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Número avulso $2001 Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO INúmero atrazado $300

dos O desastre Reajustamento dos

do sr. Ro- vencimentos dos
militares-

f Ilald de Rio, 23 (O) Após a entre-

Cento e vinte assignaturas Chauffeurs
Carvalho ga das tabellas dos novos

d I FI--- vencimentos dos militares, a···A oalavra ,o genera 0- S. Paulo,23 (C) - Ainda Rio, 23.-(G)-Falando a commissão, devido a um en-

res---Restr icçÕes á I i b e r- não teve solução a gréve dos respeito do desastre que victimou tendimento com os titulares chness.

dede de i rn p re '1 sa�--Con -
«chaulleurs> de praça desta Ca-

o mini.tro Ronald de Carvalho, das pastas militares, resol veu Trata-se, segundo [15 idforma'

pital, iniciada na sexta-feira da A' A
.

1
.

d alterar o projecto, na parte ÇÕ�5, d� urna e5?ecic d� peixe
, tra OS agl'·tadr_)res�z-Per- osr. ntonro ccroiy, irmão :1

d h I
.

d-, semana passada, ha I I dias, por- esposa do secretario da presiden- relativa aos sub-tenentes, sar- até agora �3CO:) ecic .l, am a não

nambuco favoravel tanto. cia, fez as seguintes declarações: gentes e assemelhados, da classificada, tendo tres metros de;

Rio,23 (G)- O projecto da Rio, 23- (0)- O sr. Li- -«O meu cunhado e minha seguinte fórma: sub-tenente, comprimento e Ires de largurs,
lei de segurança nacional compõe- ma Calvalcanti, interventor de A in da a gréve irmã estavam em Pctropolis. sub- official e antigos ama- com um pe30 de J .000 kilo-

se de 25 artigos, precedido de Pernambuco, logo após a sua

d Conforme tinharnos combinado, nuenses, de 1: 1 00$; para grammas.
.

tiíi ã N II t I d hoi d S P lOS mar ,. • f b I B 1·.?0IO;:Jf.,· sargento ajudante de As autoridade, dinarmaquesascurta JUS I icaç o. e es se es a-c lega a oJe e . au o, reu-

I
Iui rece e -os na estação arão - iP �

belece, a respeito do Exerci�o, nirá a bancada de seu Estado, times de Mauá, ah,n d� conduzil-os pa- 900$ para 1:000$; primeiro tornarem providencias, alim d",
'f' d f' d t

.

t d C sargento ou musico de 1, sezurar o monstro e transportá-loque as vagas ven ica as por mo- a irn e acer ar a assigna ura a ra sua residencia, á rua esario �
-

�

tivo de expulsão e compulsória mesma bancada no projecto da Alvim, 15. Ronald sentou-se classe, de 800$ para 900; para esta c_id_a_d_e_._-�......,.c

dos militares só serão preenchi- Lei de Segurança Nacional. RIO 28 (G) --Em virtud . de!
num dos bif'IOS de traz. l'vlinha segunda sargento ou musico pára 70G$. HOJe a commissão

das em caso de absoluta necessi- COLe que, em vista de tratar-se ainda não terem sido ettectiva- irmã e sua filhinha Bebê senta- de 2. classe, de 700$ para iniciará os trabalhos do rea-

dade. de uma iniciativa de carader gCõ- das as pretensões dos maritimos,
rarn-se ao meu lado. 800$ e terceiro sargento OLl justamento dos vencimentos

Estabelece-se para a imprensa ral, será, a mesma, possivelm-n- ôntern os presidentes das associa- QUlllld,) deixavamos a estação, musico de 3. classe, de 600)$ dos funccionarios civis.
três penalidades, variando da sim- te, assignada ainda hoje. ções imdpediram as sahidas Jde o meu cunhado dirigiu-me estas �.:l���������������·g:���������.;l"-�:.,1pies apprehensão á suspensão dos vapores ° porto do Rio de a- palavras: «f' melhor tomar a "1 !'J
.

. .

d RIO 23 (G) O I FI neiro I d ��� A.C I' O ilEfr,i'.,l�.�,.jornaes por seis mezes, ln �pen- ,
.

- genera 0- � .

rua da Quitanda e Esp anada o ;,� l?,dente de acção judiciaria. res da Cunha, ouvido por varias I Castello, evitando-se, assim, um �i l�:j
Para o incitador de desordens, jornalistas sobre o projecto da Lei

I G
' • transito maior». � ;;;;;:-----

,------ --

�
propagandistas de doutrinas sub- de Segurança Social, contesta ser reves mais Assim pretendi fazer. Tomei a �I Vem por aí a fóra uma lei chamada de Seguran: ��
versivas, o flagrante poderá ser contra a liberdade de imprensa,) gréves rua da Quitanda e não marcha- l!+ ça do Estado. ��
lavrado, qualquer que seja o nu- prevendo qu�, em certos casos na-

va com velocidade demasiada, � Consta que o projéto já deu entrada na casa dos �
mero de pessôas presentes. Alte-I turalmente, os jor�ae5 que com�3" j , -" � Quando cheguei à rua Buenos ri doidos, da Praça Tiradentes. ��
ra-s� profundamente,. o processo terem c�ntra a unidade da Patna, S. �AUL�, 2�. (G) - Os

Ayres, a minha «barata» foi � Lá, ele passará pelo caminho dos apei lciçoamentos, ;,.
de Julgamento �e cnme contra a não mais poderão f,az�-lo.' send.o r peranos do Irigorifico Ar�.our I violentamente colhida por um «ta-'� virá para a rua requintado de coisas, será um relicario de ��
f perturbação da ordem e contra o Governo, coroa e óbvio, obri- d eclararam-se em grev� pacifica, .» sendo atirada de encontro á r torturas talvez superior a «O jardim dos Suplicias", de �
o regime liberal democratico, tu- gado a atacar e a punir a licencio- como protesto pela dispensa de Xl

rede, � Ort�ve Mirbeau. ��
do no intuito. de facilitar � ac- sidade de certas lolhas. um operano. pa

Perdi os sentidos e,

VOltandO!��'" Vamos, minha gente, vamos fazendo forças, dando �'i
ção das autoridades. Pela lei, o Acerescentou ainda que o pro- 03 grévistas exigem para volta

im deparei o meu cunhado v. por páus e por pedras, até darmos com 05 burros n'agua... �
., f ld d d d d d I t b Ih d' d a mi , �"T r \• governo h�ara com a acu a e, jecto é e necessi a e ina iave, a:) Ta a o a rea missão ° ope- cahido na calçada, rodeado por ltJ PiO horizonte, densas nuvens neC,íilS se avolumam. �iJ

,de determmar o local onde deve lembrando que, graças a Deus, a rario e dispensa do chefe de sec-
I res e um policial. Tornamos

"I�
Ninguem terá olhos ultra-penetrante3, �jara vêr o (:jU'� e�:.:.í @i)

'd I'
. .

d ·t d t" ção responsavel pelo incidente. popu a Ih t' ., ��
s�r cumpn ,a a pena 'pe os jorna- malOna os agI a ores que em

um "taxi.;>, ,L :lesse carro fomos�' por ras oas nuvens. ��hstas, considerados lllcursos nos apparecido são estrangeiros, sendo
a Assístencia». �, Atabalhoados. tremelicado", :ls:ustados, com 0, 01h03 ��I

delictos acima referidos. preciso, ,portanto, extirpar os maus SANT"oS, 23 (O) -Os ma- para Iit esbugalhados ante a voragem hiante 30- ab.r'\illo qLh� nos e�- ��
elementos que só trazem desaso- ritimos d�ste porto declararam-�e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii �I pera, os homens que têm sôbre os hombros a responsabi- (.�
cêgo, desordem e allarchia ao Paiz, em gréve, tendo ficado interrom- r lidade dos nossos destinos, fazem lei de Sf[!;Umnça do ��
que quer trabalho e progredir. pido o trafico para Bertioga. A reunião de ontem It Estado. �

Finalm�nte, o general Flores Um vapor foi impedido de da União do Com- � Então, no terreno em que se acham as coisas, itrM ��acentuou ter encontrado no seio seguir para Ubatuba. merc:o, I ndustria � lei terá o condão de resolver tudo? �
da bancada gaúcha uma prefeita A' tarde otraficoslerestabeleceu e 'Lavoura � Não crêmos e duvidamos mesmo que problemas com- Gil
unidade de vistas com o seu pen- com forças da marinha. � plexos, como os em que se deb'üe o Brasil, encontrem so- rw

Reuniu-se ontem em sua r.
��

séde, nos altos da Confeita- r lução em leis de torniquete. • �
ria Chiquinho, é\ União do r Combate aos extremismos! r#l
Commercio, Industria e La- � Quanta e3tultice, meu DeIS do Céu! ��
voura de Florianopolis, para �� O próprio governo deixou, de braços crundos e ou- ��

'd
. � vidas moucos, cheio de ad:niração, crescerem e medrarem �encetarem as provI enclas �� �à1combinadas com o governo � as mais complexas e antagonicas ideologias. Nà:l proíbiu, ��

do Estado, afim de regulari- � não recriminou ninguem, confiou postos de responsabili- ll1,
. .

t d ltI dades a homens que pretenc!em fazer de tudo unu reparti- �zar a majoração tnj.us a e rJ -

d h
' Milh b"�

çao camata a, a amem que negam a patria e apregoam �imposto, que reca lU so re l I I'�
.

t r que são cosmopo itas, que patria é um:l invcn::;}Q burguêsa, �alguns commerclan es.
.. que p:ltria é um mito, uma utopia, etc. �Fallaram a respeito os srs. �� �1I

Miguel Malty, Oscar Cardo- r�
Diante disso, perguntamos ao governo, que especie de (f�

so, Manoel Donato da Luz � extremistas serão atingidos pela lei? �
e Miguel Daux. � Provavelmente aq11eles desgraçados sem pão, stm �
Foram colligidos documen-

�I�
lar, sem conforto; aqueles que queimam as plantas dos pés, ��

tos que vem comprovar cer- r no asfalto quente das ruas; agueles que gritam famintos pr.- �
tos absurdos na tributação r dindo pão, é que irão sofrer a sanção inexoravel e cruél da �
estadual, isto é, comparan- �It

lei de Segurança do Estado. �����t Mas os fabricantes de veneno, que infiltram idéas ele- '"do-se o talão do pagal�en o
�

do imposto a!1terior com o � magogicas e dissolventes no nOS50 pobre e inculto opera- �
d ii riado, jámais serão atingidos pelas leis de Segurança do Es- t�aviso de lançamento o cor- � tado. Mesmo porque, na maioria dos casos, as leis, ��ilrente anno. ,Essas provas s�-

�I
no

j
rão levadas ao conhecl- r Brasil, são feitas para esmagar os párias ou para inglês "!l

menta do sr. ceI. Interventor, r vêr. �
que conforme seu desejo, ltI E' por isso que descremos da eficacía da tal lei de ��
irá, aprecia-las, para poder 1 Segurança do Estado. Pois será uma lei de dois pesos e �1se pronunciar seguramente' duas medidas. '::1

.,�
O inefavel cidadão Rabelo l'á falou novamente sôbre Ít�

no caso. Il'!j

Lamentamqs, entretal1to,: o assunto, 'mas não disse coisa nova, repete os mesmos �
que a comparencia, na reu- �r.� chavões. ['�
nião (.'e ontem, fosse diminu- � Temos a impressão de que o cidadão virou, agora, a �)
ta, demostrando assim o com- ri

disco de vitróla. �
mercio local desagregamento, r Placidos, éalmos, humildes e resignados, nós agui'rda- �
evidenciando ainda a sua.!t remos, descrentes, a grande lei de Segurança do Es- �.�
displicencia quanto a acção ij tado. �
louvavel e' acertada da União, � Temos a' impressão que"apezar do S�guro, o Estado ��
que vem batalhando tlince- � póde ir pondo as barbas de môlho. �
ra. e titanicamente pelo inte- � ta I S B I L ti O T A .�
esser da classe � -

, - ,

' �
. ������..�r����1.�"*,,�oo�����:;,;;;

Monstro marinho
Copenhague, 23 (G)- In

formam da Ilha Sejroe que, nó,

noite de hôntem, a?pareceu, na

praia daquella ilha um monstro

maritimo, dotado de proporçõe
identicas ás dJ monstro de Lo-

A "lei de segurança" Gréve

Rio, 23.-(G)-Os jornaes
annlmciam que o projecto sobre
a Lei de Segurança Nacional se

. rá apresentado hoje à Camara dos
Deputados.
O projecto tinha recebido on

tem, mais de cento e vinte assi

gnaturas de lepresentantes nacio
naes e hoje deverá receber, antes

de dar entrada no plenario, as de
mais alguns dt'putados. Segundo
a imprensa, o projecto terá mui
ta actualidade, encerrando pontos
de grande alcance politico e so

cial. O projecto terá, ao que se

diz, approvação dentro de poucos
dias, contando jà com a maioria
dos deput,dos a seu favor.

samento.
Porto Alegre, 23 (G)-03

I uperarios
de fabricas de mosai

cos, ôntem,declararam-se em gréve,
As fraudes nas pleiteando augmento de salario

e Ie "I ÇO-es do e unificação no tr�balho, isto é,
pagamento por dla e não por

Districto peça..
O movimento não é geral.
Alguns industriaes estão dis

Rio 22, (O).-Os jornaes postos, a attender, em parte� as
dizem que os mappas das e- reivindicações pleiteadas, emquanleções do Districto Federal, to outros declaram ser isso im-
adulterados, foram em nu- .

I.

30 d ço;slve.
de

mero supeno!, � .' ser: o
_

alg.uns das prmclpals secçoes As gre'ves proll'feramna eleitoras. _

A falsificação, que deixou
vestigios grosseiros, foi fei- Santos 23 (O) Declara-

ti'
.

d"d ram-se hoje, em gréve, os
a pe os propnos In IVI uos

motoristas das lanchas e ou
que elaboraram os mappas,
já se contou.

tras pequenas embarcações
Para tanto, usaram a eu- que f.azem o serviço no

reka, fazendo, por esse pro-
estuano e nos. arredores �o

cesso, o accrescimo de alga- P?rto. Os grevistas que attIn

rismos, seguido da respecti- glraf!1 a um total de �.OO�,
va rubrica. matnculadas na CapItam.a

S a bem o s mais que se
dos Portos do Estado, p,lel

acham complometidos na
team augmento de .salanas.

Rio, 23 (O) - Ass�vera- adulteração dos mappas os
O traf�go das refen�as .em

se que as tabeUas de aug- intendentes Jayme Cesar Lei- �ar�açoes, tiO estuano, fIcou

mento dos vencimentos dos te, Jayme de Araujo, João
Inteiramente paralysado, ex

militares não são definitivas, Clapp e Tito Livio e a Sra. cepto no que se refere á �ar.
mas apenas a base de um Berta Lutz. relra das barcas do Ouarujá e

ante-projecto, encaminhado J:' de prever que sejam,
das �mbarcações da Com

ao sr. Getulio Vargas pelas cassados os direitos desses panhla Docas.

commissões dos Ministerios politícos, que, assim como
-----------

da Marinha e da Guerra, as ()s seus coniventes, soffrerão Comprae par.a vos conven

,quaes, com afinco, continuam ainda a punição prevista em cer o formidavel e economi-

�rabalhando nesse sentido. lei, que � de prisãp. co SABÃO INDIO

ar

NãD'são de
finitivas

O melhor sortimento
artigos para homens f'O
casa A CAPITAL.

As tabellas sobre os

vencimentos dos
militares

11

Va-

ran-

IVIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PALAVRAS CRUZADAS

3

CHAVES:
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VERTICAES

1 Enganaôor
2 Aôeu5
3 Hemhurn
4 Abatimento
5 meôiàa ôe comprimento
6 Haôa
7 Disposto

11 meàico
12 fruto
14 friminoso
15 favallo manhoso
21 Havegai
23 Rio àa Russia
24 Rio aft. ào Danubio
25 Hota musical
26 Rei àe Bazan

Novissimas
44

Confraria ao bem tinha fal
lado o perverso 1-2.

45
Pessimamente usei do ardil

que me evitaria o damno 1-2.

Pelos homens eminentes 5

reproduz a observação dos as
tros 2 �3.

(RFI:)toduzida por ter sahida»
,

com incorreções).

SYllcopadas
49

3-A trova é vlllgar- 2.

50
3-De azeviche é a côr do

animal doméstico-2.
CYRUS

EMPRE-
GO : Para trabalho ex

terno, preciza-se de pessoas acti
vas, na Crédito Mútuo Predial.

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

vaminhas, a titulo do chamado 1 ii

h
..

ESTIMULO, s�nã�, p.1,a,d-"t�a�1 IpO·· a- sp. Inge:;;��t:d:: C��;;:�;�:'�J�::����,�: �,-=�_�_.-.w." n0. ,-o _

causticar 03 que pretendem me

ter-se nela, COiD:) rebequistas, ser
vidas de sim;·les crcos de laqua-

Direcção de
---------------------- ---------------------------------------------------------

A tua miscão é, pois digna
dos maiores aplausos: cnticas, EN IG r\,,1) _,Ô:.. N.
com elevado critério, despido de
quaesquer paixões; e, sob essa I.lórrna eatravés das colunas de
"A Ga.zeta", d is-nos conforta
doras noticias de que ainda vivem
o interesse e o zêlo pela arte de

1 Atascaoo
combinar os sons, na terra de 8 Entre phantastico
Alvaro Souza, que tambem é a 16 ��nciPi:J
nossa, 111 Peroioo

Que a tua apreciada pena, ;� �0��i110 que é Justo
meu caro Barbosa, se não que- lo Atmosphéra

bre, em meio caminho percorrido, l� .po�;enài
la-que, por amor da arte que abra- 19 t-lorne oe homem

20 Voz para fazer paro os

(bois
22 Em
23 Horn e Ge homem
25 Nome elo planato mais

àistante àe nós
27 Conclso

37
A vacca do meu amo está

doente-2.
3S

Egregio Tribunal-2.
'�\IENDE- 39
'tiS te: um opti- Quem se «zanga» não tem

1110 sitío em Capo- juizo-s-Z,
eiras á margem da estrada
geral. - Terras previlcgiadas Tenho uma japona
e agua corrente Magnifico cabelludo=Z.
para criação. Clima saluber- o4!
rimo. Possue uma bôa ca- Gasto somente o producto
sa com iodo conforto tendo meu trabalho-2.
agua encanada. Urna casa

para enprega.los. - Engenho
para fabricação de farinha
Dois bons pastos para anima
es e mais bemfeitorias - Dis
tante da Capital cinco kilo
metros Informação na redac
çãu da «A Gazeta» por ob·
sequio.

CASAES

URANO (A. C. L. B.)

Torneios de pala
vras cruzadas

46
O prefixo grego co:n letra

ilalica fórma uma espeCIe de
charada 2-2.

47
A governanta do padre ti

nha amor áquella região onde
se tornou uma mulher varonil

, 2-2.

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

MartlnhD Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolVido o original,

publicado ou, não.
O· conceito expresso etr arli

go de collaboracão, mes.'nr soli
cilada, não . implica em tesprm
sabllidade. ou endõssc fJOT parle
da Redaccão.

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

A correspondencia, bem como
JS valores relativos aos an
núncios e assignaturas devem
')er enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado-.

faixa Postal 37

De! longe de muito longe, não
sei a quantas leguas daqui e a

setecentos metros acima do nivel
do mar, recebi um bilhete que
transcrevo, não pela farta prodi
galidade de qualificativos imrnere
recidamente a mim emprestado"
mas pela. justiça feita ás minhas
intenções desde gue eniciei o meu

«De Arte». Ei!-o:

"Bilhete de
Longe

ro ...

05 torneios oe palavras cruza'
àas ccnstcr ão õ

e quatro enigmas,
que s erão publicados toüas as

q uartas-tei rus.
Hs soluções ôo s enigmas oev�rãa
ser rernettlôns ao õtrector desta
secção 15 àia'j úepols àa publica,
çõn

ô

z cnõc uma.
fico instituiào um premio que

constará àelum ôicçlonnrlo 5imões
[la Fonsecc, que nos foi gentil'

de coiro mente cffe r aclôo pela "Llurur-lc
I'uthnr-lnenaz», poro aquelle que
cpr-asentcr. àentro 00 prazo cct

I ma, tcõus as soluções certas aos

d mcncloncõca enigmas.o HavenDO empate õz cnncur-r-en-

tze, nos premias, far-s e-ó sortei05
pela loteria ela I'opi lcl feàeral, em
'.'lia previamente

ô

ealqncô o.
A secção chcruôiettco constará

l)Z logogryphos e c:haraàas ô

e to
clas as especi.es; o prazo será o
mesmo õu secção.

ô

e palavras
cruzcõcs-
Para esta secção, offereço um

ôtccloncrto oe 'J. �oquet. a quem
a prea- apresentar toàas as soluções cer

tas àl! to()as 05 trabalhos.

48
Das partes lateraes procura

demorar o momento em que se

ha de corromper 2-2.

:rca ...

A
__N G_A

!!I I"PI··

-Agora está presa!
Quiz beijar-lhe, mas a rapari

ga ,afastou-se irritada. O rapaz
soltou uma gargalhada franca. A
moça ficou com as faces verme�

lhas de adio e exclamou:
A,'d' )1 C- 10 a rI, não..... orno

eu fui bôba, querendo casar com

um homem sem respeito como
.

você I
O rapaz continuava a rir aber

tamente, emquanto Dagmar olha
va-o visivelmente encabulada.
-Ria! Ria! Póde continuar

a rir! Já enganou uma bôba como

eu! E' isso...
Foi se chegando á noiva e

ena afastou-se num gesto superior:
Não me toque!
Parisio parou de rir e disse

para a noiva, devolvendo-lhe a

folha de papel:
-Você não vê que esta car-,

.ta anonyma foi escripta por mim?! .,.
Veja a lettra...

Dagmar ficou ruborisada com
a explicação do rapaz e atirou-se
curiosa á carta, puxando-a da
mão de Parisio.
-Sua?! Quer dizer...
--Que fui eu que fiz tudo

isw para lhe experimentar!
Enlaçoll-a pela cintura, emquan

to dizia:
-Talinha I Isso servirá para

você não se importunar com as

futuras corresp�ndencias...
Parisio, tirando a bôcca dos

labias roseos da noiva, pediu-lhe:
-Agora, vá janter.
Dagmar correu para a pentea

deira e avisou_ ao noivo:
- Vá and�ndo que

.

eu já
desço. Deixa-me passar um pouco
de "rouge" no rosto•..

>

r��(,�·,:
};11!�\ "1

ll��d,f:,,_
porta do quarto de Dagmar. A
rapariga gritou de dentro:

Q ')1 J' - d'-- uem e..... a nao lsse que
não guero que me incommodem
hoje?!...Não quero jantar!...
() rapaz deu uma gargalhada

gostosa e respondeu:
-Sou eu, Dagmarl Abra aqui

a porta.
A resposta demorou a VIf.

-,Por ser você é que eu não
abro!
-Mas que houve? .. interrogou

Parisio com a voz meiga.

"

ce ...

A rapariga soluçou do outro

-Você já devia saber! lado e Parisio despediu-se mais
--Saber o que, Dagmar?! si uma vez: Adeus, jà que você não

ninguem em casa fabe a razão quer me ver ...

do seu procedimento, eu é que De repente a porta abriu,:se e

vou advinhar? Diga o que acon- Dagmar, de rosto abatido, appare-
t ceu, estendendo o braro e entre-eceu... :s

-Não digo, não, porque você gando duas folhas de papel a Pa-
sabe e está fingindo innocencia! n51O:

-Então você me promette que -Tome! Fique com as suas

vae jantar? vergonhas!
-Não posso. Estou doente. Foi querendo fechar a porta
Parisio gracejou: .' novamente, mas Pansio interpoz-
-Qual foi o medico que lhe se éntre está e a:. pared! puxan-

disse isto? do a noiva pelo braço:·

Aluizio Napoleão
Serviço da F. B. L, especial para A GAZETA.

A resposta veio violenta:
-Eu mesma! ...
Por mais que Parisio imploras

se, ella não abriu a porta� O ra

paz teve que se conformar a ir
jantar sem a companhia da noiva.

Finda a refeição, foi ter nova

mente à porta do quarto:
---Dagmar?
Fez-se silencio. Parisio falou

novamente:

--Até amanhã. Já que você
não quer falar commigo, eu vou

me embora ...Amanhã você estará
mais calma e nós conversaremos

direitinho ...
-Mais calma... Sim, senhor!

Como é que eu posso estar soce

gada deante do que você vem fa
zendo á minha revelia. Até hoje
fui uma tôla, acreditando em vo-

.

�._�
- '
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(Ao f[ste1aoo mualcla
ta cont�rra!1eo prctes
sai' lCA:J m. 13A�-
1305A, em fLORIA
�-lOi:'OLIC:;).

Tenho acompanhado, com VI

vo interesse, a preciosa colabo
ração, gue vens emprestando á

simpatjca "fi G(/ zela", no toe

an.e á arte musical, aí, em nossa

terra.

Assim, ernquan' o uns se inte
ress m pela leitura dos sucessos

políticos do país; outros pela que
d.z respeito aos movimentos pa
redistas, e, ainda outros pela que
se reÍaciona com as cousas inter
nacionais, eu; -alcatruzado aqui
nestes setecentos e tantos metros

ssbre o nivel do mar, delicio-me
com a tua esplêndida coluna in
titulada -"DE ARTE", --

porgue ela me faz reviver dias
Ielizes por mim passados nesse

marav ilhoso jardim plantado á
beira do Atlântico, que é in
contestavelmente a no.sa bela

Florianopolis, onde a incornpa
ravel arte de Eut:::rpe tem em ti
um abalisaclo cultor e um emé

rito defensor.
E mais ainda me interessou

ler-te, quando vi que, ao dedica
res tu, pda imprensa, u,na sec

ção á arte musical, não o fizes
te para, na'luela, só irist-rires lou-

:;asle. te puseste a seu serviço,
são os votos deste teu amigo e

obscuro colega, que daqui te

saúda, neste singdo bilhete!
Porto União, dia d03 Reis Ma

gos, em 1935.

ILHE'U'

\!endlNile um armazem, bem
afreguezado, sito no Canto do Es·
treito, dictricto «João Pessoa»,
,

Tratar com jacintho Luz, no

local.

-O rapaz foi entrando em CLl::,d

da noÍva e Jogo recebendo o avi
so do futuro cu lhado:

---Nem queira saber: a Dag'
mar está furiosa! Não qu�r ver

nenhum de nós. Jà chorou o dia
todo. Nem papae, nem mamãe

conseguiram acalmaI-a.
O rapaz indagou:

, -Dag�ar està esc!�lÍsita, ho-j-Purque? lê. Não seI porgue ... t. um choro
-Não sei. Elia mantem-se continuo e ininterrupto, d�5de ma-

em silencie, sem querer contar a nhã.
causa da zanga. Só você mesmo Ficaram conversando alguns
conseguirá tranquillizal-a. instantes na sala, até que José
-Diga-lhe que eu estou es- annunciou a chegada do pae. O

perando aqui em baixo. velho, ao avistar o futuro genro,
O irmão de Dagmar subiu foi annuncindo:

os degràos da escada, de quatro -Ha barulho grosso. Já sou

em quatro, ernquanto o noivo e5- be do que houve com Oagmar?
perava-o, na sala. O rapaL fez um signal de as-

Daqui a minutos OUVIU a voz sentimento com a cabeça e con-

d J
' tinuou tlanquilIo, esperando a pa-. e ase:

Parisio! Parisio! lavra do velho:

-Que ha? --E você calmo assim, homem?

José chegou inquieto: Dona Gertrudes avisou a cria-

--O caso é com você. EUa da para tirar o jantar. O velho

disse que nunca mais verá o seu Paulino disse que ia trocar os sa

rosto. patos pelos chinellos e o noivo

Parisio Gorriu. O irmão de

I aproveitou
a idéa,' para insistir:

Dagmar preveniu-o: -Eu subo com o senhor.
--Cuidado com ella. Você Quero ver Oagmar!

eslá brincando? --Não era melhor você espe-

Quando elIa fica assim, não ha rar aqui mesmo?-aconselhou o

quem a faça voltar ás bôas. Não futuro sogro.
sei de gue se trata, mas a zangü Dona Gertrude� foi favvravel
, "

e sena.

O rapaz espan�ou-se da: cal·
ma em que o nOIVO permaneCIa.
ParislO bateu no hombro de Jo-
sé e perguntou:
-Posso subir?
Nesse instante a sogra appare

ceu no limiar da porta da copa.

Depois dos cumprimentos, dis
e ao nOIvo:

ao rapaz:
--Não. E' melhor eIle ir bus

caI-a, sinão ella não desce... Si
descer com elle já é muito ...
05 dois foram ao pri'l1eiro an

dar, emquánto Dona Gertrudes es

perava o resultado com o filho,
na �ala de conversa.

O rapaz deixando o sogro ir

para os seus aposentos, hilteu na

40

SJfl1CDpados
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3-0 meu cargo é exercido
com grande IrabulllO-2.

43
3-0 calor produz
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"O 1\/leil"1c')ã.... -rrtuio dentro d»
f\jf e�ho!'- 1F51ar1o pela r\l1elhe)r
Sociec�ade de Capita

lização
Combinações inteiramente novas e muito inte

ressantes de titulas de capitalização, quer de paga
mento fraccionado.

Sorteios rncnsaes ele arnortizaçào, com reem
bolso mensal, ao l :

numero sorteado, do DUPLO
do capital nominal.

Constante participaçãn de 50°10 nos lucros da
Sociedade, do final do 10' annos em deante, to
dos os armes,

São os seguintes os resultados dos sorteios reali
sodas até 29 de Dezembro de 19J4:

Titulo H.

0074 Snr. Eduardo Lopes Figueira - Bahia - cont.
com o DUPLO do capital nominal 12:000$000
0735 Sra. Etelvina de Almeida Pires - Bahia - con

templada com o DUPLO do capital nominal. ....
12:000$000

4495 Sra. Marilia Ribeiro Ferreira - Rio Grande- COI1-
ternplada com o DUPLO do cap. nominal 12:000$000
3363 Dr. Alfredo Maia - Rio de Janeiro - contempla
do com um titulo liberado de 6:000$000
7250 Carlos da Silva Ramos - S. Luiz, Maronhão,
contemplado com Rs. 6:000$000
5937 Snr. Manoel Correi] - Bahia - comtemplado
com um titulo liberado de 6:000$000
1167 Snr. Eduardo Leahy - Bahia - contemplado CClIl1
um titulo liberado de 6:000$000
6979 Snr José Etelvina Pereira - Bahia - corntempla
do com Rs. 6:000$000
2346 Snr. Fernando Pereira de Sá - Bahia - contem
plado com Rs. 6:000$000
5150 Snr. Modesto Araujo Carvalho - Bello Horizon
te - comtemplado com UIl1 titulo liberado de 6:000$000
728S Snr. Alcides de SOUZéI Rodrigues - Belém, Pa
rá - conternplad J com o DUPLO do capital nomi
nal 12:000$000
6367 Snr, José Duarte - Bahia - contemplado COI11
Rs. 6:000$000
8324 Dr. Antenor de Faria Muricy - Santo Amaro,
Bahia - contemplado com um titulo liberado de ...

. 6:000$000
13895 Clovis Martins Ribeiro - São Paulo - contem
plado COIT o DUPLO do capital nominal ] 2:000$000
9942 Dr. Nilton da Silva - São Paulo - contempla
do com Rs. 6:000$000
3622 Sra. Maria Luiz a Cabral Bonifacio - Rio de
Janeiro - contemplada com Rs. 6:000$000
3536 Snr. Nuhirn Steinvortz - Rio de Janeiro - con

templado com um titulo liberado de 6:000$000
4272 Snr. Joaquim Marques Barbosa - Rio de Janei
ro contemplado com um titulo liberado de 6:000$000
10557 Sr. Alvaro R. Ramalho - Rio - contemplado com

6:000$000
15123 Sra. Dirce Schroeder - joínville, Santa Catha
rina, contemplada com um titulo liberado 6:000$000
6894 Snr. Angelo Marcos - Belem, Pará - contem
plado com titulo liberado 6:000$000
15277 Dr. Sylvio Torres de Castro .. Rio - contem
plado com Rs. 6:000$0006535 Snr. Carlos Guimarães - Parahyba - contempla
do com Rs. 6:000$000
] 5458 menor Elta Ramos Dias - Porto Alegre - con

templado com um titulo liberado L. e 6:000$0007569 Dr. João Frota Gentil - Fortaleza - contempla·do com DOIS titulas libarados, Rs. 12:000$0007569 Snr. Elias Romey - Fortaleza - contemplado com
um titulo ele Rs. 6:000$000
7569 Snr. Alcides Montano Mattos - Fortaleza - con

templado com um titulo liberado de Rs. 6:00()$000
17418 Darcy Fausto Lopes da Silva - S. Paulo con

templado com o Capital DUPLO 12:000$000
3522 Jean Duvernoy. Rio de Janeiro - contemplado
Rs. 6:000$000
3522 Olegario Ribeiro de Barros - Cachoeira elo
Itapemerim, Estado Espirita Santo - contemplado
COI11 l�s. 6:000$000
6809 menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pin
heiro - Madre Deus, Bahia - contemplado com Rs.

6:000$000
8017 Rosa Amelia Borges - São Salvador, Bahia
contemplada com um titulo liberado de 6:000$000
3106 Dr. Luiz Bastos de Oliveira - Rio de Janeiro
contemplado com um titulo liberado de 6:0UO$000
3106 Sr. Armando Oznibenr: - Botucatú, S. Paulo
contemplado com um titulo liberado de 6:000$000

7��j;;��*�·*--------�f$����@ ACCAO INTEGRALIS-*, -, � TA BRASILEIRA
.�.' i Província de S·ta.CatJiarina
,*. ! (Departamento Provlnolal de ProD:tQanda)'�1�: ,� O PRIl'\CIPIO DA AUTORIDADE
51::;) � I Uma Nação. para progredir em paz, para vêr fructificar os
')f'y ! seus esforços, p:ua lograr prestigio no Interior e no Exteri'.>r, precisa*�f �

ter uma perfeita consciencia do Principio da Autoridade.

I PrecisJ.mos ele AJto.id'ld.:: capJ.z d� tomar iniciativas em

\ beneficio de todos e d� cada um; .capaz de evitar que os ricos, os

poderosos, 03 extrangeiros, os grupos politicas exerçam sua influen
cia nas decisões do governo, prejudicando os interesses fundamentaes
da Nacão."

-

Precisamos de hierarchia, de disciplina. sem o que só haverá
desordem. Um governo que sahia da livre vontade das classes é re

presentativo da Patria: como tal deve ser auxiliado, respeitado, esti
mado e prestigiado. NelIe deve repousar a confiança do povo. A
eIle devem ser facultados os meios de manter a justiça social. a har
monia de todas as classes, visando sempre os superiores interesses da
collectividade brasileira.

HieIarchia, conlinaça, ordem, paz, respeito, eis o que preci
samos no Brasil.

Artigos Photographicos
Revelação b_ Cóoias -- Ampliações

PI-IOTO

J O 5-E.' R li H L A N D
.,

-0-

Aos operarios
Dizem os communistas que o operario não tem Patria.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124 E' justamente o operario modesto e pobre que deve ter a

� sua PalrÍJ, porque 05 burguezes ricos vivem bem em qualquer Patria.

I (!.;;'",;'�.'g;�
Só O profissional competente e criterioso

!
..�'?1.-' Pe IOS M"ullnn I-C I- P I-OS� póde executar com esmero todos os trabalhos

�5'
'c � photographicos, garantin�o-�os revelação, copias � NUCLEO DE FLOWANOPOLIS'(� e ampliações irreprcensiveis e absolutamente :-j duraveis. fi Ontem. na séde integralista, realizou-se solemnemente a ho-
& " menagem ao Chefe Nacional, inaugurando .. se o seu novo retrato
� RCVElAÇÃO GRATUITA DOS FIlMS COMPRADOS @ na sala das sessões.

e NA CASA ,. A sessão foi pública. .!!�
. � Já antes da hora marcada, a sala regorgitava de pessoas>����:"'$1��1�."------ �G��Oa� não inlegralistas, de familias e de innumeros camisas-verdes,7-w��.r��_ �� �

_

_ r _. Iniciada a sessão foi dada a palavra pri neiramente ao Chefe
,,,,,"�'���'"""'"'��"�'�'''�''&::'''�'f���-�-�""""""",��-����",!"",�����, ! Municipal d� Florianopolis, Carlos Sada.

I Proferiu uma oração magnifica, traçando em palavras elo-

'I C � r navaí Clarnava I' quentes o vulto �o Ch�fe Nacional; sua ora�ão foi mu�to applaudida.
p 'fi 1\1 .• Em seguida fOI dada a palavra ao joven camisa-verde Jorge ,

I Lacerda, que discorreu sobre a obra .e � acção do Chefe .Nacional. (

M orno vem ah i e se hospederá na Após falIou o Chefe ProvIncIal dr. Othon d Eça, que (
� I com grande eloquencia traçou u perfil de Plinio Salgado.
� "�asa das Meia,s" No meio do seu discurso houve um momento de enthusias-
� ""

mo no auditório.

I. de Fe r is Boa ba id Foi quando o Chefe Provincial, em vista da passagem do
�UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN- anniversario do Chefe Nacional, perdoou o resto da penalidade que ,

II Rod oÇA-PeERFRU�gESO Ieto
J���:;. sendo cumprida pelo nosso companheiro G�rmano Bona

,
Devido uma falta disciplinar, este nosso companheiro soffreu

a seguinte penalidade: não poderia vestir a camisa-verde por umMETALICO E DE LUXO
tempo determinado e deveria comparecer a todas as sessões eDa inaezualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA lOS-

o tr C.iõe� d rni'ica. �
Já chegou a grande remessa para o proxim? Car- E. elIe cumpriu. Só no lntegralismo é que se verificam taes

-

naval, afim de ser vendida por preços excepcronaes factos.

k I E qual não foi a alegria do Germano, quando lhe foi pe:' ISerpentinas e confeti tarnbern grandes stoc s
doada a pena e poude sair uns momentos da sessão para voltar en-e os mais baixos preços vergando a camisa-verde, debaixo das palmas de todos os presentes.

O Chefe Provincial chamou-o á frente de todos.
Traçou um elogio á prova magnifica de sua disciplina e

pediu aos presentes que levantassem um Anauê ao G�rmano.
Foi uma nota emocionante.
Antes de encerrar a sessão, o Chefe, avisou aos pliniar

que no pioxirno domingo se farà um bivaque nos Coqueiros.
Foi uma noite empolgante, a noite de ôntem,

* *
*

Laguna
O valoroso Chefe Municipal de Laguna, Dr. Antonio [

Mussi e o companheiro Carlos Remor chefiaram no domingo aI

Ford V 8.200 zado, uma excursão até MirIm e Imbituba, que foi coroada ,

maior exito.
Em Mirim, no salão que o vigario da Parochia cedeu ge

tilrnente, usaram da palavra os companheiros Carlos Remor, Pr'
Nunes Varella, Dr. Antonio Dib Mussi o Dr. Ricarte Freit...
promotor publico de Tubarão e Carlos Bessa.

Encerrada a sessão cantaram o Hymno Nacional e rem

varam o juramento de fidelidade ao Chefe Nacional.
Como coordenador do movimento, alli ficou o sr. Irineu I

Souza Monteiro.
Em Imbituba

Aproveitem fol,ioes!
CASA DAS MEIAS

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimas vantagens para revendedores

SE QUERES A[\lPAR DE
AUTO commodamente e com

Enfermeira

Pessoa habilitada, com grande segurança chama o

pratica de hospitaes e sanatorios 0-
fferece seus serviços em casas par-
ticulares. Fala Alemão. Phone. 1.'212

Rua Estevei Junior, 281 E NAD;:\ MAIS!

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

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

contemplado com o capital DUPLO 12:000$000
441 Heraclito Martins - Rio - contemplado com Em lmbituba, o Dr. Alvaro Catão convidou os companhei-Rs. 6:000$000 ros Dr. Mus�i, Carlos Remor e Nunes Varella" a visitar o indus-
441 Tito Franco Vaz - Bahia - contemplado com trial Henrique Lage, Deputado Federal pelo Partido Autonomista

Rs. 6:000$000 no Rio de Janeiro.
6427 Eduardo Guzzi Brigin - Franca, Estado de S. O conhecido industrial os recebeu com a nossa saudação.Pauro - contemplado com Rs. 6:000$000 No meio da palestra fallou sobre a obra grandiosa de Mu.s:
6427 menor Wagner Neves- São Luiz, Maranhão soline na ltalia, que a tem visítado frequentemente. :contemplado com Rs. 6:000$000 Disse aos companheiros que era o primeiro fascista extran-
13441 Dr. Luiz Alves - Biriguy, Est. S. Paulo - con- geno, tendo recebido do Duce, as respectivas insignias.templado com um titulo liberado de 6:000$000 Após esta visita realizou-se no theatro local, a sessão ii
5741 Francisco Paulo Osorio - Rio - contemplado com tegralista.
um titulo liberado de 6:000$000 Senhoras, senhoritas, e cavalheiros enchiam o salão.
5741 Viuva Andrelina Silva Costa-Bahia contem- FalIaram os Drs.Mussi, Ricarte Freitas eProf.NunesVa-
pIada com Rs. 6:000$000 relIa, que empolgaram o auditorio .

. INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES Ficaram como coordenadores do movímento, Aristides Fran-
REGIONAES calaci, Fernando Freitas. Antonio Noronha e Irmãos Pitiliani.

& c,
A idéa integralista vae penetrando profundamente no espiri-Cam pos Lobo

.

Ia. to dos catharinenses.
Florianopolis, Itajahy, Laguna, Os catharinenses estão dando um grande exemplo de civis

�iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ;;;;;;;;�iiüõii__ua_õi:iiiiilii''''----iiiliiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiliao�iiiiiiiiõiii��_iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiii_'''iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiii_iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii� I mo a todo O Brasil!

, "' ,,_ , , ' ., .,_ �

�
�,- "'", "'--"''''''��''t\''f.'T'-��t-�� .'"��.�; .'
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GAZETA

�AATIGOS PARA PRESENT .. �S
Ame IS Imdae moderna exposição de vasos e artigos para presntesa na CasaMacedoil'na

·\lisitem sem com·promis·$os - Perfumarias e Armarinho !!

..

CORREIO AE.�EO

.T E La E--F�UNK=E N�
Typo "Super-Bayreuth"

o rr.a.is belIo e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN- ondas curtas e longas

A gentes'
Carie 5 Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FILlAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mosfruario permanente em Cruzeiro do Sul

.

dffi!'" -W? ":rr

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.lI trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

I-

Pf�EÇO 2$000
na LIVRARIA

CENT1�AL
e

a

c

Quem aFiançag

o ReFrigerador 7 (},!!:.� .: ,l,

�1T'
Fechamanto

malas
Para SUL-P. Alegre-Rio
Grandl -Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

seu

UM relrlgerador • um srande conforto par. • I.r, • [1mb....
empr.so d. capital que p.recisa d. e.tudo.

o, refrigeradoru G. E., .Iém de pOllulrem ludo • 'III. l. ...
lIIal. moderno e perfeito em refrigeração eleceric., truem, .. ..are.
General ElectricJ urna suprema sar.nti. d. qu.lld.d. dur...'o,. I

.

I y ••

Ao c�mprar um r.frlserador, .n.sur.... ti. 41" • ..di... • ...
• o f.brlc.nt. conh.ddo _ d. confl;'iiI--:" .iI" • """••r•• G. ..

Peçl Informlç6u .. UIII. d Ie, ...
•••IIU lu_Ui.r.......,....... II •

M AT A�I:>t..;.

.
.

,
•

IC.

f
Com ••500 podereis comprar um

. rasco de RODAX extinguindo COTlJ
pletamente moscas e formigas.'

Destribuidores para o
Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blurnenau. -I t;onfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas;

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Fabrica de Moveis Catharinense 1.1'
sarnentos, baptisados e bailes.

Paulo S'ghlemper I RES���R�N� � �A��RT; �oRP�rn�i� �ndar
DEPosn o E ESCRIPTORIO r RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro I
! ; 1 194vo

I
RUA TRAJANO) Telephone .
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I
Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

I Sy r iaco T.Athe r i no& I rmão
:e� \ VI'lla Balnearl·a COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

sS__2:/ Se ainda não tem um LO'TE de terreno na
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo

VILLA BALNEARlA procure hojo mesmo o nosso
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

Escriptorio e adquira U!"� ou MAIS lótes. Amanhã "JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil

valem mais. S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

Plant.a de urba?i�mo moderno devidamente approvada 50$000 até 1:000$000
pe!a. Prefeitura MUnicIpal de São José. cuja cópia acha-se Gordura Selecta (côco)
archivada na mesma Prefeitura. RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
End. Tel.: "Atherino"=-Caixa Postal, 102---Teleph. 1026

o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnaa Vista Panoramica.

E!lplL'naiaa praia c)e banhos.
Optlma ncscente ae agua potcuel,

Terrenos cornpletornente planos.
f"I VILLI"i BRLHEARIA DISTA a:

1000 metros ao Ponte Hercilio Luz.
aoo õo 6ranClrz Quartel I:'eal!ral. em construcção.
600 ao 6rupo Escolar "Jos,z Boiteux.

Ha séae Clo Oistricto "João PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000

Chiquinho

I

ST .

Café e Restaurant
"E 5 T R E L L A"

•.. DE···

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 a$5oo sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

.,
. A 50cieda�2 S2 En�"rrlZgQ da construcção de PréClio5

n .. .s 16tes aõqulrtãoe.rneõlcnte o pagamento Cle umalentraàa á
ulsta e o restante Ilm pagam e ntoe mensaes.

Informações completas, á Rua C(jnselheiro Ma/ra. 82
PHONE, 1521

,ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

,
,.(.

( 1

�r»erttàB"r�"d'"!!!�������� ..
_-

,- 'c:'>'- _:....,

C O m p a n h i a A I -,.
---

---;- .=�'= ,- :.�
==

I a n ç a (1 9. LI a iI a.r
--, _, -

_._- ,
�.-: ....�-----,. .. __... _-'-_.---� I tl

••. f"un:}nôo [7.11 18{'O '-' f
SEGUROS TERRESTRES E rrJAHITlm05

!j

incontestavelmente A Primeira no Lrasi:
fepital reullsn õo
Reservas mais "D

C).OOCJ O:::J:::1$OOO
"UL 36.000:000�OC10
neceita �m 1933 17.762:703$361
"Jmmouels

. .

13.472:299$349

R(���n,>ablllàa�l?s .a.ssumidas em 1933 2.369.93B:432�li':l16

1:'06005 'rl?spon",?billàac)_lZs ref.:rl?m-s(' sórnentc aos ramos
õ

e

f
e rr:AH5PORTE5, que são 05 DOIS UHICOS em qUI2.a ompanh:a opéra) �

�gte�tes, SUb-Agentes e Reguladores c)e Avarias em tODOS

051's a os ào Brasil, no Llruquc- (Sur:r:ursal) I? nas pr-lnclp cce]
praças extrangeiras

Agentl?s em florianopolis CAmpos LOBO 3. riA.

T
Rua f. m::lfra n

'

35 (aobruõo) Ccixo postal lC)
elzqr-, ALLlAHÇA Tclcph, 1.083

'.

1

\ ,

de

:'Y' E CUSTA 6 $ , '. ,'�;
a DISSOLVENTE NATAL I'
ACABA COM AS MANCHAS, GRIWOS� 'I

RUGAS E POROS ABERTOS
. 'J

I'� 'I <1�1
i

RUA
� _

CIDAD� ESTADO _

•

e Senhorinhas!senhoras
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Orieryte
Sardas. pannos, manchas, do rosto. espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirihco O�V3·

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o er.can

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

Rua Trajano n. 8 Florianopoiis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unàaàn em 1886

Para o Natal e Anno bom, 03

votos de bôas festas c feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje 'é
feito pelo telephone ou pc;' r h01 0-

gramma: E" mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt n' 8

faixa postal1Z9 Tz l. aut. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONEI Tvpographia, Estereotypia,

EncaClernação, Pcutcçõo, Tra
bolhas em Alto Releuo etc.

C;�tJ �ili II

End. Tel. FI LOM ENO
Filomeno

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

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P j R E L L 1 S]A.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZET A

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• volum e -- DIstricto feàeral
Z' -- 5ão Paulo. mInas e Paraná
3' -- Drzmais Estaàos õo Brasil

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

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

Volume üspecia] doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R:(f��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

I
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
--

Refinação de Assucar
_

de
..JOAO ,SELVA

RUA Q. BOCAYUVA, 154 FL<?RIANOPOLIS
Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

Dr..Cesar A"lIa

tem seu escrip-

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Cesar Sartori
Dr. Otwaldc Bulcão Vianna

Clínica cirurgica-operações I Escriptcrio R. Felippe
i Schmidt n: 9 Phone 1483

I========-==���=
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n' 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

I I
João Pinto, n' 18

(sobrado)
Rua

Dr. Ricardo GClttsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves JUnior. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua 'Lrajano /8.

TELEPHONE 1284

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

. Dr. Cid Campos
Escritório: Rua Trajano,
�n· 11.
1�������==�

l=�����
tD". Pedro di Moura Ferro

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilil
Vias Urinarias

.

Consultoria e Residencia
r

.

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

I

: Advogado II I

I I

Rua Trajano, rr 1

sObrado. liTelephone n' 1548
''-

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

DireitoCom pratica nos hospitais
r da Europa ArADEmlro

João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felíppe Schmidi, 9-sala 3

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico ôcs molestIa�
Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
Radies U. Violeta e Infra-Ver

melhos-Completc Gabinete de
Eke ricidade Medica

Rppl1ca O L='neumo·Thorax Ar
tIfIcIal centro a Tuberculo6e Pul

monar, com controle raoiologiro

Consultoria: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
� das 14ás 17 hS.--Telef.
1475 - Res.· Visconde de

·nuroPreto, 75-Telef. 1450

Telephones:

Escríptorio
Residencia

1.620
1.274

reira
tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv- 1277.

Caixa Postal, í 10.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

. Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade !O

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

Admi- Chegou
A VO�Z DE Olj[�O

Radio de QuaHdecL;:;

Atwater Kel'l"�
O mundo em sua casa

o

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
CO.M

Jovita Gandra e Casa fv1 iscellanea

,

• ======_-::���_::_-_-_-_-_-_=oS'�.{�

Florisbela Silva
Av isa a distincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso a visita de

.
,

seus amigos e freguezes.
RUA JOÃO PINTO N. 21

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto -joão Pessôa-, com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Novidades

1_
litelfAarias

I
A Educação na Russia Sooié
fica - Por S. Fridmann

I
Furumdungo - For Souza Ca-
margo
Psyco .Jlnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dPE1PU\(
Edições de A dersen - Editores
Edifício d'A NOITE - 14'

andar RIO

Pelleleria
Argentii�a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

, Preferir o Sabão INO IOde (�uritiba) �!��br�i���"E�da�.��!��_º-.���
.

-

_.

,. é dar valor ao que é .bom, é economiCD e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE

,

__....:.,�:.,..:...__,;_=-- ._ .. __.�___ _,_. __ .F • ......,._,_....J

.' .. .�" .

" �I'O;-�:· ·..,.···.." ,·�··1 ..,__ _·'F -'f7"- ,,-- _ _ "._ .. �,� • _
�. "�.'"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cartazesdodia if'-'_"_�-:ro�CINE ODEON-Q R<,bel" � D E S P O � __ �de, as 7 e 8,30 horas. �
? j efi

J"CINE CENTRAL - Como �� Redactor CYPRIANO JOSE' �direi a meu marido, ás 8 horas. �"'r.ihO""""7"""'''''''�""",,,,*,,�� oo����_*z..*�.!'*r
�_������A�������

CINEUv1.,PE�IAL-J! mas- Athletisrr'.ocara de Fú Manchu, as 7,30

ram hoje, via terrestre:

Sra. R. Lejcuma, sta. L. Le-
LUX-JORNAL vae, como sensacional novidade, orga-jeurna. Moa.:yr Gaya, Elelvi�a nlzar os ;J3ailes Coloridos no Palacio das Festas.

Moilr e filhos, Francisco L, VI-
-0-

cenci, dr, Achilles Dagu,es, Ra,f�-, O Carnaval carioca, graças á' Verdadeiras decorações que se
, ela S,antos, José Antonio EmJllO

propaganda que delle tem sido renovarão. Como novidade nadaFesteja hoje o 3êU anniversario
-

IF J MartinS,
feita pela Directoria Geral de Tu, - mais sensaciona.natalicio o sr, Aldo -ernan : 83,

ff' '1 f d d Fo ç'" Pu- Prefi '1':1111 sempre O inezua- rismo da Municipalidade do RIOo reia fê orrna o a .. " r r c ru u t �

1 d E d I d d - de Janeiro, habilmente orientada6 ica o sta o e elemento e es-
(f.-ABAO U b Ota que do nosso esporte terrestre. vavel �;)

,

.•. pela actividade intelligente dos m assom r _

� r-� C ao de Curityba drs. Lourival Fontes e Alfredo
fu roPessôa, é, hoje em dia, uma fes- 50 RIO, 25 (G)-Carnera, como

ta que gasa de fama mundial.
sempre, é o primeiro a tomar

,

a

Fala-se no estrangeiro, no Car- Conseguimos hoje furar de um offensiva, desta vez de maneira
naval do Rio como se commen- modo assornbroso l violenta, notando-se sua preoccu-
ta o Carnaval de Nice e se elo- Pois fômos descobrir uma ver- pação principal em terminar a

gia o de Veneza. dadeira conspiração carnavalesca... lucta de inicio. Aos primeiros ata-
0" turistas ficam com cunosi- Aqui, entre nós, que ninguem nos qUêS Klausner salva-se no corpo

'1 ' dade de conhece]-o. oiça: O Grande Kalifa Feris a corpo. Violentos directos deRealizou-sê, domingo ultJm�, E disso resulta grande vanta- Boabaid, o Rei do Lança-Pertu- Carnera attingem o esthoniano no'd
'

1 d CI ibe Nauti- ,

B
"

f' d I t m nte
na se t: SOCial o ,u v

'I Rem eCOnOlTIlCa para o rasu.
me, aliciou secretamente a sua rosto, ican o comp e a eco Riachuelo, a eleição para, a

ti

O turismo é considerado uma gente e vae levar a effeito por groggy. O gigante mais enthunova directoria, que, irà ad�1ims- das industrias mais rendosas que estes dias uma formidabillissima siasmado, continúa na offensiva.trar à,quelh veterarua a�30clação se podem imaginar. O dinheiro batalha de confetii. Klausner de levantando-se em

r����������rif�
Cecilia d 1 J

I M

j'"
esportiva .u�i1nte o pence o e

entra nos paizes oue o exploram A batalha vae ser fragorosa I seguida, para ser novamente

e-I E t·1 h11935 a 19j6.
, . sem que haja exportação de mer- O Kalifa é quem vae diri�ir a vado ás cordas �om vi�lentos. di- II S I aços...

I
Após a votação, verificou-se

cadoria.
.

luta e bancando o fabricante rectos. O esthoniano nao resiste,f.l O IV"ob
a Po",O immediata do, membros E a vida d" cidad" que o, K,"p�. fornecerá o, perigo,., ar- cahindo �� ,�I� �garrado á, cor-

""' ...._.0"" 1Oil""_ a
Com a senhorinha M:aria de que constltuema novel dIrectona, turi,tas visitam torna-se intp.nsa, mamentos para o combate. Só se- das. O JUIZ, ImCIa a contagem,Lourd::s Carneiro, filhil do 51, assim organizada: animada e alegre. rão permittidas as armas carna-I não consegumdu Klausner levan- Com as Negocia-Octavio Cam�iro, rcsidêntc em Presidente, \Valter Langue; 1.

Devemos, pois, todos nós, bra� valescamente modernas e moder-; tar-se no ultimo segundo. Klausner ções ...Laguna contractou casam::::::lto o vice, Alfredo Müller; 2. vice, sileiros, trabalhar com enthusias- namente carnavalescas: confetti, não tinha qualidades para en-sr. prof. Celso Rilla, director do Mario Candido da Silva; l' se-
mo crescente, para que se desin- serpentinas e lança-perfumes Rodo frenta� o ex-campeão, m�ndi�l. A Que «consta», disse a Gazeta"Grupo Escolar José Boiieux" cretario, Emigdio C�rdoso Jr.,; �. volvam no nosso paiz as correntes e Rigoleto. O Kalifa brende na comm:ssão de box da vlct�na, de Haver negociações ...secretario Ary �crelra d� Oltve:-I turisticas não só extrangeiras c?mo baNcía qualquer infractor da,; Carnera por knock·out techmco. Mas próva que não é pêta:et--lfERm05 ra; 2' thes0ure�ro AJ:reho Sa?l- nacionaes, sendo que estas ultimas lêses! São furinhos ... cavaçõe1>1Emfermou, ha dias, o 1103S0 �o; ,1, �hesourelTo Lco PereIra I fazem com que o Brasil se co- O local escolhido como o

H 1..1 de OllVe,"Ua; orador, \Valdyr �ry- nheça a si mesmo. melhor ponto estratell. ico para aPrezado conkrraneo sr. ar? -..0

d ld- d ..d sard; dIrector e ga ao, ne-
Mal'5 do que nos annos ante- luta, consoante os planos do mys-

X. dos Reis, esforça, o commlssa- I d C hI dor ele regatas, Or, an 0, nn a;
ri'ores o Carnaval de 1935 pro- terl'OSO Kall'fa, secá a Rua Fe-rio de Policia da Capita .

d Rcommissão de syn lCaJlCla: 0-
mette ser mimado no Rio, taes lippe Schmidt (parte larga).6:orto lVlüller, Roberto Montz, �l- são os esforços que vem fazendo Feris Boabaid, o Grande Ge-berto Müller, Manoel Galdmo
a Directoria de Turismo para que neral, lançará, por estes dias aVieira, e Narbal Viegas. assim 5ucceda.

.

seguinte proclamação ás poderosas
O programma official que se forças �ira-a-mão, Brinca quem

está esboçando dos proximos fes- Pôde, Chupa mas não engole,
tejos carnavalescos é verdadeira- .J«inha embaixada chegou, o

mente seductor. Mocolô vem abaixo, etc.: "Sulc:la
Delle está resolvido que farão dinios qui ridos ! O Kalifa Feris

parte quatro bailes no Palacio das Boabaid, na qualidades de gene
Festas que possue o melhor salão raes do Carnaval, béde bra tu
de dansa do Rio. dos vocês quiridinios di si arriunir
A organização desses bailes foi nus ponto astrategicus bra levar a

confiada ao LUX�JORNAL, cu- illfeitos a campanhas du cunfetis,
jos directores têm revelado, em da �irpintinias e du lança-bar�
varias iniciativas, raro espirito em- fumios! Tudos arreunidos e

tU-jprehendedor. dos isgrumiados in frentes bra Deverà ch€gar hoje, nesta ci-Bailes Coloridos, Eis o nome casinas das meia. .. E' ali na- dade, via aérea, em avião especi�com que estão sendo lançados os quelles fórtes imptugnaveis qui as aI, a turma carnavalesca «Minhabailes do Palacio das Festas. cornetinias vão dar o gritus! embaixada chegou» vinda da Ca-E o nome traduz bem a idéa' Alertas, afilhadinios de \10mus! pital da Republica onde foi a-do LUX-JORNAL. Haverà um Jura bra Deus, batalias vae ser prender com o malandro Cariocaverdadeiro dominio de côres e lu- di puntinias !
o rufar do tamborim e o verdadeiro

zes. Luzes que mudarão, a todo Como se deprehende de�sa' rythmo do samba, para dar mais
o momento, a côr dos salões, o proclamação, a batalha do Kahfa brilho ao carnaval de 1935, em
aspecto, o ambiente. vae ser um pEcadus morlaes.. . Florianopolis., .

",,"�)��,'!}l�,����:��l����� A luzida ,turma de foliões che· Não é só po� e�tes ladosM�, . � �
gará entre as 8, J 5 e 8,30, sen- Que se preCIsa ISSO, não;� CONVENçA-SE do conduzida de bordo do avião, Na Europa são reclamados�

.

que nos receptores PHILIP? são aproyeit�... em qu� viaja, par� � Mira:Mar, Os bens da conciliação ...

I·
'das todas as importantes conqUIstas da sClencla na lan�ha da CapItan�a,genhlmen-do radlO, razão porque recommendamo-Ios. te cedida pelo sr. capItão dQS Por- Lá, tão longe �cá de casa,

tos. Igu!1l cQusa se combina·AGENTES:- COSTA & Ca. ; Acto continuo ao desembarque, E a Paz se ajusta e se apraza�
o formidavel grupo percorrerá as Como... em Santa Catharinq!� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - FlorianoPQlis � principa�s ruas da cid�de, diri-

����,���,�éG1������ gindo-�e em visita às redacções Sàrapllo '

T

Não comprem carteiras, luvas
meias, sombrinhas, sem primeira,
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

horas, Estão em franco adiantamento
as providencias para uma tarde
athletica, quando teremos oppor
t n dade de presenciar o que pos
suimos em materia de athletisrno.

05 arremessos de pêso e disco
têm concorrentes serios como

sejam-José Nunes, da Escola de
Aprendizes, Buarque Quintella,
da Aviação Naval, além de outros

mais que já se acham em treina
mento. Nesse dia não haverá
partidas de loot-ball, para que
possarr os ajuizar melhor si pode
mos pleitear em campeonatos desse
sport.

CINE ROYAL - Ruas de

\ New York, ás 7 e 8,30 horas.
Com te, Mario Godinho I Fabio d,� SGLl2.1. Josf S.1!Jes,

•

IOlimD;o B'll.nt, A'..ICki!1, Max
Passa hoje o annivc-cario nata- !-\L1a�ai, C dia Schappo, Maria

talicio do sr. capitão d;c fm,}'.tJ. Hillcsl:icm, Jo.ié N, da Silva, V.
aviador naval M:lfio da Cunha Bi;:._:, J06.0 Neme, Pedro Dias,
Godinho, actualmente na Capital
Federa!.
O comte Godinho, que é um

brilhante officinl, dirigiu nesta ci

dade, até bem pouco, o Centro
da Aviação Naval. "fi Gazela"

Heserger,

OUTR05 PARTEm ...

cumprimenta-o.

RIO 23 (G) - Primo Car
nera em lucta facil, venceu ôn-,

Item por knock-out, no 6' round.1o
seu valente adversario Klausner.
A assistencia foi enorme, talvez

momento

Sc:guiram hoje, pelo avião da
Aerolloyd, para São Paulo:

Bcn;dicto Holldz e Agenor Carnavalo

6' round, o da oictcria

EKl··

Para o norte do Estado, segui- cariocaFaz annos hoje a exma sra.

d. Risoleta MOl:;tz i'vledciros, es
posa do sr. di. Hcrcilio �.;1ecLi'
ros, Juiz de Direito da Comarca
de Mafra.

Box

a maior até o presente
aqui no Brasil.

RcaÍstrawse h()jê a data aani-
o

H
'

versai ia da exm« sra. (1. onon-

na Ribeiro, esposa do sr. W:lI
mor Rlb:iro, illmlre clinico l'cs:
clente em Rio de Janeiro,

fFlZEm AMbOS r-lOJE:

o sr. Horacio de Bitt encourt
Cotrim;

o sr. Antonio Per:;'ra da Silva;
o jovem Osvaldo Horn;
o sr. Artur Thompscm:
a senhorinha Maria

Gare·ez.

l'HEBAm UN5 ...

Minha embaixada
chegou

Roups para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Concertos
de Radia

Acha-se, ha dias, ncstacidade,
vindo de Blumenau, o sr. Moacyr
P. de Oliveira, funcciona�'io da
"Caixa Bancaria", naquclla ci
dade. Reliuciarão Concerta. se radio com a

maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jeremimo n. Coelho 18.

Rio, 23 (O) - Noticias d.e
S, Paulo dizem que, POSSI
velmente, llUr.lerOSOS depu
tados perrepistas renuncia
rão em favor dos candidatos
derrotados, cuja presença

Do norte do Estado chc.ga�am I conside,ram imprescindiveis
pelo:; onnibus da empreS:l Danus: �no�=� .... =_twJAMf'*' e ''íi"'?'#:7EmJIiI2!!!Ç4iC'RII�df"'Pit

_

Ontem chc;zaram, a esta capi
tal. relo aviã; do Aerolloyd:

de São l'aulo- Guido Hauer;
(k Curityba-Otto Bendek.

A Agencia do Aérolloyd I�uassu S. A./. nesta

Capital, faz sciente ao, l:omm@fCIO e ao publlco em

geral o seguinte horarlo para o fechamento de suas

mala�ara o Norte: Itajahy, Biumenau, Joinvill�, São
Francisco, Curityba, São Pau_lo, Sa�ltos e RIO de

Janeiro, tc,da� ás terças e qUll1tas-felréls, selldo:

Registrados: ás 19,30 horas,

Simples: ás 20 iII

IMPORTANTE: A Agencia tem o prazer ge
recommendar a todos os interessados a sua secç�o
installada no Edificio La Porta_ Hotel, onde serao

prestadas todas. as inform�ções sobr� as vantag�ns
e commodidades de suas lInhas, serviços de cones

pondencias, cargas, passageiros e encommendas.

Numas Cardoso x

Licínio Fonseca

lá se acham em rigorosos trei
nos, os boxeurs acima, que terão
de cruzar luvas na próxima sema

na, nesta capital. E' mais uma

victoria da temporada sportiva de
J 935, incentivada pela A Ga
zela.

REMO

Solicitlmos dos srs. presidentes
dos clubes nauticos, a remessa de
uma lista dos seus remadores, na
dadores, athletas de wather-polo,
etc., afim de que possamos nos

estender nas argumentações dos
devêres dos respectivos athletas.

Convocação

O sr. presidente, da F. C. D.
convida os srs. presidentes dos
clubes filiados, para uma reunião
hoje. a' s J 8 horas, na séde da
entidade.

PRÉDIO
Deseja-se adquirir um pre

dio no perimetro urbano, de
construcção nova até ...•...
20:000$000.
Cartas sem compromissos

para o abvogado dr. Pedro
de Moura Ferro, á rua Tra
[ano n. 10, sobrado.

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

vistos, a CASA ROMANOS.

A Gazeta é ...'na batata,
Quando haz qualquer infórme;
Quem tanta cousinha cata

Parece até que ni'.o dórme ..•

Gazeta a noticia deu,
E como alguem desmentisse,
Gazeta não sa offendeu:
Vemos tempo ao tempo, disse...

Com «.11 Cidade»,
do [Bisbilhota ...

Por isso eu não prégo a Paz,
Porque a gente se encrenca

(Me disse ha pouco o Thomás)
E, no fim, ha bóio em pencal

Bisbilhota, muito embóra,
Coração bom você tenha.
Prégue a Paz, mas, nesta ho-

(ra,
Só si fôr de acha de lenha ...

E' preciso a reconci

liação. (Sohre um te

legramma de Buda
péste).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




