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Natal dos PobresDes. José
Boiteux

"A

Porto AI�gr�, IO··Ap('ou�itan!3o
o r�grlZsso a este capital 130 sr.

tarn-se a.r::or;1 para, por sua rarlos Thompson flôr�s Hetfc,
,� ôiretor reqlonc! 1305 rorreios � T�·

vez, concretizarem no bron- l�graphDs aqui, foi �II� o por+cõor
zr d ç�rancl" gratidão do po- õos tcbetlos organizaôos para o

,� r�oju5tam�nto àa funccionalismo
vo catt ariner se a José Boi- postot-vtel eqruphtco.
te ç livid do o Esse alto tuncctoncrto aequlul,X L l.Jl a . a p vo, no sóbbuõu para São Borja, onôz

I·.·:
= J ri o _, .ade estudantil uae opr-eaentcr Ó assignatura 130

quer pagar. sr. prestõente 130 R�publica as te-
_.

_

ballc s �m questão.
Approuaôos 09 tobe llca, serão

F U,zàO da Es- eltcs eritr-cquvs , clrrôu no corr-ente
anno, ólramara 1305 D�puta!3os,

I P tl d para, approuaàa entes ào fim 130
Cumprindo uma obrigação im- sionados com o que acabaramos CO a ra Ica o rn êz , entr-ar em exacuç ão na prin

I
..

de vér , ab -ncoando a abnenacão cipio õo proximo onno.pcs'a pe a nossa mais -viva �ym- -

j -5 :r C me'opathia ao correto estabelecimento das distinctas educacio.iistas que O i11 rC.I

R' ·1- I! -

de ensino dirigido pela distincta tão elevado conceito dão áquella com o I nstituto e Ig lao' �r����������oo����������.����educacionísta Dona Beatriz de casa de instrucção
� �." Souza Brito, estivemos ante-ontem E, já em caminho de casa, pO Iytec h n ico I 'if] AC I [)A [)E �

no Grupo Escolar Silveira de pe isavamos na axiornatica verda- - N. S. da Conceição � _. ,. . _. �Souza, onde visitamos demorada- de daquella phrare do inolvidavel A Congregação do Instituto � �mente a exposição de trabalhos Guerra Junqueiro: Ha mais luz Polytechnico, em sessão realizada Conlorrne noticiár�mos, realizou- � A Cidade está se tornando pouco a pouco mais en- �res escolares do armo lectivo termina- nas vinte e cinco letras do alpha- sabbado, á noite approvou a fu- se ôntern, com toda pompa e gran- � cantadora e mais limpa. Não vai nisso trocadillho nem au- �Jdo ha dias passados. belo que em Iodas as consiella- zão da Escola Pratica do Com- de brilhantismo, as festividades d J to-elogio, referimo-nos á cidade que o Almirante Prefeito di- �Enchemo-nos de indizível sa- ções do [irmameniol mercio com aqueIle estabelecimen \l03sa S�nhora da Conceição, en J r.ge com pulso firme no leme do couraçado côr de
•
rosa e �ço.. , tisfação ante o que vimos. Quan- to d� ensino superior. ;ua igrejinha á Praça Getuli( � não a A Cidade onde diaríam:::nt<! bisbilhotamos bem ou mal �ta demonstracção de trabalho di- «A Gazela}) apresenta as suas Conforme as chusulas do ac Vargas. � dos outros e das outras... coisas. �a gnificante e digno de attenção, sinceras feli.citações á exm�. Sr.a. corda, passaram para o quadro Pela manhã, ás 9 horas, fo � A principio as ruas que se tinham transformado em �pois que a obra da instrucção pu- dona Beat�lz de Souza Boto, 11- de lentes cathedraticos do Insti- :elebrada missa solemne, tendo at � jardins de plantas selvagem foram limpas, depois os proprie- ll'Iblica é, a nosso vêr, merecedora Ilustrada DIrectora do Grupo Es- tuto os sr5. professores daqueIla E.vangelho o apreciado orador sa 11 tarios foram obrigados a pintar a fachada de suas casas. �de todo o carinho e de todo o colar Silveira de Souza, e, bem E�cola: João José Cupertino d �ro Frei Tharcizo' pronunciadl W Nos aqui comentamos então que os predios repintados fica- �applauso, dada a circumstancia assim, a todas as exmas

.. profes- \1ede;ros, Oelando Brasil, Da'1ie' �Ioquente sermão. � vam parecidos com os politicQs o frentespic:o uma beleza, �e de que eIla representa, com a w:as daqueIle estabeleclment.o, Faraco, José Joaquim Brasil e Al- Tadas os actos fôram abrilhan �1 os fundos um desastre. i
mais incoltestavel eloquencia, a de1tre as quaes merece especial fredo Xavitr de Souza. do� pelo conhecido côro das or- �� Mas não parou aí a atividade prefeitural. Ela conti- ��übra de construcção do nosso menção a exma. snrta. Jandvra A subven 'ã) annual de sei )hãs do Asylo São Vicente d_

'.� núa num moto-continuo de melhoras e tramformações para ��a grande Brasil! Lopes, habil professora de T�a� I contos do G�verno Estadual pas- Paula.
I!.I orgulho da nossa iinda capital. �Percorremos todas as depen- balh03, Desenhos e Cartographla. sa para o Instituto, onde d'ora Ao terminar a missa, a gentil � Lá na Pedra Grande a� turmas enterraram o trilho do ftdcncias do bem dirigido estabe- avante funccionarão as aulas da senhorinha Irene Silva, dilecta fi· � falecido bondinho.

1ft
aO! lecimento e tivemos opportunida- SUl-C IIId I-O Escola Pratica do Commercio. SI�al do sr. desernbarga?or Ped�o ! A rua João Pinto está catita, calçamento novo, os ..de de apreciar os trabalhos em O fiscal federal junto á Esco- J va, cantou, com mUlto senh- � trilhos do bondinho foram arrancados dali. ft

exposição. Tudo ali se vê, desde Ia é o dr. Carlos Wendhausen, menta, a Ave Maria. � Na Avenida Hercilio Luz foi-nos dado observar como ft
o trabalho pequenino do garoti- Ati rou -sesob que já teve communicação official A' tardinha, realizou-se com � a cidade se transforma e a atividade do almirante se des-

I�nho que ingressou, faz pouco tem-
as rodas de da approvação da fuzão, já eHe- grande acompanhamento a tradi- � dobra. �po, no estudo da lingua patria, ctivada. ciollal procissão, que percorreu o

� Agora mesmo aqui em frente de casa nós assistimos dia �até o trabalho fino de mãos ha- um trem A Escola P. do Commercio, itinerario dos annos anteriores. � por dia os efeitos do dinamismo prefeitural: são meios-fios �b .

d I' d
.

d f d d
. Sob o «paIlium}), o rev�o. pa- r.� I

.

d 'lh d d

Iii
eiS e e ica as que mUito apren- Porto União, 9-(A Gazela) que es ructa e gran e conceito, JfJ novos, é ca çamento novo, sã� am a os tn os o esgra- ttJd . .

d' dre Laureano Garcia, cura da

I
d d b d' I d �eram no conVlVIO com as segun- O soldado Ivo de tal, do 13 B. conta com cerca e cmcoenta

� ça o o on 10 10 que se arrancam e esaparecem. �das mães: as professoras! C. aqui aquartelado, num gesto
alumnos. Cathedral, conduzia o Santo Le-

� Tambem já era tempo, aqueles calhambeques precisa- 1Tadas os trabalhos apresenta- tresloucado, J'ogou-se na linh::l fér- MALVADEZ
nho.

>!t vam desaparecer da circulação. E a nossa mociddde estudan- �dos ás vistas dos que se dignam
rea sendo colhido e completamen-

A' s varas do «palli Im», nota-
� til tomou a si a missão de limpar a cidade daquela indecen- �VI>ltar a linda exposiç3.o, são

te esmigalhado pelas rodas de um
mos os srs. major Antonio Mar- � cia, num gesto altivo de zelo, pelos fôros duma cidade que ibellos, seJ'am elles simples saqui- Ontem, compareceu a Policia ques de Souza, representando o JfJ sendo capital do Estado merece muito mais atenção, por �d trem que no momento passava. C tr I por d d t t bIt t F d I d J '

r.u� IInhos de papel ou confecções a
O facto causou profunda cons-

en

ad, ar em o enen e su - sr. n erven ar . e era, rs. ase f parte de quem a serve, ou de quem a administra. �lllais fina tessitura. delega o de policia da Palhoça. Ro::ha Ferreira Bastos e 03car � Assim como está fazendo o nosso edil. fi Cidade de �,

E'Tl sala especial se acham os
t :rnação. Egyno Manoel, residente no logar de Oliveira Ra�os, cap. Fer- � hoje é em hom�nagem á atividade, operosidade e dinamis- �ric.uisámos trabalhos da Escola Distribuicão Passa-Vinte, naquelIe mumClplO nando Costa, capItães João Alves � modo sr. Almirante Prefeito que tão bem compreende as W

Complementar. Que finissimas de esmo Ias que apresentava um ferimento Marinho e Romeu Delayte. As � necessidades desta nossa aldeia de presepio, para usar a �obras ali se veem! Mãos prenda- de navalha no braço esquerdo festas foram abrilhantadas p�las rffi expressão dum irreverente. E tanta atenção têm dispensado ridas as confecl.ionaram, bem se vê. A "Caixa de Esmolas ar s
p;·oduzido por João Honorio Mi- bandas musicaes da Força Pú- � ás bisbilhotices que lhe tem03 endereçado. '

rDeve ser motivo de grande jubi- Indigentes", a cargo da PolIcia guel, que tambem feriu com o blicas e Amôr á Arte. �ft� Pedimos apenas ao Almirante Prefeito que não se �I mF'smr) instrumento sua ma-e. A t
.

- ".u

d d r:�o a apresentação de tanta cousa, C vil, distribuiu hoje, pela manhã,
- o cn rar a prOCIssao, o coro:. contente com o elogio de hoje, mas com a mesma ativi a e �V?liosa que tanta recommenda a s]101as a 132 pobres, num total das orphãs cantou o Hymno á � continue olhando para as coisas feias da capital que em

��dl'ecção e, igualmente, o corpo d� 792$000. Não comprem cartér's, luvas, Immandade Conc�ição. � idos dias bi,bilhotamosaqui. �docente do Grupo Escolar Sil- rÍleic:s, sombrinhas, sem primeira- Para maior pompa das festivi- rij1 �
eira de Souza. Roupas para homens e mente examinar o novo sortimento dades muito concorreu' o Núcleo

�1 BIS B I L H O TA��J
R d II d'd crianças só na CASA A. recebid) pela CASA ROMA- Catholico São Sebastião e o Apos- � Jetiramo-nos o a u 1 o es-

'14 �(1 b' CAP ITAL. NOS, ,; rua C. 1'\1"I'ra 26. talado de N. S. do Parte. �
'"'" - .... <=J -_,., -::-II """� _"'.""'" �,,-��,� �'l1;r_",,�,li"��"!i:'�V�"'''$'''��''''--'i:l:lecimento muito em nnpr ,:s- - ... :'.::'f!e.._�1!!ôo�..� :.. �"""'"'�.""""""""� _=��""",�_"",��._::<:""",�""","=_"-,.,,,

A data de ôntem assigna
Ia va o anniversario natalício
do pranteado catharinense
desembargador José Arthur
Boiteux, o grande enamora

do ria terra e da gente bar
rigas-verdes.
Alg .iern, pretendendo iro

nizar os seus desvelados ze

los em perpetuar no bronze
e no granito os principaes
vultos de nosso passado, cha
mou-o o «semeador de está
tuas». Entretanto, nunca nin
guem tão sábia e exacta
mente definiu aquelle verda
deiro cathar.nensísta.
Por signal, essa pretensa

ironia foi sempre motivo de
justa ufania por parte do
dOSSO grande morto.

Os academicos movimen-

Festa do
Garoto"

Està definitivamente organizada a

«Festa do Garoto» promovida
pela fi Gazela e sob a direcção
dos seus redactores dr. Antonio
Bottíni, Sebastião Vieira e ]oãJ
M. Barbosa. Fic'1u deliberado
que o progr.unma seja dividido
em duas pa tes: a primeira orches
tral, com trechos de musica liaa e

a segunda parte toda de musica
ligeira e popular. Q.ler o conjun
cto que interpretará a primeira
parte, como o que fara a segunda
são organizados com os melhores
elementos do nosso meio mu icaI.
Esta'Tlos certos de que a modesta
festinha agradara bastante.

Hoje, iniciamos a distribuição de car�ões p�ra o

«Natal dos Pobres». A affuencia de necessitados a nos

sa redacção foi enorme, tendo sido distribuidos 825 car

tões.
Amanhã, das 8 ás 12 horas, continuaremos a distri

buição de cartões.Assassinou a madrasta
uma facada no

com

coração
-0-

Exposição
escolar

Confeítaria
ChiquinhoSabbado ao escurecer, no lugar Pachecos, Barra

do Aririú, no municipio da Palhoça, Domingos José Duar
te. mais conhecido p ir José Pequeno, assassinou com uma

facada no coração sua madrasta Maria Leonor da Silva,
que reside na referida localidade com o pae do aSS;lS

sino.
O sepultuarnento da infeliz senhora foi realizado

ôntem.
O assassino logo depois de praticar o crime fu

giu, encontrando-se em lugar ignorado.
tau O sr. tenente sub-delegado do municipio abriu ri-

dI goroso inquerito a respeito.
obel.

Oi A "A Gazeta" no Gru-co

Tivemos opportunidade de
vêr hoje a variada exposição de

artigos para Natal na montre da
«Confeitaria Chiquinho».
Um variadíssimo sortimento de

passas hespanholas e argentinas
(ultima novidade) nozes, amendoas
avelã" figos, tamaras doces chrys
tallisados, bonbons hnissimos em

riquissimas caixas a phantasia,
emíim tudo que ha d� fino no

genero, encontra- se naquelle esta

belecimento, que é sem favor o

mais impor ta lte que temos 11::> ge
nero.

Os melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

O Reajustamento
pastai telegraphico

Esteve hoje, em nossa reda
cção, una commissão de alumnos
do «Grupo Escolar Lauro Mül
Íer.» composta das snrtas. Zilma
Fernandes, Altamira Franzoni,
Carmen Melchiades, Mirta Filo
meno Avila, Jurema Soares, Nil
ce Almeida e Erica Kilian, que,
em nome do s -u director, nos v I·
ram convidar para assistirmos,

amanhã, ás 10 horas, naquella
casa de educação, a abertura da
e {posição de trabalhes escolares.

Agr adecemos a gentileza.

po Escolar "Silveira PROMOÇÃO POR ME'DIA Não acceítou
Rio-J (via aérea) O Cardeal

d. Sebastião Leme não acceitcu a

sua candidatura á vaga de Coelho
Netto, na Academia de Letras.

Rio, 7 (aérea)- Constou a ul
tima hora, de que o sr. Getulio
Vargas não sancionará nem vetará
o projecto de promoção por média
Findo o prazo que a lei faculta,
deixará que a Camara resolva de
fir ítivarnente, promulgando-o ou

reprovando-o em outra votação.

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

de Souza"
Perfumarias extranzciras

,�

e nacionaes, por preços ba
ratissimos.

CASA PARAIZO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desportos
Futeból

ACÇÃO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina
(Departamsnto Provincial de Propaganda)

Cathecismo integralista
XVI

-H':! liberdades publ.cas no regime communista?
-Não, não ha nem pod a haver, pois a a rthorg i, ou me-

lhor, o reconhecimento d � lib : ..d «[es publica, seria inconpative]
cO.TI ii- pro.xia i rstituiç ío do E tido cO.TI nmista ou marxista.

O Comrnunismo é um I Di .tadura in.Lxivel! Si o Estado
Democratico opprirne, manejando apenas a machina politica e tendo
uma justiça organizada, imaginem um Governo que não dá contas
de seus actos a ninguem, q'Je é o Unico Proprietario, o Unico l
Patrão, o Unico Capitalista e que reserve exclusivamente para si
TODAS AS ACTIVIDADES no terreno economico, social, po-
litico, adninistrativo, f;mnceiro etc!

XV
-Porque, então ha operarios q'le repudia-n o Integralismo?
-Porque e tão sen io illudidos pelos politicos libcraes-d r-

mocratas, governistas ou opposicio ristas, e enganados pelos commu

nistas, á frente dos quaes se encontram aventureiros extrangeiros.
O operario bra iI -iro consciente, que sabe o seu proprio

valôr e ama os seus filho;, o seu Deus e a sua Patria-esse não
se deixa levar nem pelas sereias do liberalisno nem pelas cantilê
nas dos cornmunista.

ElIe sabe que o lntegralis TIO é a unica, verdadeira e viavd
revolução de classes, processando -s � sob o criterio nacionalista; a

outra, a tal «revolução universal do proletariado», ou «revolução
internacionalista» é uma grande mmlira dos agitadores exlrangei
tos, pois, como o socialismo em I 914, fracassou na ltalia, na Tur
guia, na Au-tria. em Púrtu6.l1, na Yug a-Slava, m Allernanha e,

ultimamente, na Hespanha,
Essa historia de que o <operário não tem Patria» é a

mais deslavada das men'iras alimentadas por individuos muitas ve

zes expulsos pelos policiaes d03 seus paizes. Na Russia só o ope
rario russo de nascimento é ad.nittido nas fabricas do Estado como

chefes ou contra-m isres, E a Ru;sia tem um governo commuiista.
n

II II

Nucleo de São Bento
Foi solemn.::m�nte installado ontem o Nucbo de S. Bento.
De Joinville partiu um trem especial, TREM VERDE,

conduzindo o chefe municipal e uma Bandeira d21 M licia, a qu�
se juntou um Terço de Jaraguá, co;n o respectivo chefe Munici·
paI.

S�gundo telegram:na recebido p�la chefia Provincial, a so

lemnidade teve logar no maior enlhusiasmo.
II

zma.

II I)

Nucleos e Sub-Nucleos
No correr do mez d� N.lVcmbro foram installados, em Sta.

Catharina, 4 Nclc!eJs Mun;ciples, II Nucleos D:Ltrictaes e 2 novas

zonas de coordenação.

C",�THARINENSE!
Si aindl nã) V..!stls�e a nn;3a-y.!rde, vem cunp Ir o teu

dever de brasileiro.

������.�����������

I CONVENÇA-SEque nos receptores PHILIP? são aproyeit�
� das todas as importantes conqUIstas da� SClenCla
� do radio, razão porque recommendamo-Ios.

� AGENTES:- COSTA & Ca.

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis

��I�����.���r���

Combinações !.
inteirament.e Inovas e mUlto

interessantes
de titulos de
capitalização,
quer saldados
quer de paga
mento fraccio-

nado.

41Iin"C;:1 .In 11:lllia
t�:aI.if;lliznçãt. s. ".
Companhia Brosileil'O poro ince�tivo, O des

envolvimento do Economlo
".000:000$000 - Capl\al r.,&lla&do; 800;000&000<:apltal Ruhacl:'lpto' ..

Sed." Social: e.lUa

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

TITU LO N·
.

I 7.4 1 8 Darcy Fausto Lopes da Silva-contemplada com o Capltulo DUPLO
3.522 Jean Duvcrnoy-Rio de Janeiro-conte�plado com R� ..

3.522 Olegario Ribeiro de Barros-Cachoeira do ltapemenm, Estado Espmto
Santo-contemplado com Rs.

6.809 Menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro-Madre Deus, Bahia
contemplada com Rs.

8.017 Rosa Amelia Borges-São Salvador, Bahia-contemplada com um titulo
liberado de

.

3.106 Dr. Luiz Bastos de Oliveira-Rio de Janeiro-contemplado com um ti-

tulo liberado de
.

3.106 Sr. Arm21ndo Oznib.::n:::-Botucatú, S. Paulo-contemplado com um tltJ

lo liberado de

Inform�ções com CAMPOS LOBO & elA
Florianopolis, Laguna e Itajahy

mentes de sensação. Hands do Ca
tharinense e o juiz não pune. Avan
çam agora os do Cantista obrigan
do s ria defesa de Metralha. Sa
rará centra bem e juca pega com

firmeza. Hands contra o Cath:il
rinense que batido por Bellele per
de bôa occasião de empatar. Pa
vão passa para o seu goal peri
gando essa jogada. Foul contra o

Cantista que batido, dá ensejo a

Damata marcar de forma admira
vel, ás 16,32, o 20 goal para
o seu quadro. Esse feito anima
ainda mais os do Catharinense
que continuam a assediar a cida
dela dê Juca. Avançam 03 do Can
tista. Mario centra e Metralha
deixa a bola cahir das mãos. A
linha Cantista carrega em peso e

Mariopraica a primei-a e admiravel
defesa da partida. Foul contra o

Catharinense batido sem resultado.
Manoel machuca-se, proseguindo
no jogo. CJrner contra ·0 Catha
rinense, batido sem resultado.
Avançam em boa combinação os

dianteiros do Catharinense e peri
ga a cidadela de J:Jca. Volt:lm
a atacar os do Cantista obrigan
do comer do Catharinense batido
sem resultado. M!tralha ad.nir i CURSO PREPARATORIO
com pegas sensacionaes. O;fi·sid
da linha Catharin�nse. Pavão joga Exame de' admissão ao ÇJymnasio
admiravelmente, pro ::Iuzin::lo r ..!ba
tidas de mestre, A ala esquerda
do Catharinense a ,)r esmta um 1

classe de j050 apreciavel. O lisid
di linha Catharin ense prejudica
urna co nbinação da ala esqu :!rd i
onde Damlta aplre':e co rstante

mente. Foul contra o Catharinel1-
3e bati::lo sem resulhdo. C:lo.:obt.::
joga b�m. Hin::l I':olt,a o C'lthl
r:. e iS':: sem resu'tad). A'/anç.ltl
03 dianteiros do Clfltista obrigan- E ::Id C 1. J'

o. pe:15an o, já antevenJo umo co:ne·. oTIJin:lm .g�lramenL � t f t d� d dB '1 IM' d d f'
,u uro ar o e �sc I:lSa o a or·.,'!"e e e UlO mém an.o ora.
n�ci e s,)[jh�i:O )'0:10 con' n la bem movlm�nta-

I A' t d d d'
o

__ en ra a e um pre' 10 gran°Continua na 6a. IJ3gina I d d F I' S I 'd-----________ e a rua 'e Ippe cnml t esta-
r.;;........ .. ·_....:-....-::--.1 _, -",_" _, _"OI ,_ ....a:' I .

I
.

d'.--�.... ","",,- """"....,.".�..".,.""""�"' .. vam appostas vanas pacas ln Ica-

�.� O E A R T E � tiva<. «Professores Herminio �a'.J �� cques e Carlos Freyesleben VIO-
"!I H r

.

:UI iH
mIstas.

,

f REDA('TOR Tratamento das molestias de

� JO.-\O M. BARBOSA .. olhos, nariz, ouvido e garganta.»
•

....... !'Z'!:-;:-:� «Professores S, blstião Vieira e��
...

t::ã1!a1 �� � � -,

Astrogildo Costa:

Saxophone
«Moleüias de senhora» .

«Antonio Souza e Narciso
Lima-Bateria- Tratamento ga
rantido da syphilis».

«Molestias das vias respirato
rias-Maestros Mex Künzer, Hu
go Freyesleben e Euvaldo Souza»,

«Professores Manoel Cruz e

circulação e a respi- João Barbosa. Flautistas. Trata-
racão, não é preci;o mento seguro e absolutamente gase;-se propheta para rantido das molestias de crianças
predizer qu ...

, em bre- e do apparelho digestivo.
ve, ella será emprega- Executó.m qualquer receita me

da tambem no trata- dica com perfeição e a preços
menta de outras doe.'l· modic�s».

Sorteios men

saes de amor

tisação, com

reembolso
mensal, ao lo

numero

sorteado, do
DUPLO
do capital
nominal

t 2:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Foi um grande aconteci
mento a tarde sportiva
promovida, ôntem,
pela directoria do
Figueira F. C.

-------�-------
Uma assistencia numerosa. Bons qua
dros de foot-ball. Vontade de vencer,

Julgamento de trópheus, etc.
Redactor sportivo CYPRIANO JOSE'

ReaEzou-se ô.ite:n a tarde spor
tiva promov.da pela directoria do
Figueira F. C. a qual transcorreu
em max.ma pontualidade.
E' bem notavel o engradeei

mente que já está tomando o

nosso [oot-ball, pois os que fôram
ôntem ao longínquo campo do
Estreito não perderam temp >,

dada o jôgo que lá foi posto em

pratica. Estão de parabens os es

[orçados dirigentes do Fig(!eira,
que tanto contribuiram ôntern para
a grandeza do sport local.

Antes do inicio do lestiva], pre
cisam�nte ás 13 horas, foi feita
a apuração d � tombola i vendidas,
cuja victoria coube ao Contista
F. C, qu � foi assim comagrado
o team mais sy,npathico d.lque'la

P(.�se.1tes os 5rs. re.Jr�ser.tar_

te, d')s jornaes CORREIO DO
ESTADO e REPUBLICA, foi
dado inicio ao festival referido
com a prova entre os teams Annita
Garibaldi x União F. C, referida
pelo sr. Adalberto Cardoso, em

virtude de não ter comparecido
o juiz convidado -sr. Waldemiro
Mello.

S. s. não comprometteu
nenhum dos quadros, porém foi
infeliz por não ter marcado di
versas r e ulidades.

Os teams tiVeram a seguinte
.::onstituição: «Annita Garibaldi»:
Lydio Titio e Apparicio; Adal
berto Piegas e Olympio; Sarará,
Osmar, Alvaro, Arthur e Flôres.

, «Uaião F. c.: Britto, Os
waldo e Paulo; Luiz, Gentil e Zé
Macaco; José, Alcimiro, Max,
<!>swaldo II e DorvaI.
A's t 4,30 é dada a sahidacom

------�---------

CONSTANTE oarticipação de 50 010 nos �ros da Sociedade,
•

do final do 10' anno em deante, TODOS OS ANNOS.

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
29 DE NOVEMBRO DE 1934:

(A Noite Illustrada, de
21-11-34.)

os Annita no ataque e logo um

hands o juiz não vê.
Nota-se jÔ30 falado. Avançam

os do União e um schoot íorte

passa raspando as traves. Avançam
agora 05 do Annita e jogam fóra.
Este jogo offerece pouco interesse

pela fraqueza d emonstrada pelo
litigantes, Avançam os do União
em rezular combinarão ob.i a dJo ':t �

dA -za d� Lyd.o, Com ataque, d �

lado a Íado é terrnn ido o 1. tem

po sem que nenlri TI dos bando;
abrisse o score, ás I 5 ho:as.

Re:niciado ás 15,10, hs, o jOJo
continúa no mesmo modo do temp)
anterior. A linha diant�ira do
Annita troca algam passes o o

back do Uaião co:n�ttt. p�l')alty
que o )UE não pun�. Av. nçan
ainda os d.) Annita e um sh.)ot
forte e bem defendido por B:itto,
porém p�rde a bola que vae a03

p �s de Sarará que-, entrando, mal
ca o I. goal pJra os seus; mlS o

juiz marca offi-sid. 03 do A '1nita

jogam bem melhor que os seus

ad�·ersarics. São come'id 1S diversas
penalidad �s de ambas as part�s
até que at t 5.30,hs. o ju'z dá pJr
terminada a partida accusando o

placard O x O.
E' então p�orogado o jogo por

mais 10 minutos e n �ssa proro
gação os do Annita são mais feli
zes, porque Sararà dribla toda a

defesa e, possante schoot no canto

marca, ás I 5.4 7, o goal que de
finiu a victoria para as suas côres.

Com ataques alternados o juiz
dá por encerrada a peleja com a

victoria do Annita Garibaldi pelo
score de 1 x O, ás 15.50. Nesse
tento houve re.:lamações por parte
do; jogadores vencidJs, sem justi
ficativa, pois a v:etoria do seu

adversario já vinha sendo accen

tuado desde o principio da pugna.
O juiz foi justo na marcação do
goal reclamado. Dos 22 homtni
em campo Se d�staclram 03

keepers que produziram bonitas
defesas. Sarará muito corredor e

cavador, muito promette. Os de
mais fizeram júz a rderencias re

gulares.

�_G_A_Z��
OIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe
Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em
quasi todas as localidades
d J Estado.

Collaboração
Não será deooloido o original

publicado ou não.
I

O conceito expresso etr arti
go de collaboração, mesmr soli
eitada, não implica e:TI respon
sabtlidade ou endõssc tsor parte
Ia Redacc io,

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an
n uncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente JaIro Callado.

('aixa Postal 37

As aulas terão inicio a 15 do
corrente. Ínlormaçõe i à rua Felip.
p.:: Sc:hmidt n. I 19 co.n o Prof.
Xavier.

D.!zembro d.:: 1934.

Luvas as maiores novjda�
des recebeu a

CASA PARAIZO
,

Certa madrugada tempestuosa
bate-me á pOlta um cavalheiro
bem trajado, afflicto que me tra
zia uma receita para tratamento
do typho negro: «Uso auditivo:
Uma aria variada de Mozart.
Dr. Fulano.» Bonito! Não ti

nha no repertorio mais nada além
da Marcha á la turca. Mas, éra
preciso honrar o nome e lá me

fui, bem encapotado attender o

cliente. Pasta na mão, flauta em

baixo do braço, rahi sob um

terrivel temporal. Ao chegar per
to do doente comecei a execução
de um succedaneo: Serenata ori
ental de Koellel'. O paciente
não viu a luz do dia; expirou aos

ultimos compassos. O remorso co

meçou a persegUIr-me.
O Alves, a victima, vivia a

gritar atraz de mim: Uma aria va

riada de Mozart!
úma aria variada... «Accor

dei apavorado e, peço a Deus
que si a n usica fôr de facto ap
plicavel á medicina, nunca me

cala nas mãos, uma receita tão
difficil de ayiar. .

"'A Fr.mça, a Belgica
e os Estados Unidos
accbam de admittir,
offieialmente, a musica
na e7áCedicina, isto é,
já se póde receibr
musica nesses paizes ...
a respeito da accã)
da musica sobre a

ça�.

03 horizontes clareiam; um fu
turo promissor e risonho nos espe-

CANTISTA x CATrlAR:- ra. O musico, ao que vejo terá
NENSE ainda os seus dias aureos. Diva

gava eu assim, sabbado á noite
Entram, finalmente, em campo depois da tocata no «Chi�uinho».

as equipes do Cantista F. C. e Dizia de mim para mim, não é
Catharinense F. C, ouvindo-se o só na veterinaria que a musica
apito do juiz sr. Patricio Borba. produz os se'Js beneficos effeitos,O Cantista deixou de co nparecel não só augmenta o leite das vac
na hora est��e�ecida, motivando ocas, tambem cura o homem.
retardo do lnlCIO da I=-ugna. 'Quer dizer que, amanh"i, não só

Após as saudações de estyIo e
aos estabulos, mas nos gabinetes

a �bserval;ão, pela Imprensa dos médicos, nos quartos dos doentes
u�lformes dos

. q:·aj· s, onel
seremos persona gratissima. E a

fOi notado sup�nondad: : o qua nossa cotação subirá.
�(� ,d? Cath�nnense, as 1 �,20 Quanta gente que hoje nos

e. lnlClado o Jogo co:n os �a.ha. olha de soslaio e com desprezo,
nne�scs no ataque e Paralla mar amanh&, será todo salamaleques á
ca as 16,0 I o � o goal para a.

nossa p'assagem. Teremos, como o
suas cores. Esse Jogo assume mo nédico, direito de andar á dis-

Sed::.s, e outras novidades ra i par.da de automovel; não haverá
Ii,nite de velocidade para os nos·

S >5 vehiculos.
A nossa arte vae custar dinhei-

verão, apresenta por preços nunc,

vistos, a CASA ROMANOS,
a rua C. Mafra, 26.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floríanopolís, Segunda-feira, 10 de Dezembro de 1934 3I�'
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O

\� Direcção de L. Romanowski ,.
i.O�=-=======��I$e....a..ooeoeoo��it.......gO'••�G;:;;;��������afO•••O@
� �
'W �

� �
� �

� �5COOt��oo��oo�r��oo�.:tjE1�t�rsf��� �$

I rti..:1 Hum be rto d_e tH:I� I
- � -
� f(�'

= Perdôa-me � Campos I� O Yrapurú I
I � Uma" d h ttJ
I ÍI�

voz mais que, emmu ece no ar- ��
i � monioso concerto de nossos grandes artistas �
I Hoje que não sou mais que um Templo velho, antigo, O da palavra, ductil e sonorosa como a do Yra- �
'I Em que não vibra um canto, um aí uma oração, �� purú dos seringaes amazonicos, cujas magrni- �

II Que vasto e abandonado apenas tem comsigo ��� Í.cc ntes resonancias o autor de Carvalhos

:"I
O éco que assignala a sua tradição; � e Roseiras gravou em quatorze versos lapi- Itlo! dares, de uma belIeza eterna.

Hoje qU,e não S01 mais que um tétrico jazigo, � Humberto de Campos foi, sem duvida,
8

Braseiro sem fulgor, em cinzas sem clarão' � ,

h d int d �
C

'

I

":"1� çOa_om.
ais umano os escnp ores e sua gera- r.

..

"'

..1
r .puscu o de um dia; um pranto sem abrigo,

" �Roubado ao aconchego azul do coração, Alma solíredora, mas resignada, nin-
guem como elle soube cornprehender e sentir

Não posso como vês, e, nem me é dado agora, � tanto a dôr alheia, como as suas proprias �
Cantar como cantei no tempo em que a ventura I<II� dôres, nem apprehender com acuidade se- ,

Banhava-me com o sól da sua eterna auróra. .. melbante a pla: cmnt e intensidade de um Ia- 1
r mento. �

Cantar, não posso mais. Perdôa-me a impiedade, � Uma dôr só 'póde ser bem comprehen- �1=Não canta um coração que é hoje a sepultura �� dida por outra dôr igual.
"De sonhos, de ilIusões, de amores e saudade.

ij E, foi por isso que os humildes e des-
II

.� validos muito o amaram, retribuindo com re-

TRAJANO MARGARIDA � dobrados juros o capital de sua bondade. "IFlorianopolis, Dezembro de 1934. � Yrapur,ú das Lettras Brasileiras, a Morte :
ij para sempre interrompeu as modulações de

..

� Lu canto sonoroso; não poderá, porém, des-

� truir as magnificencias de teu espirita gentil.
�a1�*:X��OO���"1...�

AO lembrar-me que se approxima o dia 25 de Menino Jesus que está aIli quietinho no presépe, a graça distantes ...
Dezembro, a data maxima do calendario de todos os que lhe concedeu mais este annc, fazendo felizes sua es- M�u Deus! Porque'erá o destino sido para rpim

povos christãos, o meu pensamento como que se povôa posa dedicada e seus filhinhos queridos. tão impiedoso?
de mil visões as mais perturbadoramente paradoxaes. A mama distribúe agora os presentes que recebe- Entre esta multidão de escorraçados do seio da

Natal! Natal do meigo e doce Nazareno! mos entre gritos de alegria e sur. re ta, sociedade, de arrebatados aos affágos dos entes queri-
Cérro as palpebras n'uma completa passividade, A Mana mais velha começa a ler em vóz alta, para dos, neste outro mundo sem caricias fulgentes de sól,

qual si estivesse sob o suave e magico domínio de UIT!a todos ouvirmos, a linda historia do nascimento de Jesus, sem melodias amenas de brisa, sem risos de passarada,
extranha hypnose e creio sonhar. . . mas é interrompida por um dos maninhos que, ancioso sem apotheoses polychromas e perfumadas de roseiraes,

-Sou ainda menino e, em companhia de meus por constatar a eHiciencia da espingardinha que o Papà eu também, hoje, apenas arremédo os que vivem.
.

cinco irmãozinhos, esp�ro, coração ancioso, olhos arre- Noel lhe trouxe, esmigalha com um tiro certeiro de rolha Ah, os sentenciados!

galados e abelhúdos, a bora em que a Mamã e o de cortiça, um interessante camello de assucar côr de Os infelizes que vieram ao mundo para cumprir a
Papá abrirão a horta da grande sala de visitas, com- rosa que fazia de pingente n'um ramo do pinheirinho. mais negra de todas as provações I

partimento que está, para nós os gurys, indevassavel ha A Mamã, entre a censura ·de um sorriso e o ces- Para nós, os miseraveis presidiarios, o sól não é

mais de quinze dias. figo de um beijo, recommenda ao peralta:-assim não, a vida, porque elle penetra na nossa céllula, para retra-

--E durante os quinze dias que antecederam esta meu filhinho; o menino Jesus não gosta que se matem tar sobre a alvura do lençól da nossa cama de ferro, o

magna e festiva data, que menino bom e bem
_ comporta os bichinhos.(?!) desenho negro e sinistro das gradQS que nos separam

do tenho sido eu! O Papá não viu o incidente mas, não sei porque, dos carinhos dos nossos paes e irmãos ou dos beijos
Uma quinzena inteirinha em que não matei pintos um músculo indiscrecto da sua face! bonita, diz bem dos nossos filhinhos innocentes; das 'caricias amorósas

no quintal, não colloquei espolêtas n05 trilhos dos bon- claro que eIle não ri, somente para não quebrar o res- das nossas esposas ou das promessas 'de felicidade das

des, não atirei pedras nos homens que passam de bicy- peito. nossas noivas,

deta e até nem quebrei vidraças das casas visinhas. - A mana mais velha continúa a lêr a historia do Natal! Natal do meigo e doce Nazarenol
Ahi vêm a bôa Mamãsinha braço dado a Papá, Menino Rei. Nesse dia, os grandes corações, movidos pelo bel-

muito linda e muito moça, no seu discreto vestido de Falia da estrelIa maravilhosa, dos tres reis, da lissimo sentimento de religiosa caridade, farão para nós

taHetá negro, com rendas alvissimas. adoração, da myrrha docemente perfumada... tambem, um Natal.

Ambos vêm bastante risonhos, gratamente emo- Então, apezar de todas as bellezas que me cercam O Natal triste porém confortador do sentenciado!

cionados, felizes, muito felizes por poderem offerecer á e sem poder conter a minha frágil vontade infantil, sin- Jesus! Mestre dos mestres:

sua bulhenta petizada, uma prolus ão de beIlos e custo- to uma grande inveja daquelIe gorduchinho Menino Je- Tenho sido, desde criança, um grande invejôso.
sos mimos. sus!... Quando garôto mimado, invejei muitas vezes a fe-

O pinheirinho está um verdadeiro encanto. Desperto. Infelizmente. Desgraçadamente. licidade do Menino da Mangedoura.
Velinhas de todas as côres; passaros brancos como Como tudo agora é diverso! Depois, quantas vezes invejei os grandes poétas!

a cabeça cansada da Vóvó; pingentes e cartuchos de O querido Papá do Natal daquelIes annos ventu- E hoje, quando todas as manhãs, espreitando en-

franjas tão scintilIantes que até parecem feitas de fios rosos, cumprida a phase da sua missão na Terra, tre os varões negros e impassiveis das grades do meu

de só!. Deus o chamou... ,cubiculo, vejo passar lá fóra, lá no mundo, aquelle men-

Todos ajoelhamos para rezar com a Mamã. A bôa Mamãezinha, l.oje cançada e envelhecida digo de casaco rôto, sinto que o peito se me estala de

� O Papá ficou, de pé, mas a gente percebe que ao Pd�SQ ddoS Nannols e de mdil �offrbimentos, já não póde, tanta invdejal S h J
' ��

i-":'.
elle taS:;:rdi:�m os seus grandes olhos esverdeados, ���h:i�: b�m :ta�ind:P::isa b::it:a�: :��gove�t�d�od� �:�it:��ari:nd: ;:d;� o G,:�J:.ante�=�br�o. de i
em cujo brilho transparece a enorme felicidade que l�.e taHetá negro com rendas alvíssimas, beijar as seis cari- 1934. ii
embala o espirito. nhas rosadas e contentes dos seus filhos. fi

Elle reza com o coração, agladecendo ao rosado Onde estão elles, os meus irmãos? Uns casados e Da Imo;
I . I
�O�... �••S••�".�.""JOOO$.'••$��G,_=:!:::::_--s::.'::·7====.=====_�_- ---=-:�,

S EGU N DA S- FEl RAS

:-Collaboração Literaria-:

Dizem que o Yrapurú, quando desata
A voz-Orpheu do seringal tranquiJIo
O passaredo rapido, a segui-lo,
Em derredor agrupa-se na matta.

Quando o canto, veloz, muda em cascata,
Tudo se queda, commovido, a ouvi-lo:
O mais nobre sabiá susta a sonata,
O canario menor cessa o pipilo.

Eu proprio sei quanto esse canto é suave;
O que, porém, me faz scismar bem fundo
Não é, por si, o alto poder dessa ave:

O que mais no phenomeno me espanta,
E' ainda existir um pássaro no mundo
Que se fique a escutar quando outro canta!

HUMBERTO DE CAMPOS

oor••
----------------

-------G
O o grande peccado 0------�-------------------
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Tclepbcnea :

Com pratica nos hospitais . I .620Escriptorioda Europa Residencia 1.274
MOLESTIAS DE SENHORAS "I.����������.'

Nas grandes luctas que desde-

-PARTOS =

-- bram no campo da actividade 50-

Diagnostico õcs molestias cial ou commercial, o espirita mo-

Internas pelos RAI05 X Accacio M0- demo e bem equilibrado utilisa o

Tratamentos com as Radio - telephone como a mais inprescin-
Ondas Curtas e UltraC.:rtas· divel das necessidades!
Radias U. Violeta e Infra-Ver- rei ra tem seu escrip-
melhos--Completo Gabinete de I I

Electricidade Medica Artigo Dentaria Artigo Dentaria
Só na _Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz ()e satistazer o mais exigente UNI C O (Guia Geral do Brasil

pr-of'laalonnl, rncutenõo sempre cornpf éro stock õe proõuctce
ô

cn- ( Guia Geral do Estado de Santa Catharina
tarios nacionaes e extrangeiros. -; Executa-se qualquer traba-

lho em ouro. (Refinagem. laminações. etc.) 90 ANNOS de de publicação ininterrupta -TiragemEsta 'Ioulher lc avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu desta data em diante fazer grande rzôucçõo àe preço 32.000 COLLECÇÕES

nestes artigos. -

l' volume -- Districto federal
Não compre antes de visitar este estabelecimento 2' .. -- 5ão Paulo. minas e Paraná

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C 3' .. -- Dzmule Estados do Brasil

===========, e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de

C .,B
· - , Santa Catharina

asa e I rao �••••(jI.��.�ec�O••GO�D��1 CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os·Municipios, Capio
ESPECIALIDADE, em F hrl d M .:; taes e Estados do Brasil

em colchões para camas a a r Ica e ove IS G
Volume especial do Estado de Santa Catharina

de solteiros e casaes, trtl- � ti Pela primeira vez Santa Catharina terá urna completa
vesseiros de primeira qua- I . DE

O
fonte de inlo rrnações sobre o Estado e todas as suas actividao

!idade, pastas cornmerciaes � Pedro Vita I i � des lndustriae 5, Commerciae: e Profissionae3.

e escolares. Arreios de to- ;- R; Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

TI J UCAS da especie e todos arteía- ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUF., Director-proprietario da «Informação Commercial>

__________���t�:=������J�����:�·�3�=F���1��� ����I FLSiTr���8LI9
_

COMPRE--OS rrlelhores calçados das O NATAL. APPROXIMA-SE!:!!
melhores marcas No M·se Ia, ,
SAPATO CMIC ' ,

Brinquedos e artigos para presente [Ia I e ínea fsóe sempre NAMlseelanea.PELUSO
.

F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preçooãss admiraveis!

Dr. Ricardo GcUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

•

Res. Rua Esteves JunlOr.26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua CCrajano 18.

TELEPHONE 1284 .

í Dr, Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
SysUiema Nerv�so

Anályscs clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chimira

RESERVA ALCALINA

Hcmosedimentação
Consultorío:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I 5
ás I 8 horas. Phone. 161 Ó

1(esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllis

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
r
iDO

Dr. Aurelio Rotolo

Applica o Pneumo-ihorax' Ar
tificial contra o Tuberculose Pul
monar, com controle rcõtotoqíco

Consultorio: R. Felippe I

Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.vTelef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 14� i
=""""===,�==

I

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

Rua

Das

Praça 15 deNovembro, rr 27

reira e Silva

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n- 11.

�====o================

Novidades
Av isa a dístincta frcguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 2J

!iierarias1?_ua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás I 2

e da: 14 ás 20 horas

Dr. Pedro da MDura Ferro

A Educação na Russia Scvié·
lic i - Por S. FridmannAdvogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548 Pharmacias Furumdungo - For Souza Ca-

Refinação de Assucar ::�::.!lna!Yse=PorG.,tãoP�
de

.-

..JOAO SELVA

Dr. Salgado de Oliveira Pharmacia e Dro
garia Moderna Cassacos - Por Cordeiro de

AndradeTenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pejo tele- Edificio d'A NOITE - 14'

Telephone n: 1375 phone n. 11441 ou nos depositários CASA SAVAS e andar RIO

Escriptorio de Advocacia I "======---=='""""'==__ 11

FERNANDES NEVE::; & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
,,- _João Selva

Dr. A. Wanderley Junior r Compra-se qnalquer qu ntidade de nozes.

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

Gravatas em lindos pa-
drões. Variadlssirno sorti-

Adrni-

mente CASA PARAIZO,

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

===-

lI!iVFFS V R?'WP5F5TZmrcv

Pelles
,

I
! ACADEmlro
1 João José Cabral, provi-
I sionado.

Fablllica de Massas

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Conv�nça-se
Experimentand :>

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
O IV INA-os MELHORES

1t,. Felil'pe Schmidi, 9-sala 3

to. Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

e Zorrilhas.

Visconde de Ouro Preto

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R Almanak Laemmert

fUNDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasiltório de advocacia á rua

n. 70. - Phone: 1277.- ••
•

Caixa Postal, 110.

Ca
Co
O
O
�u
Ea
�o
O
Fest
IntT
.!lv
u;
(Jine
Ana
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G t\ZETA -Florianopolis; -I 1-1934

�-

TEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
flLIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

Um trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

---- '$

PREÇO 2$õôo.
na LIVRARIA

CENTRAL

afiança Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBAOO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victoria-e-Caravellas-

\' Bahia-Maceió-Recif .!--Natal
Alrica-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

o seu Refrigerador 'I
l'; \A r�fr;gl!fl:dor é um grande conforto par. e I." ...... __

ernpre�o de capital que precisa de estudo.

o� rsr:frigeradcres G. E" além de pOliU Irem tudo e Clue [t. ..
Itl,jlis moderno e perfeito em refrigeração electric., Ir."., ......
(.".:1,1::(41 E!l?ct�ic:! um. suprema garanti. d. qutUd.d.-, •._. e_!.... \

Au comprar um refrigerador, .ss,sur,." ••"
� ,...-",,-

• " U"r;,ujt. conheddo • d, confl.nC.� -...,. 1.111
Peça Informaç6u oe um. ele••a.afle, ..............
•01101 allxili.,......,.,.... ,.,. • .ri. \I ti • Delamh�rt

e nada mais
PhJNE 1.100

I I,;onfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

MATAI ,
•

Chiquinho
Com I.SOO podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n. 1632

III Syriaco T."Atherino& Irmã�Ivo

II COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzc--S. Paulo11"'=====================
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000

-.Gordura Selecta (cõco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherlno"=-Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Ultimas edições da
vraria do Globo

Li-

..
.
- á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres -:-

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmoções-Dante de Laytano
O "Chesouro do Arroio do Conde-Aurelio Ilurto
O "14" -Hormino Lira
.)eu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço I -Hans Faliada
�oque Oonzález-Affonso Rodriguf!s Hansen
° Divorcio no Brasil-OtheIo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha
lntroducção á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes
Aventuras do 1?,io da Prata-,-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Pathologicas - Gonçalve. V;an:_J

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

0-- o E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro) 4 - Telephone, 1420

I refiram sabão
"
I

'y** m: '. = mi

ompanhia Alliança da Bahia

I
--- funàaàa em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rc:pital reclleuõo 9.000:000$000
Reservas mais ôe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respon<;ablliôaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
.(Estas responsabiliôaôes referem-se sórnente aos ramos àe
fOBO e TRAN5PORTE5, que são as 0015 UNlr05 em que
a Companhia opérn)
Agentes, 5ub-AgentlZs e RegulaàarlZs àe Avarias em toôos as
Estaôos ôo Brasil, na Urugua" (5uccursal) e nas prtnclpces

praças extrunqclrcs
Agentes em flarianapalis CAmp05 LOBO & rIA.

Rua C. mafra n' 35 (sabraàa) Caixa postal 19
Telegr. ALLIANÇA TlZleph. 1.083

Escriptarias em Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

G.GeGO� ���e$[��� i�"i!i!""�O�(o4iii!!!G��������-&
I" Laminas Gillette Legitima Z
!ltREÇOS AO PUBLICO AZUL, NOVA,;i (10$000 PROBACK, I:; AZUL 5$500 VALET e GOAL �
IJ ( 1$200

VENDE.SE NA �
� NOVA (8$500 �
i PROBACK 4$300 Pharmaela e Drogaria da FÉ •
• UALET (I $000 .,
�

A' Rua Traiana N. 8
_ �

� ( 6$000 �
�)'1 BOAL 4$300 A REUEt--IOEDORE5 �

I . I 700 Preços excepclonaes �
@1���2���í)l!!@;,;��mr.�����.�����,���<!��·���!������\'$��"1Yii���i�\'.'i$i'�lii�!j,j�'I'�Tl���ts�4)'i

E' GARANTIDO
�i E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAL

• I" I

I • II '

____ E�IAOQ.__

•

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel 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: - PHARNlACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõc em 1�86 CAFE' JAVA

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal129 Tz}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg
SIMONE

Tvpagraphia, Estereatypia,
Encaôernaçãa, Pautação, Tra
balhas em Alto RellZvo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

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

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

N C I O" de (Curityba)
res domesticos --- Em caixas de

para lavagem de roupa e mistér
27 tabletes

Optima qualidadeesas consister1te . " · Econornico , ..
- ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
...--

Florianopolis, Segundaqfeira, 10 de Dezembro de 193 am

Ultimas NoticiaA voz DO POVO

encerrado o lo. tempo ás 18,15, I M3.s esse goal já annulla
com o resultado favoravcl ao Flc- I do não poderá ser vai. do
rianspolis por 1 xO. I p,ir elle mais, porquanto já

Nesse intervallo ha uma

a::1.:riO-1
O considerou invalido. Só

rneração perto do 10:j::lr ond�";stá po.leria ser annullado ess.e
a Imprensa, notando-se discussões goal no momento do seu Iei
entre o Juiz e alguis josadures do to. Depois de ser dada nova

Sul America, pela não marcação sahida, sem ir a bola ao

do goal annulado. centro do campo, o goal não
E' dad i a sahida as 18.21 será marcado por elle em

com Para:1à prejudicando logo nenhuma hypothese. Num
uma boa carga do seu clube. caso de reclamação, o qua
Combinam bem 03 do Floriano- dro prejudicado deve recor

polis. Sua linha deseavolve um rer a qU'=i11 de direito e o jô
jogo ele cl isse, especialmente Ni- ��o será a.inutlado ma") a

zetta, Ess� jog::ldor pas�a a Da- p zualidade é valida para to
mata que cede i\ Pernambuco que dos os effeitos. Por iSSJ a

centra f5ra. Uma carga de chames um pouco fraca a

Florianopolis e Jagica deixa a bola acção do sr. Martimiano, qu�
cahir-Íhé das mãos. O Floriano- aliás demonstrou conhecirnen

polis do.nina o jogo. ! to das regras do nosso foot-
Olyrnpio perde excellente op-] ball. Iportunidade para abrir o score. 03 teams estavam assim

Foul contra o Sul America. A- constituídos: Ftorianopoíis:
vançam agora os do S. America Gonzaga; Alpheu e Antenor;
Edmundo dribla a defesa adver- Carlos, Dante e Hugo; Wal
saria e shoota em frente o goal, derniro, Miro, Nizeta, Da

para fó:a. Hands coa'ra aoS. A mata e Pernambuco.
merica. Chocolate joga bem e Pa- S. América: jazica, Mimo
vão a ::Imira. Of�i5ide da linha d,\ e Cruz; Numas, Chocolate, e

O lar do sr. Agapito Velloso, I Florianopolis. Cudo30 e;tra b ern Piegas; 1 'ara-rá, Ednundo,
[unccionario da Delegacia Fiscal, resoluto e a 5 :'jardas mais ou Olyrnpio, Paraná II e Bct nho.
neste Estado, e sua exma espv menos perde a bola, cahindo. Após O final da festa
sa d. Nicolina da Silva Vellosc , Ante-ror contunde-se, porém pro sportiva, foi reunida a com

foi enriquecido com o nascimen- segue jozan::lo. Pernlmblco -rece- missão de julgam znto que
to de uma gracios·a menina qu_ be a bola dos seus conpanheiror conferiu a victoria ao FlO
recebeu o nome de Nilcéa. e marca, a's 18,41, o 20. goal rianopolis, como o club que

ClO::olate e Gerald;o M::lrio, fel do Florianopolis, sob appltuso. melhor se apreSe:1to�1 em

da as"i tencia. O seu fcit.) é be'11 campo.lele, Nabarro, Ojmar e Genezio.
C'lthar:neme: M�tralha. Pavão oVdc:onado.-Dada nova sahidJ Houve empate entre as (-

Continuação da2a. pagina 36 G M· h vãoaindaao ta.u�o:;d.)Florian:>- quipe3 do Cath.1rÍnens<e e a

de ArIoen )r; , lto e agrm o;
do, notando-se optima5 )·ogadas d: varro shoota ha poucas )·arr as e p ll's e NI'z tt ece' ndo pa S li,' flol'!'arlOpoll'S' reCOrl'e 1

� Sarará, Parani, B�tin�o, Damata 8 e a r)� 5 � J ,
-

pa te a parte. Com ma:s algun; a bola vJ.e fóra. Foul contra o
e Pérnambuco. de DJmlta cO<lquista, a's 18,42 do·se a pratica de penalidl �Llando eu passo pela rua

alte:nados a'aluesé ence:uda eS3U Catharin�lHe. Pdraná centra indu o 30. goal do mes:no club. Um des a3 do florianopoli3 fÔ-1 DIZem muitos por gracejo:
primeira phase de lances sensa·· fora. Bom shoot de Paraná passa ligúo d�scon'entam nt) do; dJ rar.l lTI<enos qT� as do Ca- -Quantas vezes dar de pua
cio1aes com o placard accusando raspando a5 traves, Chocolote shoo- S. AMERICAxFLORIA· 3. Am:!rica sem m lÍo:es conse tharin�nsç; e assim sagro:l- N �5se cabra é meu d�,�jo.-
2xO a favor do Catharinense. ta para f,a frente s:::m resu!tldo t NOPOLIS quencia�. O Florimo,)olis joga se v21ceuor dJ taça «Ho.ne-

Voltam ao 20 tempo os litiJan- desta vez é Gato que faz estr- admiravelmente. nage n Alvim BarbJ3a.»
t �s e, ás ) 7, hs. é reiniciada a jogo, Juca deixa cah;r a bola da:; Vcio eotá:> a 3a. e última pu� Sua linha se locomove com to Tro .::ua'll ora ;ões os re-

peleja com Piega em luzar d::: mãos ava çando Paraná em bus- gna ás 17,45 entre o Sul .f/me� da facilidade. Nuna dessas bOl'; prese 1tantes da im,)rensa e

Mln.el. Pavã) pratica bôa tirada ca da me, ma que é prejudicado rÍca e o Florianopolis. jogadas Nizetta, ainda, se d('s!o O pr :3:dente do figue'ra,
de uma ca;-r�gad'1 dl linha d:> por um of is d. Pro�eJue o jogo Dada a Slhida co:n o S. A./ ca para a direita, fita dois adver� que d.s3e csp:rar basLmte
Cantista. HlTIdscontrao Canti5ta. bastante m>vimentado até que o merica noatajue, é a seguir é pu· sari)s e marca a's 18,45, 040. JO ellgíadecimento do sport

Entram- em bÔl combinação juiz dá por encerra lo ás 17,30. nido este com um hands sem re� e último goal do Florianopolis. leste E3ta10.
Nabarro, BAleIe e 05mar indo as O jui7. sr. Patri :io Borba agiu sultado. Avançam os do Arnerica C�m ataques alternado, é termi

proximidades da meta de Mctra� muito �bem. e Gonzaga �ahe do goal. A bola nada a partidl a's 18,50 co:n a

lha qu� apara bom shoot de Na- O team vencedJr pratrcou um lhe cahe das mãos e os rapazes victoria d:J FloiÍanopolis p e ! o
barro. Hands contra o Cantista verdadeiro foot-bal; sua linha dlan- do Sul America perdem de inicio seore de 4xO.
sem resultado. Atacam os do Ca- teira é treinada. Suará, entende- bôa opportunidade. 03 vencedore: Não ha no:ne.a

tharinense e o juiz pune hands se b�m e conh�ce sua posição. B.Ja d�fesa de Jagica. Outro d:!stacar, entretanto, merecerem fe
do Cantista. Paraná é encarre- Paraná perigoso. Damata o «ma� shoot forte bate nas suas traves. rencia esp:'!cial os jogad�>res Ni
gado de batel·o e o faz com feli- ravilha"; esse jogador produz jo· Bôa defesa de Gonzaga de shoot letta e Damata que puzeram sem

Cidade, marcando, com possante gadas sensacionaes. Metralha no forte do Parani. Foul contra o pre em constante perigc a cid.!·
shoot, ás 17,08 030 goal para o goal assombrou. Pavão é um Florianopolis. B3a ca-ga do; dda d.� Ja5ica. O; d�m::lis bom
seu bando. O jogo offerece mo� backe de muito bluro. E' segu� dianteiros do S. America e um d�m::>nstrald:) mJito estad.) de
mentos de sensação. Desde Sara- ro e rebate bem. S�u companhei� bom shoot ent'3 n:lS redeS de Gon� treino.
rá a Pernambuco a bola anda de ro segue as suas pegadas. A li� zaga. O juiz não consigna goal. Oj vencido,: a p:itlc'pio pa

pé em pé, até que o juiz pun� nha de halfes b3a. TOd03 final� OH·3ide do Florimopolis. Car� reciam vencer a p:utida. D.:pois
hands dos seus. Batido Pavão re- mente contribuiram para a victo- regam bem os do Florianopolis e ,�nfraqueceram as sua3 j )6adas.
bate bem e a linha C::ltharinense na. shootam batendJ nas traves. Foul Fizeram muito jogo p:;ssoal.
obI'iga comer sem resultado. No· Os vencidos: S�u keeper um contra o Florianopolis, e a seguir JaJica fraco nas p �gadas. Mi
vo hands do Catharinense sem re- pouco incerto e larga muito a mão do back desse mesmo c1ub. mo e Cruz relulares. Chocolate
sultado e a seguir um foul desse bola. Os backes regulares. Ma- Batida esta penalidade Gom:aga um dos melhores em cam?o; Pa
mesmo clube. Chocolate batendo noel machucado nada poude fa� rebate. ran), me�a ( s ]uerda, cavador e o

uma penalidade, a linha dianteira zer, Da linha de halfes d.::staca� Avançam em bôa combinação extrema direita escapou hem. 0-
do Cantista carrega bem, Metra- se Chocolate. Os demais e,for- os do S. America obrigando boa lympio esforçado. Distribuiu bem
lha rebate com as mãos; carregam çado.s Sua artilharia agiu bem em defesa de. Gonlaga. Valdemiro e Bctinho perigoso.
ainda os do Cantista shootando algumas phases do jogo mas não combina bem. Este jogador rece� O Juiz, o sr. Martinia:no Ta

fóra. Foul contra o Cantista, ba� soube aproveitar as opportunida- be passe d � Miro e shoota forte vares agiu bem; mas, com rela
tido obriga foul desse me5mo club, des que não lhe foram poucas. para marcar, de fórma admiravel, ção ao goal que annullou, parece
batido sem resultado. Nabarro pas- Mario e Bellele ora jogavam á; 15,04 o lo." goal do Floria- teNe equivocado, motivo porque,
sa a Osmar este ( biga (o:ne- sem bem ora enfraqueciam, Nabarro nopolis. O[·jide do S. America e ap6s o jogo, s. S. d�chrou sel

resultado. Novo comer do Catha� bom distribuidor e Osmar e Ge� foul a seguir contra o Floriariopo- válido o goal annulIado.
rinense obriga bi" a d fe,a de Me· n z o p�ngoso'. liso
tralha. Avarç 1 os dianteiros do Os teams estavam assim cons- Novo foul CO:1tra esse dub

Catharinen$e por intermedio de ti!uldJs: Cantista: Juca, AUtu e que, batido, obriga ostro cO.n �r

P.raná e Juca defende bem. Na� Manoel (d�pois Piega); Natal. sem resultado. Logo a seguir é
.. '•••-------------------------

rí�-�-��;x�Vid;l
L__ >õ) ����J
Major .f/ccacio Moreira Vindo do sul do Estado, está

Fez annos ôntem o sr. major nesta capital, os'. dr. Rab erto

Accacio S. Moreira, conceituado Portella.

advogado e candidato da Colli - Acha -se entre O)S o ne s ;0

gação Republicana «Por Santa conterraneo dr. Aristoteles Ber

Catharina» á deputação estadual. son, lente cathedratico da cadeira

A GAZETA envia ao pres- de Historia Natural, da Escola
timoso cidadão os melhores votos Normal de Lages.
pela 5U::l felicidade pessôal.
-Faz annos hoje a exma. sra. d. De Curityba chegou o joven
Nicolina da Silva Velloso, esposa Clamo Gallett� academico de

do sr, Agapito Velloso, funccio- medicina.
nario da De'e ]acia Fiscal.
-Faz annos hoje a exma. sra.

d. Maria José de Carvalho Mo�
ritz, viuva do nosso saudoso con

terraneo Edmundo Moritz.

cia entre nós, regressou sabbado
para o Rio de Janeiro, o nosso

distincto patricio dr. Gladstone
Guimarães, inspector do Departa�
mento do Ensino, e que veio a

esta capital proceder á [iscaliza
ção prévia na nossa Facuidade
de Direito. O illustre funcciona-

Com o futuro
dos Cyclistas.

o Cruz, mais o Rosa e

Sio caboclos futuristas,
Querem gente sacudida
Para o Club dos Cyclistasl

E' mesmo um grande casti
Al:hr a p�.-como vês
(Diz o Cruz) é mais a�tig�
Que a roda do portuguez ...

Que encantadora cartinha
A que num róseo papel
Escreveu Mariazínha
ACl velho Papae Noel!

rio no curto lapso de tempo que
aqui esteve, pela sua íinissima

educação, lhaneza de trato, cul
tura e bondade fez em Floriano�
polis um vasto circulo de rela

ções e coiquistou profunda sym

pathia no nosso meio intellectual.
A Gazeta faz os melhores vo-

Cam a Cidade
Dona Bisbilhota e

cartinha cõr de Tas
de Maria Elza C
irim Guimarães.

tos de bôa viagem.

E Bisbilhota, contricta,
Sentindo o que um Pae be

(sente
N03 mostra a graça infinita
Dar]'lella carta innocente.

Peço a Deus, Maria, oh! flor,
S�mpre tenhas, oxala,
D.: tua mãesinha o amôr,
E a pr .)tecção de papi!

Não é verJade ...

Chegam uns . . .

Dr. O/beira e Silva
Acha-se entre nós o sr. dr.

Oliveira e Silva, advogado resi
dente em Blumenau e illustrado
homem de letras ..
-Regressou de sua viagem ao

norte do Paiz, o sr. dr. Vergi
nand Wanderley, juiz de Direito
de Biguassú.
-Regressou do Rio de Janeiro,
o sr. Eduardo Nicolich, delegado
do nosso Estadc jUl.t) á Feira à.!
Amostras da Capital Federal.

Boanerges Lopes Hoje, seguiram p:ua o Norte

Pcocedent� da cidade de La do Estado: Anadeu Barreto, Ar
rIC:S acha-se nesta capital o nc I noldo Maunhão, J. Raymundo
o , ,

so estimado conterraneo Jos� I Fon�eca, Jov!no �ima, Colombo

Boanerges Lopes, proprietario r a Sabmo, DaVid Silva, Germano

acreditada pharmacia Flora. es- Schneider, Jorge Schult, Octavio

tabelecida naquella cidade. Mendes e familia, Affonso Ber

ze, Helena Souza, Tte. Jubal,
Alexandre Guilhermino,

N�nhu:na razão ín :lilla
A me quererem tão mll,
Pois eu sou tão cathlrina
Que até SClU do... Pantanal!

Sarapião

"Dia do Mari
nheiro"

O snr. Ministro da Marinha,
desejando que a passagem de 13
de Dezembro, «Dia do Mari
nheiro» , seja assignalada com r�al·
ce significativo, resolveu organizar
um prograrnma festivo, dando ins·

trucções às autoridades de Mari·

n�l, nos Estados, para seu cum-

pnmemo.
Assim é que, Florianopolis

tambem compártilharà dessa fes
tividade, tanto que està sendo
preparado pela Capitania, com

a cooperação dos outros estabe
lecimentos navaes, um programma
regional, constando de provas
sportivas, etc. Esse programma se

rà publicado opportunamente.
Para maior brilhantismo serão

distribuidos por alguns EstadOS
da União, navios da Esquadra,
sendo que, para agui, virà entre

10 e 12 do corrente, o Contra

Torpedeiro «Santa Catharina»,
onde permanecerà alguns dias e

serà fíanqueado ao publico no

dia 13.

Outros partem ...

Dr. Gladstone Guimarães
Depois de pequena permanen-

Gente nova
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Sabb:ldo, vindos do Norte do
Estado chegaram a esta cap.tal:
Felix Hering, Rogerio Miran

da, Hercilio Pedro da Luz, João
Silva, Otto Haudffens, Anna
RabatÍai, Manoel Silva, Joã)
Fernandes, Antonio J. Rauli.

DESPORTOS

Para o Natal e Anno bom, os

votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
alueIle sy3tema antiquado e serem

formulados e.TI cartões. Hoje é
feito pelo telcphone ou por pho 0-

gramma: E' mais chic, mais prati
co, social e moderno!

Rio 9(A Gazeta) No jô60
de ho;e entre o BotafJgo e o

Vasco da GalTIl houve um

empate de um goal.

Rio 9 - (A Gazeta) Nos
jôgos realizad03 na Liga Ca_.
rÍf)ca de Foot-ball notou-se
o seguinte resultado: Flamen
go 2, São Christovão 2;--flu
minense 4. Ban_6u 3.

Roma 9 - (A Gazeta) No
jogo realizado hoje entre .a

Italia e a HLlngria a ltalia
venceu pelo score de 4 x 2·.

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

Ford V8.200
Phone. -1212

E NADA MAIS!

o melhor 'sortimento de

artigos para homens sà na

casa A CAPITAL.

Sedas, e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




