.

E Coelho Netto esqueceu-se
de si proprio; dcsappareceu o ho
mem publico, para s�i'gir o artis
ta magnifico, sublime.

E do e gradecimento p<JSSOU a

cantar um hyrnno a ar te do som

que D us paz co;n tanta perfeição
na garganta �on)ra do sabiá. E
durante mais de Ulna hora, o ge
nial brasileiro, teceu !ôas a su

blir"ídade da arte em todas as

suas modalidades e muito especi
almente á musica.

E manteve os ouvintes preso"
á sua fluente e empolgante pala-

Um roubo de 100
contos de material

rnilítar-
São Paulo, 29, - Chegou ao

conhecimento da Delegacia de
Furtos uma denuncia que parecia
revestir-se de diminuta importan
cia. T ratava-es de um furto de
um arreio usado no Exercito, fur
to esse que teria se verificado no

almoxarifado.
A autoridade designou uma in

vestigador para esclarecer o caso

o qual conseguiu deitar a mão no

individuo conhecido por Pernam
buco que se apresentava como

o vendedor do arreio em questão.
A sua confissão não satisfez ao

sub-chefe Malzone, que resolveu

inqueril-o mais demoradamente. O
homem confessou, então, que de
accôrdo com o anspeçada e o ca

bo vinha retirando numerosos ar

reios, picaretas lonas de barraca,
freios etc. material esse avaliado
em cerca d � cem contos. A poli
cia está apprehendendo o material,
que foi vendido a diversas casas

commerciaes

A propagan�
da dos ncsoa

sos produ�
elos mo ex

terior

PrefllS correntes na praça de
Florianopolls

FARINHA DE TRIGO

Um sulco profundo acaba de
se abrir na arte brasileira: mor

reu Coelho Netto.

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

COUROS

Po-ta, prosador, orador, Íitte
Nao �erá devolvida o original, rato primoroso, foi um syrnbolo do

publicado ou não. B '1
"

C
_ I . rasi artistrco. oniarn que certa

O conceito expresso en aí�, v:», o extraordinario Co .lho N,_;i
go de collaboração, rnesn: soli- L), sentiu no bulicio do Ri:), uma
citada, não implica e jl tespnn saudade imrnensa da sua cidad ;
sabilidade ou erulõssc tiot parle pacata, lá no interior do seu Ma-
-10 Rcdacçã.o.

. I ranhão c;u;;rid.o, terra que á nossa

Asslgnatu ras Patria deu os aois g:g:mtc3, h",je
ANNO 4-1f.SOOa desapparecidos: Caslro Alves e o

E STRE morto de ontem.� ME 21;í'�OOO
TRIMESTRE 12,i�OOO Não poude resistir a vontade

MEZ Ll$OOO d� rever o seu berço e partiu pa-

A correspondencia, bem como
ra o Nork. Ao chegar á sua ter

os valores relativos aos 1111-
ra natal, já coberto d� louros, já

núncios e assignaturas devem um nome pronunciado com res

')er enviados ao Director-Gc- peito E' carinho em todos os re

rente Jairo Callai!o. cantos do Paiz, Coelho Ndto re

cebeu dos seus conterraneos uma

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cuzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

35$500
35$500
4$500
28$000

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

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

PELES

ASSUCAR Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

SAL DE CABO Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

Lli\llPEZA DOS OBJECTOS
DE ZINCO

SABÃO jOINVILLE

FRIO

9$000
7$500 MADEIRA DE LEI - PR!.
8$000 MEIRA QUALIDADE

20$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Taboas lei Iarg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28�000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz,

16�000
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6�OOO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

Edicões de Adersen - Editores
Edificío d'A NOITE - 14'

,

andar RIO

Fogueira
Europea

Berlim, 29 - (aéreo) Os
estudantes universitarios al
lemães 'levaram a effeiio ho-

je, nesta capital, ruidosas de·· n
C�fe' que'l!'ftmonstrações de desagrado U SIII iMI

contra a Tchecoslovaquia) Françadeante de cuja legação des
filaram em grandes massas, conson1e
protest;lndo estrepitosamente Paris, 28--De janeiro a ou-

contra a entraga das insig- tubro deste anno o consumo de
nias da Universdade aliemã café na França foi o seguinte:
de Praga à Universidade

por procedencia e quantidade:PassadO O tcheca da mesma capital, por Brasil 592.499 quintaes, Indias Xarque coxões arroba

ti

t
ordem do o'overno tchecola- I I 25 840 I d' N 1 Xarqde sortidos arroba

m"'A .

'"
.

�nCan'laman 'O
b ngezas . ,n las eeran-

Im�erar�as 'V". � vaca,
. _

dezas 179.869, outros paizes da
-

I
Essas mamfestaçoes, que Af' E t' I O' t I Mercado de Floriaflopolls

, , .
.

_ I
rIca qua ona e rItn a

I F
" clt

Paris; 29 -- Nott�!a-se qU,e são apenas a,}eperCLlssao 28.575, Colombia 52.587, Re- e��:o preto sacco 151P000
O duque das Asiunas, o fl- das que se -v'enllcaram sab- bl' D

"

35 247 �E FelJao branco sacco 20$000

111 '11
'

b j P d' pu Ka OmlnlCana , 'k
-

F "_ Ih 15$00010 maIs ve 10 do ex-rei ae o em raga, omlngo d 42 128 H '( 187 029 elJao verme o sacco

Furumdungo - For Souza Ca- Affonso XIII, da Hespanha, e ontem. em Vienna, tiveram qNl�a, �r .

30' 45a)11 S I' rl
' Milho sacco 13$000

d' 'd dh
-

d d lcaragua" a vauor
B 1 OcltOOOvae lVOí'Clar-se e sua espo- a a esao e gran e massa 20603 Vo· 1 49671 !\II _

atata sacco IP
,

h d 'b [ I'
, . , ",nezue a . , a

Ad' 1 0$000sa, rica .er eira cu anal popu ar, ser:1 que a po leta d 103 864 Div.::rsos
men mm sacco

Psyco finalJ'se-Por Gastão Pe- com que se consorciará, ha tiv�sse tido outra interferen- 1 ��s9�4
,.

Arroz em casca sacco 12$000
reira e Silva anno e 11lcio, com grande cia que não a de manter a p., '20-0 T I O�u..

Farinha Barreiros sacco 13$000
- "_'

d
-

1
ans, ,ouma 'JJ1- F

.

h 9$000repercussao na Cpll1lao' pu-- ar em, que nao c legou a ser . I bl' t d' ann a commum sacco Cêra
Cassacos _ Por Cordeiro de blica. alterada. ct

le
_ pUd

lca

af: quo as_ e Impor- Farinha de milho sacco 14$000 Cebo
açao, o ca e em grao para o

C f'" 25$000Andrade d d b
a e em coco sacca Carne de

Seg,'U ros
prOXlmo ,mez, e ezem re, que Ervilha kilo cit200

porco

estão assim fixadas: fP Toucinho 1 $500
Banha kilo 1 $700 ������������

-II
II

II •

Brasil, 100.0?0 quintaes; Hai- Assucar grosso arroba 6$000 SE QUERES ANDAR DE

«Importante Companhia de Seguros Geraes, já es-
ti, ,25.000; Peru, 1.250,' outros

Polvilho sacco 15$000 AUTO commodamente e com

tabelecirla nesta praça, procura pessôa ou firma de abso- paIzes, 39.250. Carne de porco kilo 1 $500 segurança chama o

juta idoneidade para assumir a sua representação geral �IIANO Toucinho kilo 1$300 Ford VS-200
Luvas as maiores novida- para o Estado de Santa Catharina. Cartas com todos os r--' • Vende- Cêra kilo 5$000

des recebeu a detalhes, inclusive referencias, a «L. 8,» - Caixa Postal se um piano Winckdmann, novo. Mél de abelhas lata 18$000 Phone 1.212
CASA PARAIZO No. 134 nesta cidade, Informar-se nesta redacção. Nozes kilo $100 E NADA MAIS,
.���-----------------------

Is, ----edas e mais Sedas "G,

O zinco pode ser perfeita
mente limpo de duas manei
ras: A prirneira se emprega
a seguinte preparação:
Acido sulfurico 50 grs,

Agua fria 100 grs. M�r�Ll!ha
se o objecto a ser limpo nes

ta mistura durante alguns
minutos) seccando-se depois
com uma flanella.
Outra maneira consiste em

limpar-se o objecto com uma

solução seguinte: Acido nitri
co 10 grs. Agua fria 60 grs,
Deixa-se seccar o obj2CtJ

durante doze horas, para la
vaI-o em seguida nagua com

mum.

4$000
5$000'

Mercado do Rio

DiVERSOS
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 1 3$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$00U

MERCADO FROUXO

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramid� caixa 58$000
Cebolas caixa 44$300
Vélas stearina caixas 35$000 FARINHA DE MANDIOCA
Zéa M tys Fischer ca�a 30$000 (Por sacco de 50 leilos)
Côco sacco 50$000' Fina com pó I 1$000
Farello sacco 6$500 Grossa sem pó 10$500
Fa.ellinho sacco 6$500 MERCADO CALMO

Farinha de milho Mariali'1a caixa
24$000 ARROZ

Vélas de cêra kilo 7$100 (Por Sacco de 60 leilos)
Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Especial S 2$000
Cimento Mauá sacco 11 $500 Agulha Bom 49$000
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 japonez Especial 42$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 japonez Bom 38$000
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 Bicá. Corrida 34$000

PARA EVITAR A COAGU
LAÇ. ,O DO LEITE

" 11
II

,

Na verão é muito facil o

leite coagular-se devido ao

calor, para isto ser evitado,
é sufficiente adiccionar-se ao

leite, uma pitada de bicar
bonato de sadio.

vra.

Dizem que foi a maior e me

lhor oração que Coelho Netto,
pronunciou na vida,

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

MERCADO FROUxO

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 115$000
Em latas de 5 kilos 118$000
Em latas de 2 kilos. I 24$000

MERCADO ESTAVEL

XARQUE

A Educacão na Russia Sovié
tica - P�r S. Fridmann

(por kilo)

margo

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

1$900
1$700
1$600

FIRME

DIVERSOS

BELLISSIMA..S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 A GAZETA

Dr. A. Bu!cão Vianna l!
Director fv1édico do Hospital �

de Caridade

CLINICA GERAL

Doenças de Crianças
$ystherna Nerv�!j)

Anàlyscs clinicas

Bacteriologia, sor-otoqtc,
chtrnlcc

Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das 15 I

ás 18 horas. Phone. 1618

'R.esidencia:-Vísconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe àe cünicc ào H. 5.
� 1oão Baptista, Assistencia
Publica eH. Prompto 50ccor.
ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clínica geral-Doenças inter- !
nas e nervosas -Nutricção--- I

Diabetes, Gota, Obesidade--- ;
Regimes para engordar e

I

emmagrecer. I
Especialista das doenças Ide crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, e.nmagre
cimento, tuberculose e syphi-

Ilis infantis
Consult.. '1\>. João Pinto, 18 I

(1' cnõur) 1Con,sultas.de 3 ás 7,diariamente'
IResldenCla: Conselheiro Ma-

fra, 82-1 . andar l
- Phone 1.392 - l

TIJUCAS

_"

JOAO

CLINICA DE VIAS URINA
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico ào Hospital e

materniàaàe

ESPECIALISTA i
Resid. Rua Irmão Joaquim sln

C'(;elephone 1105 I

Cons. - Rua Trajano n. 1 I
C'(;elephone /32 I i

I

Das' 1 O ás I 2 e das I 4 ás 18

1�q_L!��eZ
XARuPE CONTRA CO
QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to-

Refinação de Assucar l__cJ:_s Pharmacias

de
SELVA ENDE-

SE uma ma

china de «PONT-A]OUR» a

tratar na rua Deodoro. 3

Advogados
Tenho o prazer de cornmunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. JI441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

====1
��������������������_!I!!�I

Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

1Iõi5""iiW''2Wl7lZ- J,riiZZPRl'7"""Fffi""P=r3F9"?CX2§"'Rrr

Delamberei
e nada mais

RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.]00

Fabrica de Massas

RESERVA ALCALINA I Drs. Nerêu Ramos
Hemosedimentação i e

Aderbal R. da Silva

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Le-treiros

I Pintura ern geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
E' LORIAHOPOLI5

Conv�nça-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORESDr. Fulvio Aducci

Advogado
João Pinto, n' ] 8
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180Pharmacia
POPULAR

DE

1Anlonlo d'Acampara
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE ] 170

1-

Chocolate Isó BHERING
Usem o Corante

IGuarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan IRua João Pinto 6
�

Rllà DELAMBERT-Phone 1. I 00

Das

Pelles
Almanak Laernmert

E'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Brasil
( G'lia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -.Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

l' volume -- Districto Feàeral
Z· " .. 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .. Demais Estaàos ào 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

Volume especial do Estado de Santa Çalharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlormações sobre o Estado e todas as suas activida
des lndustriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

c OM P R E - os rrtelhores calçados O NATAL APPROXIMA-SE! I! !
das melhores marcas NO M iscela
"
SA�ATO C " Brinquedos e artigos para presente ,na

-

r- C H I. naa I Sóe sempre NAMlscalaneal
PELUSO F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preços são admiraveis!

Dr. Pedro de Moura Farra

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr ] 548 Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ...Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz àe satlstazer ° mais exigente

profissional, rncutenõo sempre cornpléto stocR àe proàuctos ôzn
tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta Toulhur-lc avisa aos seus freguezrzs cirurgiões àentistas que
resolveu õcstc õctc em àiante fazer gran�e reàucção àe preço

nestes artigos. '

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

..

Dr. Salgado da Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT �. 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZEIA Florianopolis, Sexta-feira, 30 de Novembro de 1934
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Mais uma
flito da

Provir"'icia deSta. Ca"charina

(ilflp�rt&m�nto Provincial da Propaganda)

QUANDO o lntegralismo, como grande movimento de in

surreição nacionalista, estabelece para o Brasil um governo forte,
não se approxirna absolutamente das velhas formulas de despotis
mo hobbesiano em que o pensamento se retrae, a consciencia se

apaga e o individuo se an.iulla. Pretend�, assim, totalizar a Na

ção, integrar forças antagonicas, disciplinar tendencias e aspirações
communs, interferir na dynamica social, orientar tudo. Pretende
criar um poder estatal bastante fo:te p:;ra o equilibrio geral em fa
ce do desequilibrio gerado pelo cicil101iberalismo e da fraqueza da
social democracia que não consegue conciliar os impetos extremistas

do Opt rario rebelde com os interesses ulilitarios do burguez des

preoccupado.
Emq;.ranto ti liberal-democracia, cheia de erros de intelli

genc a, trouxe para o n unÍo moderno a invasão das massas, a in

vestida contra a ci lili,ação, o nihilismo europeu que veiu destruir
a aristocracia dos "\ alores, o tartarismo bolchevista, lembrando uma

nova idade mé.Íia onde Stalin se transfigura em humo perigoso, os

governos fortes se prep;uan1 para ° grande saneamento e, no Bra

sil, os integralistas se adestram não para déleza de uma burguezia
indtfferente e gozadora, mas a victoria de fum pensamento.

11 11

anno, sob pena de multa de 1·000$ a 10:000$, de coníormids,
de com o art. 21 do citado decreto.

Este decreto visa a nacionalização do trabalho, e as listas
apresentadas deverão conter as indicações dos empregados que os

identifiquem .
.

Por taes listas, será, então, estudada, pelo D. N. T., a

execução cabal do referido decreto.

������
.

� CONVENÇA-SE� que nos receptores PHILIPS são aproveita
das todas as importantes conquistas da sciencia

�
do radio, razão porque recornrnendamo-Ios.

�
AGENTES:- COSTA & Ca.

RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolís

�&!_t��l�,���

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

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

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

II

O In teg ra i i 2; rno e a Fo rca FilldoLl a I O próximo passado o prazo para apresentação da

pÚ t:�! i c&.. d e S. Pau lo relação nominal de empregados, a que são obrigados todos os ci-
dadãos, empresas, associações, syndicatos e firmas commerciaes ou

Podemos alíirrnar não ser verdade que o commandante ta industriaes, de accôrdo com o artigo 32 do decreto federal n.

�orça Pública de S._Paulo t�nha .rrohibido a inscripção de oCfi- jl 2�.291, d� .12 do agosto de 1931, cornbtnado com o paragrapho
ciaes da sua corporaçüo no lntegralismo, umco do artigo 42 de decreto 24.682, de 12 de fulho do corrente

'.

O acto do tenente Hanneouim, na Bahia, ficou isolado,
sem repercussão e deverá ser revogado pelo capitão racó, assim que
este assuma as hmcções de Secretario da Policia.

" "
II

O Integralismo na Bahia
Um cavalheiro de alta situação social recebeu de uma sua

parenta, residente em São Salvador, uma carta na qual são feitas
relerencias ao surto formidavel do Integralismo na Bahia, que dia a

dia conquistta novos adeptos em todas as classes sociaes.
11 n

II

Catharir1ense:
O Integralismo é o Brasil!

" "
II

victima do con-

Praça da Sé
Falleceu em São Paulo, na Santa Casa, o miliciano -integra

lista Caetano Spinelli, ferido no conflito da Praça da Sé.
-

�ua ultima vontade foi receber do Chefe Nacional um retra

to autographado,
Satisfeito esse desejo expirou calmamente.
Caetano Spinelli, que deixou onze filhos menores, foi en

terrado com todas as honras do ritual do integralisto,
" "

u
-

O lnt 'gralista deve ser abnegado. Si o, Se'J5 interesses co-

lidire:n com os interesses da Acção Ínt \�ralista Biasileira' deve sa

crificar os SéCUS, principalmente no que se refere a C':'lgOS públicos,
que, muitos d��Lc!'), custam alto prêço à independencia e altivez de
bom btcgrali,ta.

" "
II

A nacionalização do
trabalho

fi iS de revereiro

Nunca se sabe como p/ide aca

bar um passeio. .. A manhã es

tava tão linda. Toda azul. Azul
ferreteo mar, azul claro o céo,
muito limpo, azul violaceo as mo�ta
nhas. Tudo azul. Podcr-se ia dizer

- 1 h I
qUé'a propna atnmosp era ausor-

vêra o azul.
O nosso carro vencia a avcnid.

Niemeyer. O classico passeio dos

domingos de soL .. Quanta ale

glia em todas as coisas! A vida
é tão bôa, tão terna, tão cariciosa,

,- c d t J
numa mauna prolun amente coe-

abrindo-se num sol de ouro. D�

repente o encantamento se quebra.
Um choque. Allucinação dos
momentos difficeis. Aos meus ou

vidos chegou apen:lS um som es

tranho, o ranger das engrenagens
e da terra machucada. Disseram
me depois que o desastre [ôra

pequeno ...

Pequeno? Eu fiquei do lado
de fóra. Cahi na Avenida com os

braços estendidos para a frente,
numa attitude tragica e que não

lôrà estudada... Quando quiz
levantar-me, as forças se negaram.
Gritei. Vieram ajudar-me. Oh!
como [ôram des:1strados, , . Chorei

tanto. A dôr, lembro-me que era

intensa e a ansia de saber o que
-

1 1 tensãtinha, para connecer a ex ensao

I b ' r

do ma, me exacer erava o sor-

lrirnento.
NinC1uem mais se feriu. Soffri

pelos �utros. Em todo caso, �e
pois de pequenos soccorros, d.s

seram-me: - IlNão ha nada, ape

nas luxou o braço direito, em oito

dias estará bôa". Fiquei quasi
contente. Os oito dias passarão
tão d�pre�sa ... Faço tudo para
encarar a minha infelicidade com

certa resignação.
A vida se tornou diHicil. Como

é i!Tlportante um braço direito .. :

Preciso de Mari'l para lavar-me,
-

D Th 1',
vesta-me. � ereza, para SelOU

commigo. Darei hoje um passeio.
Faz-me mal eS3a innacção obriga
da. E a circunstancia de ser ser

vid3 por tojo o mundo,.. Ca

cetada. Tenho um batalhão a aju
dar-me e pareço um'l velha. Mas

os oito dias vão correr. Agora s6

faltam seis. D01s já estão venci

dos.
O un:co esforço que me per

mitto é bater, na machina, esta\:

iinhas, com a mão qu.:: resta.

Nunca p.:n�ei na grande utilidade:

deOiario urna

desse particular. Quanta coisa na I era certamente de outra pessôa.
vida qUê a gente nunca pensou... Tive um odio e a ind.Herença
Começo a sentir-me mal. Vou parar. da medicina me pareceu horrivel.

18 de Fevereiro. 23 de Fevereiro.
Sahi hoje. Fui á praia, pela

manhã, assistir o banho. Dia bo
nito. Uma luz quasi palpavel en

volvia a linha das montanhas e

brincava na ponta das ondas. Luz
das primeiras horas e que parti
cipa da athmosphera, da neblina
e das primeiras evaporações. Havia
pouca gente. Era tão cêdo. Vi o
Eduardo. Que pena! Tão bonito,
parece com Byron. Mas como lhe
dóe essa semelhança. Ser coxo é

erande infelicidade, mas sei coxo
o

e bonito é desesperador! Ter uma
estatura de gigailte e arrastar uma

perna é positivamente má sorte ..

19 de Fevereiro.
Tenho recebido algumas visi

tas. Um desastre de automóvel
ainda impressiona. Sempre se es

p�ra coisa peior. Uma amiga sor

riu incredula, quando lhe disse
f,

, bô 1 t J t dque icana oa orevemen e: oão con ou-me o caso e um

-l1fvIeu bem, você tem COIsa seu amigo que, nas mesmas condi
ahi para um mez. E dê-se por ções, tinha ficado aleijado como

muito felizll. elle, outros. Nunca pensei que hou
Co.neço a inquietar-me. A dór vesse tantos casos de fractura.

é ptrsistente e não posso mexer Considero-me infeliz. Eduardo fa-
com o braço. lou-me hoje com grande interesse.

20 d-:: Fevereiro. Julguei ler uma infinita ternura nos

Estou nervosissima. Devo ir ao seus olhos negros. Caminhimos
dr. ZeUer retirar o apparelho. São um pouco juntos. O seu passo
aJo:a duas horas. Levei um t 2mpo arrastando e irregular nio me cau

immemo para vestir-me. Mamãe sou a impressão penosa de antiga
lembrou-se de telephonar. O dr. mente. Elle tem uma palestra viva
Zeller aconselhoJ que esperasse e interessante.
mú dois dias. 25 de Fevereiro.

22 de Fevereiro. Eduardo é a unica pessóa que
Houve um horrivel engano. Re- não m:: conta casos de fractura e

tiraram o apparelho do meu bra- luxuação. Por dia, conta-me, pelo
ço e verificou-se qu� e5tava mal m�nos, dois ou tres muito graves
collocado. Fui a radiog 'aphia. A e aindd ha os sem imoortancia. To'
chapa accusou fractura em via de dos os meus conh'ecidos sabem
ca'c·ric ç3.o. Couo é que affirma- cinco ou seis. E estou a iJlustmr
ram ser uma luxuação ? O dr. Zeller lhes com mais um,.. O de. Zeller
desculpou-se e lamentou ter de di· fez hoje uma tentativa para collo
Zf>r que, n�turahnente, h�viam tro-I

car o braço. Sof�ri inte?samen.te.
cada as chapas d� ralO X e Agora, serão maIS 30 dIas de m

aquella que se julgàra a minha nlcção.

Rachel Crotman

SERVIÇO DA F. B. L, ESPECIAL PARA "A GAZETA"

feito, anda sempre de mão no bor
50. Fui-lhe apresentada e elle me

estendeu a mão muito curta. De
pouco lhe valeu o truco Deixou
de jogar tennis e water-polo e en

gordou. Toda uma serie de in
convenientes, por uma pequena
desgraça. Quando voltei á casa,

chorei tanto e com tanto deses
pero. Nunca me conformarei. Meu
braço ...

11 de Março.
Estou ficando irritada. Maria

leva duas horas para vestir-me.

Antigamente, eu sósinha gastava
cinco minutos. Hoje colloquei uma
echarpe como tipoia. Estou me

adaptando a indumentaria de es

tropiada. E com raro successo...

Quando sahio, ninguem imagina
o supplicio da minha to.lette. Edur
do já l!le fez elogios e disse que
a minha paciencia é o prenuncio
da minha resignação. Sorri-lhe.
Gentilezas entre um coxo elegan
te e uma estropiada!

tardes o encontro na praia, e em
25 de Março

faz companhia. Thereza anda um
Fui ao consultorio do dr. Zel�

pouco intrigada, que tem isso? ler com UM pouquinho de espe-

28 de Fevereiro. rança. A manhã estava linda, re-

Deante do irremediavel da mi- cordou-me a do desastre. Afastei a

nha situaçã;, adoptei um ar de idéa e respire� o ar. puro. das oi

tristeza incuravel. Eduardo disse-I to horas com a alegrIa fehna duma
me que assim fico bem, torna a pessôa f�liz. Não sei como foi is

minha expressão mais suave e en-
50. SubItamente, a .esper�nça re

ternecida, Elle me contou que foi nasceu e pulsou: E VI confirmados

a minha alegria de antes que não os meus presenhm�ntos. Estou sal-

permittiu noss� contracto. Choca- va, salva! Euph.ona... .

va-o a minha vivacidad�, que o
-

�(Teve mUlta sorte, senhon�
feria com uma arrogancia. ta-dlss�-me o dr. Zeller-.Esta
- «Você unia á belleza uma

tudo mUlto bem. Agora a dIater

grande exhuberancia. Mas eu não mia e as massagens electricas com

podi 1 soffrer a sua alegria e o seu pletarão a cura».

estardalhaço de moça feliz ... » Olhe o meu braço. Mantinha-
D.:pois de me dizer isso ficou se em angulo recto e não fazia

acabrunhado. Eu, apezar de triste, siquer o gesto do amigo de João.
tentei distrahil-o. E conversamos Encarei o doutor duvidosa:
tranquillam�nte. «Affirmo-lhe, senhorita. A sua

I O de Março. cura será completa».
Hoje vi o amigo de João, a 26 de Março

quem aconteceu um desastre igual Eduardo viu-rr.e sem o appaJe�
ao meu. Não pôde abrir nem do� lho. Estendi-lhe a mão com gran�
brar o bra�o. Para disfarçar o de- de difficuldade. Elle censurou o

26 de Fevereiro.
Confessei a Eduardo o meu re

ceio de ficar aleijada. Elle me

olhou de modo singular . Todas as

meu esforço com grande calor'

Depois calou-se subitamente e não

disse mais palavra. Lembrei-lhe a

recommendação do medico, que
me aconselhou exercicio.

Passeiamos hoje-Eduardo e

eu silenciosos e muito alheios. Pro
curo esconder-lhe a minha alegria.

3 de Abril
Elle não suspeita os p�ogressos

que estou fazendo. Desde o dia
26, continuo a estender-lhe a mão

esquerda. A direita descansa na

tipoia. Vou fazer-lhe uma surpre
za.

-«Eduardo, tenho uma sau-.

dade dos banhos de mar, dos jo-."
gos ao ar livre. O dia em que

pegar numa raquete, será um dia
glorioso» .

Ao ouvir essas palavras, olhou
me com grande curiosidade. De

pois cahiu num mutismo estranho.
No entretanto, nós nos apreciamos
muito...

22 de Abril
- «Eduardo, aperta esta mãol

Olha felicidade. Vou jogar ten

nis hoje».
-'""::..tS�

Dentro da minha alegria, não

pude observai-o. Agora, eu me

lembro...a minha alegria o feria.
Deve ter soffrido muito no traje
cto até o Country Club. Deixou
me no portão e prometteu-me ir

buscar-me, ás sete horas. Não ap'
pareceu. Vim para casa com meu

irmão. Ainda estou perplexa de
ante do que me está acontecendo.
E' verdade que não joguei tennis.
Tentei, mas foi impossiveL.Den
tro de duas semanas ...

24 de Abril
Vi Edu�rdo tomando banho

de mar, esta manhã. Elle é real
mente aleijado ...Não se approxl- .

mou de mim.
10 de Maio
Alcancei uma victoria séria no

campo. Estou numa ebriez dos
sentidos e numa plenitude de for

ças que, ás vezes lá no fundo de
ntÍm mesma, penso com sympa
thia no desastre que me fez co

nhecer o verdadeiro valor do e

quilibrio e da saúde. Paradoxo! .. '

Pequeno desastre na verdade. Ima

gino ainda com certo arrepio, cO"
mo fiquei estendida na estrada, dI!

bruços, com os braços para a fren
te ...

Nunca mais vi o Edu�rdo.. ,
A minha alegria deve fazer-lhe
um maL.

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O m�is belIo e m i's aperfeiçoa-lo rcccotor (1� actualidade � menauense para Crpital realisaàa 9.000:000$000
A ultima cre.içã i d. Ti'L1 Fll"H�l� 1)1.<1, \.. li t, '

(; ;,)j1;�,cS �,'.,
..

1934"
Reservas mais àe 36.000:000$000

� Receita em ]933 17.762:703$361

Carlos Hoepcke, S. AA. l�l!aPt'�l'I�Z ntF�lo·'rSj�a"ll't)I)Oll·S I' Organizado por J. Fer- �������biliàaàes casurnlõcs em 1933 2.3�9t73���\38i�
Bl

II, \
r rcira da Silva -(t:=::sl"as responsabiliàaàes referem-se aórnznte aos ramas õe

flLlAES EM:- umenau-joinville-São Francisco =Lanuna _ Lages t :. f060 e TRAN5PORTE5, que são os DOl5 UNIC05 em que
, , a Companhia apéra)

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul lti", "

U.Jl trabalho magnifico
r: Variada collaboração

- :m",,,,-,,,,,,,,,_.,,__�:u�1:.�"""_ "'=""'�nE�;;;;;;;;;;;.!í Fartamente illustrado

UM r��!igerlldor é' um gr�nde conforto para «) ler, li lambem "Ia

emprego de cDpital que precise de estudo.

O, refrigeradores G. E., além de possuírem tudo O qU$ L. cf.
mais moderno e perfeito em refrigeraçdo electrics, &laxem, n. môllrce
General Electríe, uma supreme Silrilntia de qUillid.d., duução • velor.

Ao comprar um refrigerador, I$segure-,. d. que • meclain. 6 baa
• o fabric.nt� conheddo � d. confhuu;. - exija • r.iriseredor G. L

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE .no primeiro andar

·THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

1\
RUA TRAJANO) Teiephone 1.194

'I i, ;;;;;o'm.;;;;;;;m;;.;.;;;;;;:s;:,,_;,m;;;;;;;;;_;;;Õ_....;';';;;O__iiiil

II====--=- _' "_ -li �I Syriaco T.Atherino&lrmão II
II �I COi\lMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CO'NTA PROPRIA Iii 11 ��gentes das h:dllstrias Reunidas F. M�ltarazzo--S. Paulo

I Standard 011 Cornpany Of Brasil (Kcrozene marca

I�

.�' �J;\CAf�lr, .Gazolina "A'IOTANO"�-Pa�air do Br�sil
i 0. A. (;:kfVIÇO aéreo)-Nlarcas ue fannha de trigo

Li- ; LILY e CI.AUDIA, premiadas com 'cheques de

I � 50$000 até 1:!H'JO$OiJf) I,I I � Gordura Se!ecaa (côco) mI RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
Ih III .=._:nd. T��1erino"���ca: ?o::102��- Teleph .•��

-

la-

�as
Os

Quem afiança
o seu

Peçli inform.tçõu 0111 Uiii411 ciemonstr.çie, I C1I84I'qacr dOI
•0SSOI .. lIxilillrCI •• Oa'cpnoa. pai. II .IU.... '"

Com fi�5fOO podereis comprar um
frasco de ROOAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

-===.==================�===�==========

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulf-J Schlerr1f:Jer
ou-osn o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telep/lOfle n. ](i32

Rua

ediçt5es da
vraria ele) Globo

.. : - á venda na Liví'ftaria
trai de Alberto Entres .

- -
.

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmeções-Dante de Laytano
O 'C'hesouro do Arroio do Ccnde-Aurelio 1 larto
O ..

14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço;> - Hans Faliada
7?oque Oonzález-Affonso RodrigaF-s Hansen

IO Divorcio no Brasil-Othdo Ro.a
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

Ilntroducção á Sciencia do 'IXreito-Djacir Menezes
Aventuras do 'Rio da Prata-Carl May I.Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Punge I

talam;a e Phy,;olag;a 'Pal/wlogh" .- Gonçalves Vianna _I
sabão de (Curityba)

Em caixas de
para lavagem
27 tabletes

roupa e

res

Informações uteis
Indicador Com:nercial

P )1'71'0 ��'"'"''''''j,uy. �,.....� .... ..,

na LIVRARIA
CrNTi\AL

Agcmte5, 5ub-Agentes e Regulaàores õe Avarias em toàos os

Eatnõos ào Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas principoes
praças extroriqclr-ca

Agentes em florianapolis CAmp05 LOBO e� ClA.
Rua C. mafra n" 35 (aobrcõo) Caixa postal 19

Telegr. ALLlANÇA Teleph.1.083

[�Escript,?r:as em Laguna e ltojchv
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

I
'

F GARANTIDO
r;_�� E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL (
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS
" '

Para SUL--P. Alegre�Rio
Crande-Uruguay-Argentin.i

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE���Santos�S. Palllo
Rio-� Victória-�--Curavclbs-
Bahia�M;;tCeió-Recife��Natal-

Africa·-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

RUA
_

CIDADE ESTADO _

Ph\J,-...JE 1.100
e nada mais

- - -. ----------------------�

Café e Resiaurant
"E S T R E L L A"

--- D E --

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carta

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

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

Praça 15 de Novembro) 4 �- Telephone, 1420 I I

�--�--------_--I

---

Econornico . ,

Fabrica de Bordados
DE

Ernilio Dinslaken
Neste bem apparelhaào estabelecimento executa-se mm a
maxima promptiàão o seguinte: masqueteiros, Cartinaàos,
Cortinas, Bor-õuõos em vestiàos, Toalhas, Ponto àe jaur,
Ponto ô

z Luva, Ponto festone: Ponto Caaeia, Perito- Bor
õãr, Ponto Sotões, Plissé. Borõaào5 em machinas

5íngel' e Enxoval completo para cceurnento

OS SI'S. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

FLORIANOPOUS SANTA CATHARINA

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

1.360

Funônôc em 1886 CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro

Rua Felippe Schrnidt n: 8
Caixa pastal129 Te}, aut. 1a04

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

TELEPH.
Tvpcqrcpbto, Estereotypia,
Encaàernaçãa, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS - SÃO JOSE'
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Florianopol'is, Sexta-feira, 30 de Novembro de 1934

I Ultimas NoticiasAZETA
voz:

São as seguintes as previs5
da Estação Meteorologica

Qs

Capital, para o periodo
horas de hoje:
TEMPO: - lnstavel,

chuvas
TEMPERATURA: - Em

declinio á noite e em elevação de
dia;
VENTOS: .- De Sul a Leste

com rajadas frescas.
A' s temperaturas extremas �

hoje, foram: máxima 21.8, e mi.
ruma 18,8 registradas, respeçQ.
vamente às 11,30 e 5,55 horas.

Os melhores brins de li.
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

o Natal dos Pobres
sob o palrocinio de
uma commissão a cu.
[a frente se acha a

1?ainha da Primavera,

t=*'f,'�

Os

,I

bacharéis
de 1934

Esteve hoje cm nossa re

dacção urna commissão de
bacharelandos que nos veio
convidar para o banquete
(,U � se realizará amanhã, ás
20 horas, no Restaurant
«Cruzeiro do Sul.»
São os seguintes os ba

charelandos:
Annibal Nunes Pires, Do

nato Mello Junior, Fernando
Mell,), João Bonnassls, Os
ny Costa, Haroldo Reif de
Paula, Lauro Dama, Helio
Vieira, Belisário Ramos
Hans Bündgens, N-:ry M )Ll

I a, Roberto G. Ferreira, Nilo
Freyesleban, Domingos Va
lente, Ney Machado, Julio
Campos, Max Baier, Decio
Bottíní, J03é Maiburg, Ray
mundo

.

lexeira Mendes, C�
Iy Q�gis, Arthur Balsini, Li
bino Gruebler, Siegfried
Wahle, Arthur Rabc, Henri
que Klapott, Relato Guedes
Pinto.

DESPORTOS
,

FUTEBOL
SI QUIZEREM ELEVAR O N03S0 FOOT-BALL, TE·
RÃO QUE FAZER CAHIR POR TERRA OS VICIOS
QUE VEEM ENFRAQUECENDO O SPORT DA CAPI-

TAL DO ESTADO
-0-

Já não são'decorridoa muit os
annos que a nossa F e d t: r a ç ã o

tem-se feito representar no Ca 11-

peonato Bra,ileiro de! FOJt-ball,
de um modo triste e desclassifica
do, procurando assim enfraquecer
o nOS30 padrão de jogo, que nes

te momento declina para o ri
diculo,
03 scores de 10, 1 1 e 16 x O

envergo.iharn a classe de sport do
SJ do Bnsil, aoide sóm ente o

Estado Je Santa Catha ina soffre
[essas fragarosas derrotas.
Não sabemos o que di á, ama

uh'}, a nossa E:üid3de S,Jortiva,
si a Confederação Brasileira d
Foot-Ball, no Rio d� Jan:.'!iro, dis

etlezas em

Uma das 300 garotas de «BELLEZAS
EM REVISTA«

Bellezas em

roo

S. Paulo, 30 A Gazela
No dia 31 do corrente a Confe
deração Paulista de' Foot-I3all fa
rá entrega das medalb s em ban
quete, aos jogadores que vence

ram heroicamente o campeonato
profissional brasileiro de foot-ball.

CYPRIANO JOSÉ

S. Paulo, 30 A Gazeta - O
grande jogador Arthur Frieden
reich moveu um processo contra a

APEA, em virtude desta entida
de lhe haver negado a indemniza
çao de uma importancia devida.

OS CAMPEuES BRASI
LEIROS

Revista
E' a magica symphonia dos sonhos!

O "FILM" ENCANTO I

Fazem annos hoje:

P,ulo Schlemper

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio o sr. Paulo Schlemper,
i -nportante industrial nesta praça.
fi Gazela felicita-o.

Major José O'Do 11181

Faz annos hoje o sr. major
José O'Donnel, conceituado con

tabilista.
Apresentamos ao distincto con

t erraneo nossas [elicitações.
-a data de hoje marca o an

niversario natalicio do nosso con

terraneo Nevecinio Silva, residindo
actualmente na Capital Republica.
-a gentil senhorinha Esther

Mello, filha do sr. Oswaldo Mello,
director da Secretaria do Congresso;
-a exma. sr. d. Miria Rita

Marque5i.

c isarem religiosa "tlente: Dario Fur
tado e Maria Slva; Torquato da
Matta Lima e M iria Magdalena
da Conceição.
Missas.

Na Cathdral MdropJlitana,
serão celebrada; as mis.as seguin
tes: dia 1, sabbado, em acção
d � graças, ás 7 horas, no altar de
Nossa Senhora; dia 3, sexta-feira,
de Joaquim Gomes de Oliveira,
às 7 horas; dia 5, quarta -feira,
de Crispim Freitas, ás 7 horas;
dia 6, quinta-feira, em honra a

Jesus Sacrarnentado, ás 7 horas;
dia 7, primeira sexta-feira do mês
de dezembro, do Apostolado da
Oração, às 7 horas.

Rainha da Primavéra,
Eu agóra no Natal
Ser pobrezinho quizéra
Para ter o divinal
Conforto de tua graça,
Que tanto e tanto consola,
Pois teu sorriso ultrapassa
Ao valor de toda esmóla!

franca decadencia: seremos, então,
os unicos a passar por injustilica
vel vergonha, porque, no Norte
do B.a:;i!, aonde a pratica do loor
ball é inferior a do Sul, ainda
não se verificou desses revezes,

:lUt! o n0350 archivo foot-ballistico,
possue, como consagração e he-
roismo.

Nlo é tão ardua a tarefa de
adextrarern 22 homens da nossa

Liga, numa lorrnação d� 2 schra
tshs eííectivos-e-A e B--·a qual já
possue alguns valores individuaes,
cujo resultado nlo será de brilhan
tes victorias, mas de luctas titani
cas, scor es mi 11mo, e dUf03 empa
tes, que futur imante se reverte

pensar a no sa par.icipação annu rão e n glorias para o CiOS50 sport.
II no campeonato brasil.iro, por A pretexto citamos ligeiramen-

te a fôrma como se conduz um

cIub dos nosso', durante os seus

treinos, especialmente ao ter que
enfrentar um adversaria forte, den
tro de 4 ou 5 dias.

(Footligth Parade) Num pedaço de papel escripto
Romance, risos, canções, feérie ! a Íapis, verifica-se o convite para
Eis O que se contem em quasi duas horas de espe- o alludído treino, sem escalação

ctaculo de «FOOTLIGHT PARADE», que a cidade aguar- de equipes, e pregado com sa

da impaciente e que o bão em qualquer lagar do campo,

ODEON cuja anormalidade bem recorn

menda o ensaio annunciado.
Pouco mais das 16 horas, ap-

vae exhibir no parecem alguns sporlmen que en

Domingo, ás 5, tram em ligeiro bate-bola e, a va-

6 314 e 8 112 ho- gar, talvez resentidos qo c a lar,
raso Entre os des- vão se despindo até quasi a nu

lumb r a m e n tos dez! E' o cúmulo!
dos seus scena- Um sportrmn não conhece o

rios gigantescos, calor e a sua larda sportiva com

emb a la dos por posta rigoros imente das côres do
suas canções i- seu cIub deverá ser absolutamente
ne s q ue c ive is e digna dos olhos de qualquer fami
ernbrlag a n d o o lia que Ia' se apresente.
publico com suas Prosegue, então, o bate-bola
plásticas maravi- sem a devida e obrigatoria presen
lhusas, 300 garo- ça de um director sportivo, en

tas, vestidas com tregando-se os litigantes a um ar

longas t r a n ç a s ranca-tôco, pobre de qualquer te

pra teadas,' v ã o chnica, apezar de alguns jogado
provocar um mais res apresentarem capacidade indi
violento, mais pro vidual, muito facil á comprehen
longdoa e mais são d'um conjuncto. Vem o dia

perigoso c u r t 0- do jogo officíal e o que demons
circuito na cida- tram em campo é o que aprendem
de, incendiando nos treinos.

corações. I Volvam, pois, os srs. presiden-
- E então o tes e directores dos nossos clubes

«fan», num des- as saas attenções para tão mino
lu m b r a m e n torado sport, e, si quizerem elevar
maior, conhecerá o nosso foot-bal1, terão que fazer
a «FONTE DA cahir por terra os vicios que vêm
B E L L E Z A» a enfraquecendo o sport da Capital
liA CA S C A T A do Estado.
HUMANA", O

numero do «HO-
TEL DA LUA FRIEDENREICH A'S VOL-
;-íEL", o bailado TAS COM A JUSTIÇA
dos "GATOS" e

a grande e sen-

sacionalissima
surpreza!

JAMES CA
NGEY apparece
cantando e dan
sando com RU
BY KEELER,em
N O I TE S DE
SHANGHAI, o

numero musica
do de maior at

tracção da téla
desde o advento
do cinema sonó-

S. Paulo 30 - Entraram em

sérios entendimentos os dirigentes
FLAMENGO x S. PAULO do Foot-Ball Paulista para uma

pacificação final entre a APEA e

S. Paulo fi Gazeta - No dia a Confederação Paulista de Foot-
5 de Dezembro p. futuro, joga- Ball.

Chegam uns ...

Sra. Abelarda Luz

Pelo «Carl Hoepecke» chegou
da Capital da R::publica, a sra.

d. Adalgisa Luz, esposa do sr. dr.
Abelardo Luz, candidato colliga
do á Camara Federal.

Dr. Arno HOII!h

Procedénte de Tubarão encon

trar-se nesta Capital o sr. dr.
Arno Hoesch promotor público
desta comarca.

No Max chegaram, d� Laguna,
os passageiros: Vergilio Daminilli.
Waldemira Burigo, Am elia M .n

des, Muia Souza, Allon,o, Vi
ctor.a e Laura Griso, Osmar Dal
saS50, Tacito, Juracy e Maria La
pagesse,

.

Constantino Tzeliskis,
Julio Boppré, Nina Gomes, Lour
des Lacerda, João Müller FIlho,
Estanislau Corrente, Antonio V.
dos Santos, Francisco Dutra,
Chauki Akras, M 'lria Cunha,
Tuffi Mattar. Leoncio P. de CiS
tro, Luiz P. de Almeida, Fon
toura B:>rges, Aldo e Alfin Athay
de, Getulio P. da Lúz, Enéas
Souza, Marielta Ro lindo, Tifi�
dente P. Franco, Franci�co Arau
jo, Cassemiro Correia, Ademar
Stenzzi.

Gente nova

O lar do sr. Sebastião Belli,
proficiente official da Fabrica de
Móveis Carlos Reinich, e de sua

esposa, foi en-i.u .cido com o n L"

cimento de um menino que ie .e

berá, na pia baptismal, o nome

de Pedro João.

Palcos e

Tellas
CINE CENTRAL

Com a Cidade
Bisbilhota.

Oh! Cidade, estou prohibido
De fallar do teu fulgor
Me arrolharam... 'stou perdi� a

Vem salvar-me, por fa vor! ...

Chegaram do Norte do Estado,
pelo omnibus da Empre1.a Dariu.;:

Mano::! de Alcantara, Benja
mim Oster, Germano Kreiller,
Carlos Freder, Joaquim F. da
Silva.

R�abrirá, domingo, o CINE
CENTRAL, focalizando, em

sessões populares, o estupendo
film-O Promotor Publico.

CINE ODEON
Será reprizado hoje, no ODEON

em urm u nica sessão, ás 7 3 [O,
o belIo film da Universal-.?rt.a
nhã de Gloria.

O melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa A CAPI rAL.

Renuncia
presidente
boliviano

Roubo no Mercado
(Nota Policial de A
Gazeia, 29-11-34,)

a
Zéca Brítto é lavrador;
Lindas cebollas colhêu.
João Amaro, por favôr,
A cebollada vendeu. tim

(Ia
Mas na hora das comidas
Seu Britto ver;ficou
Que, sem fazer despedidas
O João .l\maro embarcou...

Outro partem... .

Para o Norte do Estado parti
ram: Antonio Silveira, A. F. L�
mos, Luiz Almeida, Tte. Derme
vaI e sra., Julio Boppré, Heinz
Kraus.

Habilitações

La Paz, 3D-Como epilogo
do aprisiona 'llento do presidente
da Republic'1 Daniel Salamanca,
pelas tropa, bolivianas, sabe-se
que o presidente aprisionado re

nuncIOu o cugo e que se orga
nizou um gabinete de concentra

ção nácional, sob a presidencia
do sr. Juan Maria ZalIes, conti
nuando no commando das tropas
o general Penaranda.

Adeantavam os despachos não

ter havido perturbaçõe� da ordem,
estando os bancos e o commerclO

em funccionamento.

o preside'lte
Getulio na

terra natal

Cubiculos? (Nota de
A Gazela 29-11-34.)

Enganos ha engraçados
E outros que são ridiculos;
A's vezes mesmo gozados
Como o caso dos cubiculosl

Mas' esse caso, a meu vêr,
Simplesmente se define;
O homem quiz escrever,
Foi este nome: cabine!

to»

co.

E' bem antigo dictado
Dizer-se� Quem paga o pato)
Mas, agóra, o Circo armado
Lá no Campo do Manejo,
A cousa mudada eu vejo
E se diz: Quem péga o gáto}

Gravatas em lindos pa�
drões. Variadissimo sord-
m_;nto CASA PARAIZO

Edão se habilitando para s,

Porto Alegre, 30 - Noticiam
de São Borja qJ.e a cidade vol
tou á sua caim'! habitual com a

partida do pres;d:�nte da Repú
blica para a estaac:a Santos Rei,.

Todavia, dentro de uns dez
dias de novo voltará a velha ci
dade fronteiriça a se animar, com
a vinda do sr. Getulio Varga,
para a partida definitiva, em ex

cursão pelas cidades d.l fronteira
uruguaya. O presidente está s;
no calmo retiro de sua proprie
dade, onde pensa receber pouco

,

amIgos.

Ião t:m prova amistosa o Flamen
go do Rio de Janeiro, e o S.
Paulo F. Clube. O jogo ser no·

turno.

A PAZ VOLTARA' A
REINAR
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