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Uma, após
� -

ouir.Menores ainda, mas NOTA SANGRENTA o

criminosos tarados

-a-

Batia, 25 (G)-Os tradicio- r braços dos que o seguravam, a

naes Festejes do Senhor do Bom- I
vançou para o sr. Albino Daltro,

fim, protector eh cidade, terrni- retribuindo-lhe a olíensa. Sem
nararn com urna nota sangrenta perda de tempo, este, além do
que emocionou grandemente a revólver que empunhára, sacou

população. de uma pi-tola automatica, des
A' s 14 110fa5, o sr. Hemigue carregando uma das armas con

Teixeira palestrando com seu a- tra o sr. Henrique Teixeinl, que
migo JU5tino Teixeira, inspector tombou, ferido mortalmente por
da Policia de Vehiculos, poz-se cinco balas.
a pilheriar com elle sobre a pas-
savem eb omnibus pela rua do

.i)

Poço e, em dado momento, re-

feriu-se com um termo deprecia"
tivo aos carros de irrigação da

I Prefeitura.-------------

Tudo teria ficado em pilheria,
perrnittida pela intimidade exis
tente entre ambos, se por ali não
pas5a3s�, no momento, o sr. Al-
bino Daltro de Castro, o qual

Autorizou o recon' H
cimento da Huss.o
RIO 24 (G) - -À COlTIf'1':' c

de Diplomacia e ;'�ralldo" arp·'
De sua excursão automobilis- vou, ôntern, unailin1c'" r 't' 0 I"

tica do visinho Estado sulino, re- recer do sr. I kr ,,,in L lfc'f, 1

gressou ôntem O snr. llermann projecto do sr. Jrno \hlh, eo..
Weege, conceituado industrial e autorizando o Po'l , t'. c utr, J

CUdum fabricante dos afamados produc- reconhecer, pma �() :0'> (, L:f itc
: tos marca «Olho» . de direito, () gov . fIu th T;hi"
1 das Reoubli::',:i3 �,' istcs .:\RIO, 24 (G)-O sr. Pa,choall

(Do Correspondente). _.viéticas.'_, _"Sezreto Sobrinho recebeu, esta .".,.......... ,. ,.r.;;,-.'="'''''''''' r.c.",�....",.... ''""''_,· .....��......-=�':"'if:.,.'''x''�, '. ,.t-J I

� �-..4� �·.I:.��L��� �kl.iil......��-.A��j ..::��:.U...!' ��:?'�!...:���lb.. _� _" �

madrugada, un telegramma de rouvindo a exnrr-ssão com que o
Paulino Uzcudum annunciando o �sr. HêmilU� i eixeira qualilicára
seu embarque, amanhã, para esta �o carro, perguntou-lhe se aquillo capital, afim de lutar domingo �se referia a elle.
com Carnera. � Completaram-se, ôntern, quarenta e quatro U,'l" (j'O sr. Teíx.:ii·a esclareceu que h d r.� B

. .

C B II d 1\/1 ll -Uzcudum c egará no avião a � morreu enjamm onstant ate 10 e maga. 11e' , C,-New York, 23 (G) - No não.
carreira, no sábbado. ij gnominado o fundador da Republica Brasileira.Estado de Texas, Estados -Ah! Pensei qu:! era com- � Si vivo fô:;se, BenJ'arnin contemplaria, ai.i ;,) r_.!Unidos, constitniu-se reccn- ml·::::ol.-declarou o sr. Albino ��

r!J como os homens deturparam as suas id6as c dtemente lima nova seita re- Dantas. Washington �r.� política.ligiosa. O seu chefe, que to- -Não, +respondeu o outro

1 Sectario fervoroso da Re!i!.áão da Humi1nid"c).', 1",,- \, 1mau o suggestivo nome de -Entretant.o,.você está se to�- hesita: � jamin paz-se fóra da lei, pregando as idéas repl!";,,;,.r ::Irmão Ezequiel, logrou con- nando tão irntante que, se

qUI-I 'ij do alto de SU'l cátedra de professor da Escola r- 'I, .

.r, '1vencer a seus adeptos que zer tomar o caso como para vo- Argentina ou Brasil? � em plena monarquia. O saber notório do professor fi'tn :os céos, indignados com a cê, tome.
- � dele o idolo dos seus discipulos. Jactual perversão da humani- Nesse momento, o sr. D.lltro WASHINGTO�, 24 (G)-- � Mas ... como é mentirosa a glória hunnna e CCLno I;dade, preparavam como cas- Ih� d�3fec.holl um socco, qu� o 03 membros da commissão de � Benjamin não sentirá o travo amargo das c!esilusõc.s c a �T�tigo I) desencadeamento de �ttlDg�U no pescoço. 03 amigos inquerito sobre o fornecimento � crueldad� dolorosas dlS decepções, ao co:n�mordr o qua· IIum novo diluvia, interVIeram, separando 03 con- d,� munições examinaram a men- � dragesimo quarto aniversario de seu desaparecimento do rolAproveitando sua popula:" tendores.

sagem em que os officiaes da ma-

litl
seio dos mortaes, do torvelinho da vida. Ele, que havi;:j,

t,'

ridade, O Irmão Ezequiel fun- O sr. Ddltro, entretanto, sac- rinha dos Estados Unidos davam � pregado e sustentado com o ardor comb3tivo que o c:1'·....
"

dou uma sociedacie cujos ac- eira de uma arma de fogo, que conselhos á marinha da Argentinil. � cterizava e a fulgurancia qu�nte de seu v,�rbo arrebch { Y:, ,para homens e cionistas (na terra de Tio não pQude detonar. O inguerito baseava· se no re-"" confórme Augusto Conte, que: «Os vivos silo S) III! �na CASA A Sam para tudo servem as Subitamente, o sr. Henrique ceio de que o auxílio dado pelas � e c,lda vez mais governados pelos mortos,. I �acções), pódem adquirir, por Teixeira, desprendendJ-sô dcs Estados Unidos á Argentina para � A voragem do tem?o e a poeira das jom·1t1il3 lo- �,�cem daliares cada um, um Usar o «SA8ÃO INDIO» quer augmento da marinha pudesse SLr � maram a si o e"lCargD d:: ir e5mle::endJ, e d �Juil1 h o r.�jlagar na nova arca de Noé, dizer economia, st)b todos prejudicial �o B�asil. � panorama da 'vid::t a memoria dD m3rto, qUe foi o dOlltr:.- ,jque elle projecta construir.
os pontos de vista. Os funcclOnanos do D�parta- � nador do regime por nós corrompido e qUe! ainJ,l no; r�· �::Segundo a descripção deE-'

mento de Estadll

accentuaram'l
� ge, atravez de catástrofes e calamidades. jzequiel, a arca será de me-

Para as fes- todavia, que o, E,tado, Unido, � O tempo tomou a ,eu wgo a mi,,'o d,> pmvar o "':tal, terá 300 metros de lar- tinham enviado, durante annos, 'fj quanto é falso o lema positivista: «Os vipos siin s�li7jJre �gura, possuindo todo o tas da fun- missões navaes ao Brasil e não
�

e cada vez mais gopernados pelos mDrtos". 1

conforto moderno. podiam ser accusados de favorecer � Os mortos não têm governado os vivo3.A seita conta já mil accio· dação de, qualquer paiz em detrimento de �I Poucos resistiram á degringolad3. do temp'; n '111 jnistas· e o novo diluvio pro- S. Paulo outro. � mesmo o SI. Borges de Medeiros, com a sua Coa titui;w l'duzir-se-á entre 19 c 26 de
_ át1 Positivista de 14 de Julho, sobreviveu ás i!1c1crncnc;.l'i c],t

I �abril de 1935. Tal é o êxito

O' i jornada. �'�do apostolado de Ezequiel, I Rio, 24.-(G)-Rumo a que e que � Agarrado ao governo durante um quarto de séc .. !o, r,�que já se fala em construir Santos, partiu, ôntem, ás 11,30 ij bastou uma explosão libertadora, em 1923, após S'1'1 te,,;- �umalsegunda arca. Uma coi- horas, a Divigão Naval que re-

ha". . � ção aos revolucionarios de 5 de Julho de 1922, pml (1' c �sa apenas preoccupa os ac- presentará a Marinha nas festds r
� o então Papa Verde dos Pampas, hoje arvorado em rei- ]cionistas: Ezequiel vive em do anniversario da fundação de � vindicador oposicionista, transformasse o seu Tabú Co,,�- JLoredo, a dois passos da São Paulo, sob o commando do -

lt titucional em calças de retalhos, mandando;:\5 f, v.s COn- I:�fronteira mexicana, o que almirante Castro e Silva, com· WASHINGTON, 24 (O) - � te, Litré e Clotilde, desde que lhe deixassem Llsufrc,ir é:S :.�fez suppor a muitas pessôas mandante em chefe da esquadra. O embaixador Oswaldo Aranha W delicias do poder, ao aual estava preso como a oc1tra oa p�que eIle, em tempo, quererá A divis�.o foi constituida da reiterou hoje o desmentido que já i rochêdo. (�pôr-se ao abrigo de outro seguinte forma: capitanea, encou- tinha opposto á noticia do seu � E Benjamin s�ntira', por certo, na algidcz é'<;C'lra d,; ��diluvio: O das reclamações e raçado .«SãO Paulo», conduzindo ,pedido de demissãó. IJ seu túmulo, a desolação do abandono e o sik:'cio eh L >. ��protestos. o pavilhão do commando em

"I quecimento. �chefe; scouts «Rio Grande do 'it Mas sentira' lambem que as verdades hun·,.H'i" I s, ��Sul» capitanea da 1 a. divisão;
M.

•

t. � .sam, que o tempo é um eterno iconoclasta das (oi�J; c V ,1- �'�«Bahia», da 2a; os destroyt'rs InlS erlO, �I samentos que os homens arquitetam para satisfaz I a sua :r�«Piauhy», «Sergipe», «Mara- do AR IM vaidade e saciar o seu orgulho de Narciso kn,l'lio. ��nhão», «Parayba», «Alagoas», .. Finalmente, sentira' que as verdades diYir'?'s, as v, r. �,�«Santa Catharina»; dos navios
.

MI dades eternas, as verdades de Deus, e sómenk cio", jn'�td11 �Jauxiliares: «Calheiros da Graça», ��o, 24.-(G)-!�nd� SIdo

IM galhardamente a' corrida do tempo e a pas�agci � de:.> I v - "�J"Vital de Oliveira», «José Bani- notICIado que o MInIsteno. da.. mens. ��facio», «Rio Branco» e «Ceará»; Guerra seria desmembrado, cfJ�n- "I Sic transit gloria mundi. ��o submanno «Humaytá», e os do-se .0 do A.r, o general Goes ; a I S B I L ti íJ? A :�rebocadores «Te.nenle Lamyer» �onrei,ro, o'Jv�do �o� um vesp:r- 'ii1 �e «D. N. O. G.». tmo, disse ser lI}vendica a notiCIa. ���� ����Xª!�1���:::���:;;� __.•L::.l

,

-a-

Para roubar, os bár�aros
mataram friamente um

lavrador e espancaram
lhe a mulher

-0-

Curityba, 23 (G) - No lugar ty1aurill.io, �ue nesse moment�
denominado Corumbatay, munici- sabia do intenor da casa, preCI

pio de Guarapuava, residia, com pitou-se sobre a pobre mulher,
sua esposa e quatro filhinhos o snr. maltratou-a. brutalmente, Íançan
Nicolau Thachk, laborioso, e prós- do-a por fim, sobre um lodaçal
pera lavrador. proximo de onde cahíra seu ma-

No dia 20, ás 11 horas, com rido que já havia entregue sua al-
o intuito de roubarem, os indiví- ma á Deus,
duo Maurillio Gonçalves de Sou- Consumrnado o crime, os auto-

za Sobrinho e José Alves de Li- res fugiram do local.
ma (conhecido por José Sagaz),
menores ainda, mas já com a tara

de criminosos, assassinaram bár
bara e friamente, em sua propria
residencia Nicolau Thachuk, rou
bando-lhe um revolver e 700$000,
em dinheiro.

o diluvio
do

Ezequiel
Antes, porem, que terminassem

sua infame tarefa, emquanto José
Sagaz se achava sentado sobre o

corpo da victima e MauriIlio le
vava a cabo uma «limpeza» pelo
interior da casa, foram surprehen
didos pela esposa da victima que
achando-se proxima dali e ouvin
do tiros, e gritos de seus filhinhos,
acorreu a ver do quee se tratava.

A inditosa mulher, assim que

deparou com aguelle triste quadro,
armou-se de um machado e des
feriu um golpe na caheça de José
Sagaz, Sém que surtiS$e o effeito

desejado, em consequencia da ex'

trema fraqueza, que della se a

possára.�

Roupas
criança só
CAPITAL

Pela victoria
liberal

Com o temolo literalm.:;nt� che
io, realizou-s� hoje ás 6 horas,
na Calhedral Metropolita�a, mig,
sa fe�tiva em acção de graças
pela victoria do Partido Liberal,
no último pleito. Compareceram
o si'. coronel Interventor Federal,
acompanhado de suas casa civil e

militar, dr. Nerêu Ramos. presi
dente' do directorioilcentral, mem

bros dessa directora e do 'muni
cipal e crescido número de libe-
raes.

No adro ddqueIla igreja to

cou a banda musical da Força
Pública e, após a missa, houve
distribuição de pães ao pobres.

Secretario do
Interior Vá pagar a

luz
Por ter seguido para o inte

rior do Estado, o respectivo titu
lar, sr. dr. Plácido Olympio de
Oliveira, foi designado para res

ponder pelo expediente da Secre
taría do Interior e Justiça, o sr.

dr. José da esta MoeIlmann, se

çretario da Fazenda.
,

.

Termina amanhã, o prazo para
pagamento do fornecimento de
luz electrica, para os moradores
da 10a. zopa, ruas Saldanha Ma
rinho, Emilio Blum, Uruguay,
Crisrim Mira, Praça Getulio
Vargas, e rlla AImirànte Alvim.

'

sr. Was
hington não
regressará João Pessoa, 2'L - (l i) ��'

a presidencia do d' mb,'>1., . J,
Paulo Hypacio, presiden' c'

Tribunal Eíeitoral R':.;;;i) 1,', ,t'.
lizou-se a primeira se.são pU:])
ratoria da Assemblé 1 E'l 1].1
Constituinte. Comparec- ram qUe
todos os deputados rec ';]1.' 1 .to

Nos festejos do Sellhor
de Bomfim

S. Paulo, 24.-(G)--Fomos
informados hoje por umigo intimo
do sr. Washington Luiz, flue
tem trocado correspondencia com

o antigo presidente da Republic I,

que s. s. não deseja mais regres
sar ao Brasil.

Segundo o nosso informante, o

H. Washington Luiz pretende pas
sar o resto da sua vida na Eu-

Manàus, 24.--(G) A cor

tituinte estadual do AX.ilIO'J \

installar-se-à 110 diól }. d, levcr I

próximo.

De Pomme
rodta

Carnera en
frentará Uz-

r

� -

:_
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D1AT<lO INDEPENU. �f'< rr

Redactor-chefe
Mariinht6 Calicu'lo J ..mlor

REDACTORES DIVERSO:,

Agen tes-corrcspondcn tcs e 111

quasi todas as localidades
do Estado.

Commercio, Indus
tria e Agricultura;!::...s ,--...--", · .... �-;;>,.....,,:,·�,�__.....o· """"'-.. e a -Oll'�-'__ ,__- ,_ r' 1 • .::;Jl I�.J' I I •.:::.. V ç;;; .:::;J LJ I L 1-

cag()nj pessoa! de grupos
CO!lat:�ora;;f�0 e -recebes

1'1' '1' , d' I
' "

d dj\JJ;. o,; l,)l:�g;a isras, nos ec ara-nos unrmgo i e to 05 as

conspirações, d.� to.las as tramas, conjurações, conchavos d � bastido
res, confab:lbçõc, secretas, sedições, Nossa campanha é cultural,
moral, educaciona], social, ás claras, em campo raZo, de peito aberto
to, de cabeça erguida.

QJêm se b 1te pJr princípios, não precisa combinar coisa

alguma nas trevas, Q re.n marcha e.n nome de idéas nítidas, defini-
das, não precisa d� mascaras. N03S:l Patria está miseravelmente Extra
lacerada de conspiratas, Poiitic03 e governos tratam de interesses Diamante
immediatos, por isso é que conspiram. Christal

Nós preg3mos a lealdade, a franqueza, a opinião a desce- Moído
berto, a luta no campCl das idéas, A., coníabulaçõ es dos politicos Terceira
estão deshbrando o caracter do povo brasileiro. Civís e militares

giram em tôrno de pessôas, por falta de nitidez de programrnas.
Todos os seus programmas são os mesmos e esses homem estão

preparados por motivos de interesses pessoae e de grupos. Por issO
uns tramam contra 03 outros, E, em luanto isso, o communismo
trama contra tOdJ5.

Nós pregamos a lrarrjueza e a coragem mental. Somos pelo
Brasil unido, pela Famili3, pela Propriedade, pela organização e re

presentação legitima e unica das classes; pela extincção dos parti
dos: rela moral rdigi03a; p-la participação directa dos IntelLctuaes

F,_!'�"" de super r» ·l·o,..
no governo da Rep"blica; pela abolição d03 Estados dentro do Es-

(.�," L.,;� ..... \,,> I i I �
dta o; pela inilucncia benelica do Brasil na Arnerica do Sul; por

DR. Pl!<ES uma campanha nacionalista, contra a inlluencia d is paizes caoita-

listas, e, sem treJuas, contra o comnusismo russo.

.

(Com pr.uica dos hospi- Nós somos a Revolução em marcha. M.1S a Revolução com

tacs de Berlim, Paris c Vieri- idéas,
'

f I I
'

_ por ISSO, ranca, ea e corajosa,
J] a). " II

Serviço da F, B. I., espe- I� histc)ria use repetecial para A o -tzeta. �T' d' "d I b I1 'J::t occorrencra e mais um anmversano ii revo ucão 0-

Ernbcllczar cada vez mais :r

chevista, houve uma recepção de gala no Kremlin á qual se seguiu
os olhos tem sido a preocru- T I d h' d«Dai e e Lsta o». A' festa compareceram todos os membros do Cor-
pação co.istante dos seres O 1
1, '. ' D " ,

'! - po ip omatico, o:; comm'l:::ld:Elte3 das força3 do exercito vermelho e

1 ti I1LL10,:, '-- O;:, S IIpcrcIIIOs, t 1 '. t d
,_

d '�' .

oaos Of altos expoen es o reaHlJ�.

senl a ntC!lOf L llViVI, con:;- O 'd d
"

b'd I S I'
t't 1 11 1 I

3 conVh a 03 eram rece I ,)5 p:;ssoa mente por ta me que
I.uem um (!Js me lores e c- 1

"

'd'
," t b"I!..,. d «pe.a rflmena vez nJ su \ Vl a v�stla casaca».

Jl1cn us para a "I eLa o AI','; �

1 1 'A t T t
.1blOr.a rep�te-se.

gIOO') OCCLllar. .c Ltalmc:n e A 1
' '. .

d d
.

as estrellas do cinema da A- re:o ução, que se"ll1surglU contra a SOCI� a e tzansta, CO�1-

_ ,;. 1.. l\T' ,.t "t, .. ,
tra 03 seus bades, 03 SeUS UnifOrmeS, o seu famto, lá está a comme-

JllellCa C O 1'.0. C co" diLam "b 'I 'f' 'd
r : .',-"" 1T

m::>rar os s�us an:n v�rsaflOS C011 11 "!, CJ11 um orm �s luzl os eca-

C IllW1Ll;1 Ou l1;le:::.mo j1l10U!]ICdclr sacas, modelo de Paris!
as soorancel las. \0 a o � ,

, J" _ ,

t
1 ran;fornllsmo dJS revoluções!

ucs'.;a3 (Iepliaçocs V0ll1;1 a- C'. 'd T -' •

rias, os sLlocrcilios pbc!�m s:�r.
unoso q�e o seja ]1)S r.::vo.uçoes s�claes-co:n�unlstas que,

I t 'I
'

t t' etTI=ju3.llto remodclzc;u aCl3 0;:-1::>5 dos proletanos «redlmldo�» as pa-
C e3 nuc O por um raUll1a tS- d T' , 1 '

-

, ra as ffildtares e reSS1l3c:Jlam os «DaIles de Estad»> fazendo do pro-
mo jgr_aVeOOl;. por :11TI:l que,l- prio C)m:nis3ario SJp:-emo d::> pJVO a director d� �:lla, vêm os an-

mac UI a. J.l as vL-zes, apos, I Cf'
,

'I' dI'
,

f. 'd I tJg03 noores, O[ IClaes e ca?Ita Istas ;) mp�no d)3 C7ares dlsper-
uma en, a qua quer, o arco I

'

d E f"
,

I
- ,

'I' t
S03 pe a3 capItaes a mopa, n:lS u ncmas, aos vo antes de auto-

superei lar apresen a uma '-' I I 'd I b
cicatriz transversal. P:1I'a es-

mov.eIS, t�;eí' abs�� aremle'l' eS1utndaS,
eruas uxuosas" urguesas ...

ses caso de lal ta de super-j
UI n

_

ante 03, mtr03 �Irados do Kremlin, altar ful-

'l'
.

1
,'- () ,11' 0t '.' gurante da re'lOluçao, tudJ Isto deverta, no entanto, parecer extra-

CI lOS, O C!rurglao '--::ll I .... ri, pJI, 1 di" "I Ih d
-

t
.

d' d
'

'I' nno, � uma e O:jUênCla lrre3lstLve, aos o 03 13 massas ás quaos

t111 erllle_
lO �d uma ralP!l a fll1- do alto do m�smo Kremlin se vem preO'ando só a igualdade co�o

ervençao, po e reso ver a- 1 rl Ih f 1 d V Cd' ,

' -

"

t
.

"f�'· ld d N qne sonnanuo, a ve I aorta ::za � la Imlro transformada em pa-
CIIllle!l e a OI nCll a .e. a I' 'd r
hypothE:se de faltar apenas I

aclO regro e St� me e a co:rerem rara ella, em carros d� !uxo, os

uma sobrancelha póde-se re-
grandes d� ,um d:a, gente COberta d� pelles, caras, recebida pelo

t' . d t f'"
mes�o Stalme de casaca, ao som da musica estonteante das val-

IraI a ou ra uma alxa Pl- d V' d "f
"

d
,sas

.

e lenna e o ox-trot
10sa a qual eve ser rC1I11- ,

.

,

•

,

plantada no lagar do super- ,

Qualquer c�lsa, eVlde�tem�nte, �udou na Russla, com o

cílio ausente, Póde-se tam-
bolcheVismo. Mas qualquer cOIsa ficou amda ...

bem retirar o enxerto do _
' Mudara� os patrõ::s, n�o os escravos. Mudaram os patrões

proprio couro cabelludo, N,)
nao a !lldJme!lt�na, ddb, ao p� d�s. pannos �otos da plebe, da fome

caso entretanto de ausen-
do povo, �a m\sena do povo, a tIrItar de fno, sob a neve que caia

cía dos dois �upcrcilios é naquella nJ:te, na va3ta praça ond:: dorme a mumia d� Lenine ...

ncccssario r<2corr('r sempre I II "
(EXTR)

ao enxerto do couro cabei-I P I M
U

• • •

ludo. e os u n lei piOS
Tanto numa como na ou- NUCLEO DE FLOHIANOPOLIS

tra hypothese é Sêll1pre pos ..

sivel remediar as faltas dos Amanhã, ás 20 ho:as, haverá na Séde do Nucleo, instruc-

supercilios por meio d2 uma Çrr,o aos milicianos.

operação relativamente fácil,
---------------------

inteiramente sem dôr. Concertos
nll�t�V��lze:i�dé�lI��\��iaq�: IIe Ra II io me�s�o s:;��:�:s,ca:��ra;�i�e:::� V§� I?m�t: �A CN�N;LÕRO MA-

supercilios provem de uma Concerta,s.e radio com a mente examinar o novo sortimento mo sitío em Capo-
i:101estia ou após applicações rnaxima perfeição e garantia. ROMA

eiras á margem da estrada
T recebido pela CASAde raios X. ratar com o sr. LEODE- geral. - Terras prl?vilegiadas

Um dos ;neus clientes p�r- GARIO BONSON. NOS, á rua C. Mafra 26. e agua corrente Magnifico �_iiiiiiiiii__iii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii�

deu inteir:.tmente as sobran- Rl!a ]er,}t1imo n, Coelho 18. para criação, Clima saluber-

celhas por cau,s? de uma pe- ��������l��jf��(����
rimo. pos.sue uma bôa ca-

lada ,grave, Ja actualmC'nte �1 CONVEN�A-eE
�� sa com todo conforto tendo

em vias de cura. Os super- rl� Y' � agua encanada. Uma casa ,Deseja-s� adquirir um pre-

cUias vieram d('scoloridos e EJ] que nos receptores PHILIPS são aproveita- para enpregados. - Engenho dlO no p:nmetro ur?ano, de
tiveram de ser tingidos, afim �, das todas as importantes conquistas da sciencia para fabricação de farinha construcçao nova ate.. ... .. CINE CENTRAL--Eu Dia

de corrigir €ssa anomalia, rlJ do radio, razão porque recommendamo-Ios. .
Dois bons pastos para anima- 20:000$000. e tu de Notle, ás 7 e 8.30 horas.

conforme tambcm se faz no � AOENTES:-
es e mais bemfeitorias - Dis- CINE I_MPERIAL - KR/�-

caso de enxerto do couro � COSTA & Ca. tante da Capital cinco kilo- Cartas sem compromissos KATOA·' 7 8 30 h

cabellud9 onde os Cabel!os �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 __ Florianopolis r"\l
metros Informação na redac- para o abvogado dr. Pedro

,as e, oras.

nunca sao eguaes aos das II � �
�j ção da «A Gazeta» por ob- de Moura Ferro, á rua Tra-j CINE ROYAL - Ruas de

sobancelhas, ��&�E��íéi�'Tt��h!�á�� � � sequio. janl) n. lO, sobrado.' New York, ás 7 e 8,30 horas'
i

��.
,I

Arroz saceo 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE Praças
Gazolina caixa 55$000 Taboas de lei est, (3x23) duzia 51 Londres
Véles de cebo caixa 1 6000 38$000 p'"
S d P 'd

'

58$000
« an"

o a yraml e caIxa Taboas lei larg. 3x31 dz, 54$000
I
« Hamburgo

Cebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28�000 « Italia
Vélas stearina caixas 35$000 F� d

-

h 1 4dfOOO' orro e pm o 7P» Portugal
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz. « Nova York
Côco sacco 50$000 16$000 « Hespanha
rarello saeco 6$500 S f 1 5 d 6JfOOPlarra os, x a z. 1P ú« Suissa
Farellinho sacco 8$500 « B I

.

Farinha de milho Marialina caixa Mercado do Rio ( Be gAlca
24$000

'
, yres

Vélas de cêra kilo 7$100 FEIJAO « Uruguay

Grampos p. cêra kilo i $400 I
(Por saccl) de 60 kilos) « Holhnda

Cimento Mauá sacco 11 $500 Preto novo 13$000 ������������

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 Vermelho 20$000
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO
Exame! de aámissão ao Gymnasio
As aubs terão inicio aiS do

VINH? DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA
corrente. InformaçÕes à rua Felip-

Em qumtos 110$000 (CP d 50 1...·Z) pe Schmidt n. 119 com o Prof,
E d

.

55$000
ar sacco e 1(IOS XavI·er.m eClmos F" 1 1 $000

Café em grão arroba 20$000 Gma
com po

, 10$500 I
Dezembro de 1934.

V 5 f· d
rossa sem po

assouras I?S z. 22$000 I MERCADO FIRME
Vassouras 3 fIOS dz. 20$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
Xarque coxões arroba 30$000

I

Xarque sortidos arroba 27$000
5TorK em 19-11

....,....

iACtf:."'tt�C) 6NTEGRAL.IS
�r,A 8RASIL.EIRA

;'::J j- C) ',./ 1 ri c� i a de S ta.Catha r i n a

Ca
FILI, PretOS earrentea na praça do Arroz em casca sacco

FLnlan�po!is Farinha Barrei�os sacco

Farinha cornmu:n S3CCO

Farinha d� milho saccoFARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 31$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4�5JJ
Indiana 28$000

Não será devolvido o original,
puhlicado ou não.

O conceito expresso ett arll

go de collabcraçõo, rnesn> soli
cilada,' não imolica f 77 restnn

, ,

sabílidade ou eudõssc por parte
da Rcdaccêío.

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTHE 24$000
TRIMESTJ<E 12$000
MEZ 4$000

A correspondencla, bem como

os valores relativos aos an-

Café em côco
ervilha kilo
B:lllha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

68$000 Carne de porco kilo

68$000 Toucinho kilo

55$000 Cêra kilo

62$0:)0 Mél de ,abelhas lata

48$000 Nozes kilo

faixa Postal 37

ASSUCAR

SAL DE CABO FRIO COUROS'

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

Limpos pesados kilo

9$000 Refugos pesados kilo
7$500 Limpos leves kilo

8$000 Limpos refugos kilo

20$000 I Cedanho kilo
PELES

núncios e assismaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente J�!ro Caliadl1,

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uríia
Veados mateiros kilo

Gatos do matto umaSAL DE MOSSORO'
S3CCO de 60 kilos 9$500
Sacco dt 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

,

I(
fra:
pie I
Bre

ua

S3cca

1 2$000
I ARROZ

13$000 (Por Sacco de 60 l�ilos)
9$000 Agulha Especial S 5$000
14$000 Azulha Bom 49$000
25$000 ja;o!1ez Ee.,pecial 44$000
$200 japonez Bom 40$000

1 $600 Bica Corrida 34$000
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

1$800
1$200
1$000
1$000
�2$000

6$000
1$500
1$:100
1$500

MERCADO ESTAVEL

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em .latas de 20 kilos 125$000
Em latas d.:: 5 kilos 130$000
Em latas de 2 kilos 1 30$000

MERCADO FIRME

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

2$000
1$900
1$800

FIRME
4$000

30$000
3$000
4$500
4$000
4$000 Cêra
3$00:) Cebo
8$000 Carne de porco

Toucinho

DIVERSOS

(por kilo)

CAMBIO
90 dlv á vista

53$563 58$963
$785
4$790
1$020
$530

11$870
1$620
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

EntraJase 5ahiôa5

24 a 29-12

Faltam as sahidas dos depositos particulares.
-----------------------------------------

������-��I Protestos �o com-
Vende-se um armazem, bem

Ilr:l:: 1
merclo

afreguezado, sito no Canto do Es· Porto Alegre --22 (O) O
treito, districto «João Pessoa».' A ICOO I commércio local enviou um

Tratar com Jacintho Luz, no appello ao Presidei1te Getu-
local. lio Vargas, protestado contra

J augmento dos fretes.

Mercado de Plorial1opolls Feijão ,(saccos)
Feijão preto saeco 1 5$000 Arroz ( » )
Feijão branco sacco 20$000 Farinha ( » )
Feijão vermelho sacco 15$000 Banha (caixas)
Milho sacco 12$000 Milho (sac'cos)
Bat1ta saceo 10$000. Xarque (fardos)
Amendoim saeco 1 0$000

Llr

105.878
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5'l0

7.555
15.306
3.274
8,110

5.444
15.519
8.259
5.863

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

�4 .

FLORIANOPOUS

PRÉDIO
m

ui

São Paulo 22 (G) A ASSQ
ciaçãoCommercial protestou,
junto ao Presidente da Re- _

publica, contrd o augmento
dos fretes e a taxa de 1 '1 ..

Cartazesdodia
CINE ODEON- O Trem

Correio de Bombay ás 7 e 8,30
horas.

,�

--------------------------------------------------------_:__..:..:.___:__� �-::..."-'-::.:.��-_--::...-__-.,...:..=..
...

�__:'� _-�J������rJ;�.;;�t�1J�:�t<i'_�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Typo "Super-Bs")/reu"ch"
O m�is bello e_. mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUt'i}<;EN-- ondas curtas e longas

A gen'tes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianópolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

�����������������I

.-'- .. '

!-':
�.

afiança
o seu Refrigerador?

�-j, '"';"'J'Irl!c! :r�� G. E" Ilém de possulrem tudo i �U.....
,�,,:�j,.,,;., � f.:!�;dto em refrigeração .Jectric., trll.m IN lI.rc.
0,...1 _.

I

. ' .. l'd '_"í:�;I'=, tinI! :upima nar1nti. d. qu.lid...., dur.çio • Y.�
.."c. '-�"'I,,'-H Ilm re(rigl<rild::;r, .ssegure••• 4. qu.:. IÚdalíM ....

.. f� (':,.>f.Ç,;:�.r;<i c',;).J.�",i'cll) • d. coNI.",. - .aí... te.....,. G. &

l';:ç.t inbrmaçõ..u oe um. dcmonstratlo, ....
"M,.M o!<!x'li.:orltS _ talc:pL... ..,. 5 2' ..

·I�-�����������-

II VanfeilariaEspecialidades em cararnellos, bonbons, empadas;
íl conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

" H E O D O R O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

,-I
lI:lI

PROCURE LEn.
a

"Calendario 81u
menauense para

1934"
Organizado por j. Fer

reira da Si/lia

U.L} trabalho macnilico
'"

Variada collaboração
Fartamente iIlustrado
Informações uteis
Indicador Cornmercia]

de

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

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

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

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Te!.: "Atherino"---Caixa Postal. 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E 5T R E L L A"

.r. DE •••

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortáveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420
I

'----��-------
M

CORREIO AE�EO

Fechamento
malas

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

...:.
.'

,ARTIGOS PARA ,PRE "

Ame is linda e moderna exposição de vasos e artigos para presntesa na Casa
Wisitem 'sem compromissos - Perfumarias e Armarinho

Com '.500 podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Chitnica Cura S. A., Blumenau.

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande.. -Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regô .

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- VictórÍa----Caravdlas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 rcgs.

RUA
_

CIOAO� ESTAOO__....

.-

senhoras e Senhorinbae i
Fabrica de Moveis Catharinense

D E

Paulo Schlernper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade Immobiliaria Cailtarinense Limitada
\

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!Jl ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presenie de Natal que V. S. oode brindar seus {ilhas.

Usem o infalivel preparado dê elíeitos surpr ... ei.d-ntt.s J I
Orvalrt() do Ot�ier,·t ')

,�.�.

Sardas, pannos, manchas, do rosto, espi I ;�, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o cL:stc mir.lico Orva
lho, que communicará á vossa pele a [rcscura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PH!\RtvlACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Plorlanopolis

Linàa Vista Panoramica.
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua potavel.
Terrenos completamente planos.

fi VlllA BAlHEARIA DISTA a:

lODO metros àa Ponte Hercilio luz.
800 ào 6ranàe Quartel E'eàeral, em construcção.

600 ôo 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séàe ào Districto João Pzasón,

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pes�ôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaõe se anr ... rrega õc construcção àe PréOios

r.ca lótes aõqu!riàos,meàiante o pagamento õe umcentrcõc á
vista e o restante em pagamentos mcnsues.

��rvida á JoãO

Chiquinho

\

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

ou com o corrector' EDUARDO NICOLICH

PASCH�Al S!MONE S. A. III 1_
LIVRARIA MODERNA li Para o Natal e Aano bo'l 05

f'unõcõn em 1886 li
votos de bôas festas e leliz e,.lid

II de anno novo, já não obedeci»
Rua Felippe Schmidt n: 8 ,I aquelle systerna antiquado e s�\lÍ] .

Caixa postallZ9 Tzl, auto 1004 i I formulados em cartões. HOld é

Codigo Ribeiro End. Telg. I feito pelo telephone ou por pl;o�
SIM O N E I gramma: E' mais chic, mai's prati-I .

I d
(

i co, socla e mo ernc! .

Tvpographia, Estereotl,lpia, i
Enccôernoçãc, Pautoção, Tra ,ibolhos em Alto Relevo �tc.

i
5

- - -- --.-.",_"""""'"

sAOFLORIANOPOLIS
Santa Catharina

Agentes autorizados da

ClA. BRAS. PNEUMATICOS P ! R E L L 1 SrA.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A:'AZETA--Florianopolis 24-1-1935
------------------------------------------------------------------------------------

S(/O os sc.mintes os resultados das sorteios reali
sodas até 2V de De =cmbro de ID: .':

•

Artigos Photographicos

3

na

Titulo N.

0074 Snr. Eduardo Lopes Figueira - Bahia � conto
com o DUPLO do l apital nominal 12:000$000
0'135 Sra. Ftclvina elo" Alm jcla Pires - Bahia - con

templada com o DU?LO do capital nominal. ....
12:000$000

4495 Sra. M.arilia Ribeiro Ferreira - Rio Grande- con
templada 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 í<amos - S. Luiz, Maronhão,
contc.nnlado com 1\3. 6:000��000
5937 Snr. J\;1anoel Correia - Bahia - corntcrnplado
com um nulo liberado ele 6:000$000
1167 Snr. Eduardo Lcahy - Bahia ,. contempiado com

um titulo liberado de 6:000$000
6979 Snr JO'3é Etelvino Pereira - Bahia - corntcrnpla
do com r�s. G:OOOpOOO
2346 Snr. Ferr-ando Pereira de S1 - Bahia - contem
plado com R,. G:OOO;,OOO
5150 Snr. MoJ'::SIO Araujo Carvalho - Bell i Horizon
te - cornternplado com um titulo liberado de 6:000:}',OOO
7283 Snr. ltlddcs dr S )117.:;[ Rodrtgues- Belém, Pa
rá - conternplad : com o DUPLO do capital nomi
nal 12:000$000
6867 Snr. José Dual te - Bahia - contemplado com

Rs. 6:000$000
8324 Dr. Antcnor d..: faria Muricy - Santo Amaro,
Bah a - cont-mplado C0111 um titulo liberado de ...

G:OOO$OOO
13895 Clovis Martin" Ribeiro - São Paulo - contem
plado com o DUeLO do capital nominal í 2:000$000
9942 Dr. Nil.on da Silva São Paulo - contempla
do com l�s. 6:000$000
3622 Sra. lViaria Lviza Cabral Bonifácio - Rio de

Janeiro - contcrnp'aua com Rs. 6:000$000
3536 Snr. I'\U!1Íil1 Srei-ivo.tz - Rio de laneiro - con

templado com UII1 t'tulo liberado de
J

6:000$000
4272 S11r. Joaquim Marques Barbosa - Rio de Janei
ro contemplado C0i1111rn titulo liberado de 6:000$000
10557 Sr. Alvaro R. Uamalho - Rio - contemplado com

6:000$000
15123 Sra. Dirce Schroedcr - foinville, Santa Catha
rina, contemplada com um titLilo liberado 6:000$000
6394 Snr. Angelo �:!2rC03 - Belem, Pará - contem
plado com titulo libu'ado 6:000$000
152'77 Dr. Sy!vi!J T0rr�s ele Castro - Rio - contem
plado COln l�s, 6:000$000
6535 Snr. Carlos Guimarães - Parahyba - contempla
do com Rs. 6:000$000
15458 menor Elta Ramos Dias - Porto Alegre - con

templado com 11m titulo liberado de 6:000$000.

7569 Dr. João Frota Gentil - Fortaleza .' contempla·
cio com DOIS Uulos libarados, l<s. 12:000$000
7569 Snr. Elias Romey - Fortaleza - contemplado com

um titulo de Rs. 6:000$000
7569 SI11'. Alcides Montano Mattos - Fortaleza - con

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

templado com o Capital DUPLO 12:000$000
3522 Jean Duvcrnoy Rio de Ja,neiro - contemplado
Rs. 6:000$000
3522 Olcgario Ribeiro ele Barros - Cachoeira do

Iíapemerim, Esbdo Espirita Santo - contemplado
com Hs. 6:000$000
G30D :i;cnor A:l11ira Pinheiro, filha de Antonio Pin
heiro "Iv1adre Deus, Bahia - contemplado com l"\s.

6:000��000
8017 Rosa Amelia Borges - São Salvador, Bania
conkmp!ada com um titulo liberado de 6:000$000
3106 Dr. Luiz Bastos de Oiiveira - Rio de jat1eiro
contemplado com um titulo liberado de 6:0ÚO$000
3106 Sr. Armando Oznibene � Botucatú, S. Paulo
contemplado C0111 um titulo liberado de 6:000$000

--- ,(iõ� ,�� ��-tJ�;- ,�� 3�
_______ ���.; jif: ,,;(a 'l,l�, ��' (c'lt�
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L�.� O homem miseravel e faminto evaram-na ...

�.,,-
vier� cam�aleando na ,�oit� ne�r.1 Por,que_ a�te�'i�m lev�do!! ,

e fria. A quella hora todos dor- EIL nao sabia. Aquillo tinha
miam na grande cidade e só elle occorrido ha tanto tempo. Não
e os irmãos de miséria vagavam se lembrava mais.

,xrdidc>s na bruma pesada e ba- M 13, em su 1 vida d � desgra
ça como uma cortina de fumo. çado-h:wia tambem algo de bom

Na rua escura e húmida o si- -eIL_! trabalhára numa fabrica.
iencio era permanente. E alli, apezar do trabalho ser

A' s vezes ecoavam, rasgando rude e o salario inlimo, elle co

,1) ar, latidos raivosos de cães nhecera a felicidade.
Emquanto trabalhàra não s en

tira frio, não sentira Iomel. ..
Entretanto, apparecera nas cer

canias da Iabrica um individuo
de olhar sonhador, voz prophe
tica, falando r

na divisão das ri
quezas e na igualdade de todos
os cidadãos.

ElIe, sem cornprehender muito
do que dizia o extranho indivi
duo, quedara-se algumas vezes a

ouvi l-o.
Depois, este hernern que só de

sejava melhorias para os infelizes,
íôra preso e elle despedido.

E a fome e o frio não o Lu
garam jamais!--Insistentes! Fero
zes! Horríveis companheiros!!!

Começara, então, a grande chô
mage. Famintc, Estfarrapado. Re
pellido de todos. Sempre]. ..

E tudo continuaria assirnl? A
bondade humana continuaria irn
penetravel, espessa, como aqu ella
noite negra?!

E o silencio acquiescia, elo
quente, ás perguntas que aquelle
cerebro fatigado formulava.

E, na madrugada livida que
vinha surgindo, elle, o homem
miseravel e faminto que viera
cambaleando na noite negra e fria,
foi encontrado rigido. Morto de
frio e de fome.

Revelação -� Cóoias -- Ampliações
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Ruy Escobar

Comprae para vos conven
cer o formidavel e econorni-
co SABÃO INDIO

Destruido pelo fogo
um hospital cheio

de doentes
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� � Morno vem ahl e se hospederá
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i I�I;II> Enfermeira
�

, .

! Pessoa habilitada, com grande segurança chama o

I
pratica de hospitaes e sanatorios 0-

F�r-m "IM 0.200I fferece seus serviços em casas par- Ui (ti ti \Dl

ilticulares. Fala Alemão. Phone. 1.212
! Rua Edevei Junior, 28
�

�ma&

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

em disputa. Outras, o passo tar

do do policeman rondante fazia
se ouvir. Depois afastava-se e a

quietude sobrevinha na sua pleni
tude avassaladora,

Raros lampeões erguiam -se pa
ra o céo como gestos de
protesto inu.i], lançando reflexos
indecisos.
A mão do homem prendeu-se

a u n ddles. Pren::leu-se e ficou.
E o seu olhar, um olhar sem

expressão, vago, estupidamente
fixo, c.rcunvagou em torno:

Nada! Nada que corner l ..
Nada que o livrasse da neblina
gélida que e icharcava ! ... Nada'!!!

I Entã:> um grande desespe;o,
uma grande fraqueza o inva-
diram.

Levantou o punho e blasphe
mou!

Depois a mão presa ao poste
vacilou, desprendeu-se e elle
cahiu.

Cahiu. Deitado de costas. lm-
movei. ..

Farrapos de memoria, até en

tão dispersos no seu cérebro en

fraquecido de chomeur, voltaram
lhe ao pensamemto.

Reconstituiu scenas da st.a vi
da de pária.

Pensou retrospectivamente. Re
cuou no tempo. Viu-se pequenino,
maltrapilho, junto a urna mulher
que tossia muito e que chorava
sempre.

Um dia aquella mulher im
mobilisára-se no leito. Vieram
alguns homens com uma maca.

Londres, 22 (G) - Com
espantosa rapidez) irrompeu
ôntem nesta cidade um vio
lento incêndio num grande
hospital, onde estavam re

colhidos imnumeros doentes.
O pânico foi indiscriptivel.
Eram aterradores os grítos
de augustia e soccorro dos
enfermos impedidos de loco
mover-se. Homens e mulhe
res do baírro, auxiliaram as

irmãs e enfermeiras no sal
vamento dos dontees. Com
esse abnegado soccorro, em

que arriscaram a vida no

meio das chammas, consegui
ram retirar do hospital 250
enfermos, ainda com vida,
embora quási axphyxiados
pelos rôlos de fumo.

.
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arnaval Carnaval!

A Agencia do Aérolloyd Iguassu S. A., nesta
Capital, faz sciente ao l�omni@rcio e ao publico em

geral o seguinte horario para o fechamento de suas
malas:

Para o Norte: Itajahy, Blul11enau, joinville, São
Francisco, Curityba, São Paulo, Santos e Rio de
janeiro, t(ldas ás terças e quintas-feiras, sendo:

Registrados: ás J 9,30 horas.
Simples: ás 20 IH

IMPORTANTE: A Agencia tem o prazer de
recommendar a todos os interessados a sua secção
installada no Edificio La Porta. Hotel, onde serão
prestadas todas as informações sobre as vantagens
e commodidades de suas linhas, serviços de corres

pohdencias, cargas, passageiros e encommendas .

I

DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chirnlca RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o próximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti também grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitern falioas!

CA.SA DAS MEIAS
RUA FEUPPE SCHMIDT N. 2

Optlrnasvantagens para revendedores

SE QUERES A{\iDAl{ r».
AUTO commodamente e com

E NAD,A MAI3!

?

fi :srrzrzsrac

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

templada com o capital r.WPLO 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

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

Rs. 6:000$000
6427 Eduardo Gl1zzi Brigin - Franca, Estado de S.

Paulo - contemplado com Rs. 6:000'�000
6427 menor Wagner Neves- São Luiz, Maranhão
contemplado com Rs. 6:000$000
13441 Dr. Luiz Alves � Biriguy, Est. S. Paulo - con

templado com um titulo liberado de 6:000$000
5741 Francisco Paulo Osorio � Rio - contemplado com
um titulo liberado de 6:000$000
5741 Viuva Andrelina Silva Costa - Bahia contem
plada com Rs. 6:000$000
lNFORMAÇ ES COM OS CORRESPONDENTES

REGIONAES

Campos Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

\,
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Dr. Cesar Sartori I

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste I

Paiva n: J -- Phone 1.618

Residenc!a:-R. Esteves Iu··
nicr, 179-Phone. 1.285

! Escriptorio R. Fclippc

I:
Sclmúlt n' 9 Phone 1483

li

II
I Dr. Fulvio Aducci
I Advogado

I i Rua
=================

[oão Pinto, n' 18

(sobrado)

Dr. Ricardo G�Usmann

Médico - Operador. Es
pecialista c.m alta C�rur-

-

gia e Gmecologla
Res.Rua Esteves Juntar. 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua '0rajano /8.

TELEPEONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphil!s

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-r-r-'PARTOS

Diagnostico õcs mal esties

Internas pelos RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas

Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de

EL c ricidade Medica

Applica O Pneumo·Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

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

� das 14 ás 17 hs.cTelef.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

�============��

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

�
Da,

li .-�.=======----

Ill
............·

. �-A�DV=OGADOS
==

I Dr. Gil Costa

ii:
j
1 Dr. Cid Campos
i

'1"j'EScritorio: Rua Trajano)
n' 11.

1111· =-1I -

- ,

• I
� I

'10r. Pedl'Q díl Moura F'en"o II

1 O ás 12 e elas 14 ás
17 horas

O MAIS MODLRNO DO ESTADO- N1AGNIFICA SITUAÇAO--80 QUARTCS-18
BANHElROS-12 CONfORTAVEIS APARTAMENTOS-J-JALL-' BAR-AMI'l O SAI ÃO
OE REFEIÇÕES--SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRJA A VAI'OR-

f�rDí:: TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIAIENTOS �',

�. ;

Diarias ir-·iCIL.H3ive refeic;õe,;:::� e t'':)E�r'd,03
,';. �

qL�ei
..)tes ._ !2$()OO o{

I Pharrnacias

Pha�4Smacia
POPULAR

DE

Ihiton10 {j'ACami}Or8

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

II

o mundo ern sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa �,� iscellanea

E

Alrnanak Laemmert
fUNDADO Em 1844-

Annuario Comrncrcial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatisüca e Informações

geraes sobre todo o Brasil

Adrni-

'I
'I Advogado t
R T'

I,
,ua rajano, n: 1 sobrado r

Telcphonc 11" 1548 I
"

Escriptorio de Adrocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
merciaI da FacuIdade de

Direito

ACADEmlro
João José Cabral, provi-
sionado.

1?,. Fe!ippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones:

Escriptorio
Residencia

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( G1lia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

• volum e -- Distrirto feollrol
2' -- São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

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

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

, Volume Ds[.ccial 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 Proficionae�.

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

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

o Radio

• I
.,

�J

J
,

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) �brie��d�!!!!_«!!!!!��
. é dar valor ao que é baRl, é economiCD e rendiso

- -

EXPERIMENTE E VERÁ QUE

�
Accacio Mo-

-_._--

•

re Ira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. _- Phonr: 1277.-

Caixa Postal, \ 1G.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin-
, divel das necessidades!
f

Refinação de Assucar
de

---

JOAO SELVA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOUS

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, r.a

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessõa- , com fundos

para o mar.
._

TRATAR NESTA REDACÇAO

o'==========-�����-----------�_--_-_-_-_-_-- - - --

FIGI�isbe�� Si�wa
AV isa a dístincta freguezia que acaba de rc

ceb�r, LINHO, FRESCOT c CASEMmA na ma's alia
novidade,' espera, sem compromisso, a visita ele
seus amrgos c freguezes,

RUA JOÃO PINTO N. 2 J
------_

Pelleter-ial �owicl��®s_
Argenti�"'a

A EdGcoçào na Russia Scos
fica - Por S. fridmann

Furumdungo - Fcr Souza Co
margo
Psyco ..Jlna�l'se-Por Castelo � .

reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro c'e
dp'elpUV
Edições de Adersen - Ediloles
Edifício d'A NOITE - 1

andar RIO

_..,,,..'

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 311

f-

(,
,

t
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Varejistas

Bloco á oriental
Lyra Tennis

S. Paulo, 2 t (G)- Instal
leu-se õntcm nesta capital,
proseguindo hoje os seus tra
balhos, o Congresso dos Va

rejistas de São Paulo. Na
reunião õntern realizada fi·
cou deliberada a fundação
ela federação dos Varejistas,
abrangendo todas as asso

ciações desse genero.

íil'���'� :,�:. ,��' '�.L,"?:, ; I'� '\"".:' i; ".1 c a-l.iaco Jesep!!
t�1 H s

:

.• l[ A
, '!� Ix".;· ... l , 0'[/-'') c,f..'-:ii( í!.Jimf:;ua·

[' '-j (}(;,(:r .c'u.o jos;..�) acoba Jcga-
ii

�;h:'

i.-'J'�:'�>
'< ;"j I.'.l,

{:.i:r "t'. � nh .r li,,) FJ"'( C.'iSO de J:vúrcfo, 710

•�I
s

_f'i 1,.- ,/,y/t ,1' 1,'1, q: ,i ([C(.'1",;t, ,,[,1 esposa de "in-
� � � or

,I-
:'. 1 7 "

1 �

'�: t(.f)P V
•

��] � ]1(!. l,!:�CC {::',f!ica '. Rcolmenfe,
i i

: -

Mi- 1 .. "I;,.,·p·:":·-"d,<7"n�,,.'L.�,:;Tiiij �a!. Lrl.C_,,,.CUJ,,,.J.e VIL: .. ia que

li 9 (,:;,.0,1 calado lI(' trinta c cinco

"II II
C1,) e :J[1C su.i (c;t:rsa conhecia(�,JL: 11\·: :, '. ;:'1,. '

'

de :,,,l'ra .

uas opínioee indefectioe]-
�LT.",,:�W.'.kt-=:=>'""� menlc monarcliicas. Entre/anta, a

dama, desde algum iem:o, se t-ctmiili« profuir insulios, didgidos a

um refrato do impcra.lor, que seu marido ccnscroaoa qual relíquia
em sua resiilencia. Alem disso, [aclancionaua-se a tetricel mulher
zinha de ser nacional-socialista c a miúdo assistia' ás reuniões po-
liti p,!. t 1
rtrczrs. or uu: o /S:;O e emenao que o 6L o.rno austríaco supprl-
misse sua pensão, o o.lho general )eJ:u o dioorcio, que os tribuna
e» lhe concederam ": Oi culpa de sua C'5,�('S[/'.

Formidavel batalha de confettí
Hoje, á noite, na Broodway. haverá uma formidavel batalha

de confetti, promovida pelo emir Feris Boabaid, pachá da zona.

D;vers03 blócos carnavalescos prestarão seu concurso ás ho
menagens qu� hoje serão prestados ao Rei Momo.

Washington, 21 (0)-- A
cornmissão especial de avia
ção entregou ao presidente
da Republica o relatório fi
nal, reco.nmendando o au

gmento dos aviões militares
para 4.000.
------�_..--_.�.

F ' .

daz '::l�nos llJj:' a
.

� .1:1 f/i'.).. •

Pa'.Ilina Ncrbass Rc ,},J" e "PO°'l do
sr. lhiotid�.; Th;1tisLl. Ed nos, se;

cret.oio eb P. r.iluo M. 1:cipal
II -sla (\,,:[..11.

l

tem a c,;Lt ciJaJ::, ond.:: vem as

su'nr a pi esidencia di! Jua�a do
Rc:rrilt,1",' ,r/o, O Sr. coronal Jo�é
'2 r-"

L, '1'0 i h xmz GO!1�.alves.

r�����ijDESPORTOSi
� _"i'lcJO[ ffi_OOW3 *_= ."..,_

�

� Redactor CYPRIANO JOSE' �
���������� �����������

Treinarão h()je os l: e 2' qua
dros do Aoalu), solicitando o seu Box
presidente o comparecimento de!
todos jogadores do Clube, a' s Relativamente ao próximo em-

16,30, no campo Ad. Konder. bate, em Florianopolis em que
Como se vê, são os quadros do Numas Car do.o terà que enlren
fivahy c do Figueirense F. C tar Licínio Fonseca, este decla
os únicos que levam a serio are- rou-nos que a sua victoria é in
fórma dos seus quadros, dado o discutivel, apesar de reconhecer o

modo por que agem os seus 10- valor do seu adversario. Seus trei
cansaveis presidentes, nos serão suspensos segunda-feira,

si tiver qu � lutar terça, como é
do desejo dos seus empresarios.
.11 Gazela convida os dois bo
xeurs para comparecerem nesta

redacção no dia 26 do corrente
a' s 1 6 horas, para assignarem o

Futeból

Os jogos de domingo

Rio, 24 (G)---Jogarão, domin
go em S. Paulo o Cormihkms, lo
cai com o Bo/afogo, desta Capi
tal, emquanto Bocca Junior e

Vasco realizarão aqui, á tarde,
uma importante partida.

I 0.000 libras

Minha embaixada
chegou ...

Londres, 24 (G)-Deverá em

t i, e a todos os seus illus- barcar para o Brasil, após serem

tres companheiros, O maior encerradas as negociações, o Ar
successo neste Carnaval. I senal F. C. de Londres, que exi

giu 10.000 libras esterlinas para

A nossa reportagem car- Rio, 24 (G)-O Fluminense
navalesca conseguiu desco- F. C. embarcou hoj�, para o Es
brir que gentis s�nhorinhas, toldo do Paraná, onde! j'lgará du
elementos do Lyra Tcnnis, as p:utidls.

vas
estão muito secretamente,
organizando um Bloco á 0- Campeonato brasileiro tav�E\1PERATURA: - Es-

riental, pata o proxim::> bai-
R 24 CG) O VENT03: -O.! Sue3tele a realizar-se, nos prim�i- io, - .:>mingo pro- a

. .
- d' t d C nordeste frescos.

ros dias do mês vindouru, xlmo )ogarao em lSpU a o am-

naquelle clube. p�onat(l B.asileiro de Foot-ball: As temperaturas extremas d.�
)

Ainda, não conseguimos em Fortaleza-ParáxCeará e em hoje, foram: máxima 23,2 e mi-
RpcI'fe Pernambu'oxR :-- do nima 19,1 registradas, respectI'-apurar definitivamente qual

�

�
.

:.'�'
a phantasia a ser adoptada, �orte. Ja foram ehmmados: ·Ala- vamente às 13,20 e 3,00 horas.

si, será a japoneza ali' a goas que perdeu p�ra o �. G.
"'.". ........"'""'''''''"-' r:;;�............. A

h· I do Norte e Maranhao VenCido pe- ����OO��..� a..z..*#
C ll1e�a. I P ,

*1. �
Opportunamente, inf?rma-

o ara.

. _

� Estllhaços. - -J;'remos aos nossos leitores
.. , � J

qual a phantasia escolhida e
Fernando CaldelTa Jogara ;.1 �

.. ! "
quando reallzar-se-á o baile. S. S.llvador, 24 (G)-Està ����oo� OO����

x x x sendo aoJuardada, com muito in-
"eh

N

upa mas nao teresse, a chegada do combinado
engole" que sahiu do Rio, hoje, afim de

tomar parte em diversos jogos de
foot·ball, aqui. 03 rapazes vêm

corresponder à distincção do Sport
Clube Brasil. Fernando Caldeira,
de S. Catharina, faz parte desse
combinado.

-

SABAO
IND IOde Curityb, a vereiro próximo. A seguir teremos

P. .Jce·--j_;ritc ele G:t�p:1T está nes

l'l c�?it 11 o sr. p!1'll'lm.ceutico An
phibi'lio Nu'lcS Pir�s.

X\ dê)3 i\n-

Ontem, conforme noticia
.nos, chegou a esta cidade

r. ,'. -. l' pelo avião Veloz, a explen-
: .L"� '1 n���:1 Ci?tal o Jove!llJar-1 dida turma de bambas do

L)�S ,1\1.::3 jtlili-l, C3éúd,lrltc de e'1ge- Carnaval - Minha emúaixa-
ild'::'ct. d:.z chegou, qu� fôra ao Rio

d_: Janeiro, rcceber directa
mente ordens do Rei Mamo,
para o Carnaval de 1935.
A alegre rapaziada, após

o desembarqJe, aprese:1tou
Sê na Praça 15 d� Novembro,
seguida de grande acompa

r "Tctiva igreja, missa ás 8,30 nhai�lento, empunhando fo-
11:;,.'); de dÜ!i1illlo. gos de bengalél e envergan

do trajes carnavalescos ori

ginalissimos.
Depois ele muito sambar,

a excellenie turma p(\SSOU a

visitar as redacções dos jor
naes da cidlde.
A Gazeta, que, áqueIla

lnra jà tinhl seus trabalhos
do dia tenninados, ar:> saber
da visita do,') embaLwdores,
abriu pressurosa as suas por
tas aos jovens foliões.

Os embaixadores depois
dos cumprimentos carnavales
C03 d� estylo, fizeram, de!l
tro de rossa redacção, va

rias evoluções cantando can

ções camavalescas, acompa
nhajas por um optimo chô
ru.

A Gazeta, agradecendo a

visita, deseja ao embaixador
Ferrari, muito particu!atmen-

�e apresentaram.

a C =rn �:·a. Gd 11 Ahr�'l Lina,
PJ,)'" 1 J.] s'. t';l1 � 1;' L ;,,11 t> S.!-

)03;
ti s:cc:1horinln Ir,;-, , Pd?: l'v1.::n

L..1m"1;

a senhoril1ha Na'ah,n G �'1çal- E'11 a �cão d � graça J pelo an

niv':::'sario nataJ:clO d) sr. João
r>' . , D .

d d\....ilLSJslo n.) 1 ,),>':1. prove, Ol' a
a S�nhJiinh<l AiJc..:; lv12i! :1":, f'''1'nd-d'e f'J � d D t.11 ,,', Co ........ o 1 ar o, uma

fIl!n J) s;. JToão L··\'.j· tvl�ir ..J- .

-

I' 1 b('O�,11l"·S:i0 mane ara c �,e rar, na
h.

\r�:
•

.',

B::::: i1'l2 i-HJV9

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

vistos, a CASA ROMANOS.

Ac!n·s? em festa, o Lu Jo sr.

G�r.1I(Lno Siü\c1S, fUI1C"; 1,;;0 [jOS
tal, p�<o na;)'-<rn"'�lt ') d 1 1 '1':�-

rt;c,sa.lt� m�,1in(), CP' r

nom� de Luiz CarIo'.

CH'=.6Am Ul-15 ...

Em visita à sua vcnfril'lch g_;.
. .. �
n;tcL" s�gmr,ml, U ll. >D, II J ,-,om-

rrwndanfe CI,' dI,!, p:U3. I) Feio Pekim, 2·l (lJ) - Novas
informacões de fonte chineza
precisam que, reabertas a.3

l1Jstilldad2s na fronteira do
Chabar Oriental, quatro a
viJc:s japI)nezes lançaram
sete bJ:nbas sobre Tushit
Kou, ponto importante, pelo
qual passa a Grande J\!lura
lha.

Essa acção teria sido se

guida de bombardeio pela
;_'1l'Ul1J;·j�l. Tropas de caval
laria e infantaria nipponicas,
;ním;-::bs d2 tanks, avança
ri;1l1l) por ()utro lado, sobre
TuslIit-Kou, a 25 kilometros
d� Kuyuan, na direcção sul.

Està neSS1 cidad_; ocr. Zacha- As noticias de fonte chinc-
rias Sizack, president� da Asso- za accrcscentam que as tro- No proximo sabbado o

ciação Cúmmcfcial de Joinvill..::. pas chi nezas estão resistín. GntpO Particular de Recreio
do c que se acham travados Dramatico, qUe tem á sua

combates. direcção o competente ama-

Interrogada sobre a pro-
dor �ant� Natividade, ens

ccdencia ou não dessas in- cenara a mteressante comé

formações, a legação do Ja- (dia. en� 3 a�tos: Zuzú, d� au

pão declara nada saber a ton� �o ?I:dhant� e�cnptor
respeito. patnclo VJrI;lto Correa.

I Será um espectaculo que
-----. ----- agradará a platéa floriano

polense.
O producto do espectacu

lo destinar-se·á ao monumen

to que s �rá levantado em

uma de nossas praças, ao

insigne barriga-verde José
Arthur Boiteux.

Rio, 24 (G) - Os medicas Em nome do Centro Xl
assistentes do ministro Ro- de Fevereiro da nossa Facul
nald de Carvalho não mais dade t'e Direito, fallará o

duvidam quanto ao seu sal- talentoso academico Nicolau
Da cnpitaI Fedel"ll chegou ôn-. vamento. Glavan de Oliveira.

Gl'and�, Ll3 exrn.1S. S 1.:;. c!.1. j\.lal�
(1:.: O:inici}, espO:1 do sr. /\'1[,;
llGí O:i v,.;ira, pr')p!'Íf" d ;0 clt Cm'
fQ:l;:h ia Belo 1 I.) i,�ont " e /\'.qu:,
ta Far\C\, pro?ri ;Iarlo da "Cluru
tarja Bahiana".

O engraçadissimo e veterano

blóco «Chupa mas não engole»,
qUe tanto successo alcançou nos

annos anteriores, apparecerá a

manhã, envergando interessante

phantasia, promoven&) uma batalha
de confetti.
O O lord Corruira dirigirá a

turma com enthusiasmo louco,
pretendendo desacatar os que já

Chegaram do Norte do E,�ado

pJo omnibus da empresa n.1rius:

Jarbas MesCJuita, Ema Struss,
Eduardo Funck, Ihá Z. Reis. Ge
raldo Silva, l'vhria dt" S.)UZ:1, H,
Dietrich, Domingos Borba, sra.

Zuzú, el11 festival
pró·mon umento
Boiteux

Ud'J I�er�tcner.

OUTR05 PARTEm ...

VISITA
llara o Nort� do E�l:)(b par-

.

h' I ·1 dtiram 0Je, pc o ommOLl3 '1 emj)le'

za Darius:
Esteve hoje, em nossa redac

ção o sr. cap. João Cancio de
Souza Siqueira, delegado auxiliGr
da n03sa Policia Civil, que nos

veiu agIadecer as noticias publica
das referentes a sua enfermidade.
O sr. cap. João Cancio, que

comnosco entreve demorada pa
lestra nos informou que amanhã,
mesmo, irá assumir as funcçôes
que exerce naquella repartição e

das quaes esteve afastado.
Agradecemos a gentil visita.

Di. Max Ama�al, E[�í:1o M;;
ckien, João Ancelino d..! Souza,
Pedro Dias, Germano Muchlcr e

irmão, H: CremeI'; Cf'lso Ribas,

Encontra-se nesta .capital vindo
de Cmityba, o sr. Aldo Macedo
do alto cornm 'reio do vizinho Es
tado (' ativo r;;pr� :"ni.:\II[" d,> di
vcr�as firmas do R;o, S. Paulo
e Curityba. Rona!d de Carvalho

O melhor sortimento de
artigos para homens �à na

casa A CAPITAL.

Acha-se em Florídnopolis o sr.

Rodolpho Tietzmann, operoso pre
feito municipal de Brusque.

Prefiram sempre o inegua-
vavel

Buenos Ayres, 24 (G)-Re- Tres metros de comprimento
sultados dos jogos em disputa dos Mais outros tres de largura!
campeonatos sul-americanos: 19 I 7, O Chico, me disse o Bento,
UíUguay; 1919, Brasil; 1920, Já viu peixe dessa ar/ura ...

Uruguay; 1921, Argentina;., ....
1922, Brasil; 1923 e 1924,
Uruguay; 1925, Argentina; 1926,
Uruguay, 1927 e 1929, Argen
tina.

. .

nO Jogar em nosso paIZ.

O Fluminense partiu

Campeonato Sul-americano

Lima, 24 (G)-Em prosegui
mento ao Campeonato Sul-ame-I
r;cano de Foot-baIl, jogarão a

27, ChilexPerú e a 2 de Feve
relTO, UruguayxArgentina.

Os campeões

�ais um ...

a disputa do Campeonato Inter- I

nacional, d .sse importante sport,

contracto.

EMP.RE-
GO: Para trabalho ex

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

o TEMPO

Buenos Ayres, 24 (G)-Em.
barcou hoje para o Rio o presi
dente de São Leonrenzo, afim de
contractar o jogador Waldernar
por 25.000 pesos.

Automobilismo
o Automov�l Clube do Brasil

resolveu iniciar o campeonato na

cional de automobilismo em Fe-

São as seguintes as previ3õ�s
da Estação M�teorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO:-Instavel com chu-

Lendo a prim:!ira pa
gina de «.11 Gazeta»,
de ôntem.

A Gazeta occupa um eilo
Do jornal, com abastança,
p'ra tratar (vejo mau geito)
Da tal «lei de segurança» ...

E logo a seguir, Gazeta
Em typo gordo desClt.lve,
Como anda essa cousa preta:
GRE'VEI GRE'VE! ORE'

(VE! GRE'VE 11

.?tConstro marinho.
(Sobre o telegramma
de Copenhague).

Mas, um peixe assim quadrado,
Elle diz, isso é bobage,
Ou, então, só si o damnado .

Fez alg�ma camufrage!!!

Com «A Cidade»,
do [J3isbilhota.

Bisbilhota, fane baixo,
Pois si houv�r qualquer lambança
Você fica cabisbaixo
Ant� a «lei di! segurança»!

E' melhor emmudecer,
E' melhor ficar na encôlha ...
POIS si a Lei puder vencer

Nós vamo,s ma�tigar,.. rôlh l!'

Sarapllo
�
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