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$20°1 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO 1 N úrnero atrazado $300

A Inspectoria de Vehiculos de
terminou que de hoje em piante,
o ponto dos omnibus passasse a

ser no caes Frederico Rolla, nos

fundos do predio da Alfandega.
,__;

S. Paulo, 26.-(G)-Anto ��
roia Lopes, lendo enviuvado, c 1

sou-se corn o seu cunhado p.. j

gu,to Lopes. Do primeiro ma

trimonio Cidra-lhe urna filha, A:1-

gelina, de 19 annos. Augusto des �)------
manchava todos o� casamentos d.:! Cerca de dois mezes, che- Nlas, desta como da outra
enteada e esta, ultimamente, apal" gou a esta cidade um jovem vez, f<)i iníeliz.
xonou-se pelo se�1 padrasto e tu- ele 18 annos apenas, bem Descoberto, por alguns
lar, com .eJle fU3lJ1do. I apessoado e attendendo pelo I

militares que já conheciam an n uaes
Ant?u:a' Lopes le'J.ou o .-:a50 ao � lindo 110me de A_rt!ns�n dos a �l1a malandragem, Artinson . . .

conhecImento da pOLCIJ. Santos, e que se dizia filho ele fOI preso, recolhido ao quar- Rio, 25 (G)- Uma noticra

uma respeitável íamilia �,� tel do 14 n C., onde, em-/ a�sp�c.iosa para os func�ionarios
Passo-Fundo, Estado rio RIO quanto -páu vai e vem», de- públicos. Em recente aviso en

Grande cio Sul, e sub-official plora a sua mania de ban- viado ao chefe de policia, o sr.

do nosso Exercito. car a "rnilitanca." Vicente Ráo, abriu precedente Q Uasl agg, red 18_Após alguns dias de IJer-
'

j):J.ra todos os lunccionarios pú- cr..,
.

E Jl. I
.z»: Traz», ás 7 e 8,30 ho-

manencia aqui, as nossas . spec·i.aCU O bliccs que estejam nas condições ram O deputa ..

autoridades policiaes conse-
e!l;�',;l rjI"-moAlHIef ••CIJaO

indicadas, isto é, poderá accu-
raso

guiram, sem difficuldaeles, IUUI NI�IIII:,j rnular em um só anno, as férias do 8ecker CINE CENTRAL-Ell de

apurar que Artinson usava do n10fiU-
annuaes de dois exercicios segui- Dia e tu de Noite.éa'l ôs) horas.

Rio, 25 (O) - Compare- illcgalmente o uniícrrne e ti- dos, todo o [unccionario que não Curityba, 25.-(G)-O de- .

CINE IMP�RI \1 _ C'A, tl-
ceu hoje <l delegacia do 220. tulo, transrnittindo o apurado mellto ao tenha entrado no gozo desse di- t d J B k

.

f'
l C f.� ([,1.

E
pu a o. orge ec er, quasi 01

CO dos Cânticos, ás 7,30 1101·as.
dístricto, completamente rui ao _::o.mmancio do 14 Batalhão.

n ran \tie ca _ rei�o no anno a?terior..�' do se- aggredido pelos seus collegas,
-

o Earçon Abílio Vianna Bas-I O Infractor recebeu, então, 'U guinte theor o aviso alludido:
porque propoz a reducção d03 CINE ROYAL - Festival

t,)� que declarou o seguin .. a punição prevista pelo rc- tharlllenSe «Em relerencia ao ollicio n' subsidios, se.ndo ainda accusado]p'ro hertna J03é Boiteu c, ás

11" guIamento cio nosso Exer- 9.2 IS, de I de novembrofde 34, d
J "A ih

"e comrnumsta, 8 horas.
"lDOUCO antes, p 'lssava- pe- ci to. � -;:.;.e' r ur cornmunico-vos ter resolvido per- tilt-::'��OO�OO�"OOT�..P.""''*' ..�...''*.....--.....-:......r,;.-''O''''- r��''4c...��..,,,�...y--. e-� ,,>� '"

la rua Dias da- Cl�l;, proxi- Novamente Ci'71 libc.dad "
�

�D� 11111 �_'UIlX
mittir a accurnulação de férias �

- �"_-"""""",,,,,,,,,,,l..""""'" ��-"._- ...".""-_,""""'��'<:..i.�, ......

�
mo a uma grande barreira, o <militar-maniaco» acho : O � .. annuaes, correspondentes a dois � A"'" I OA �
DJis homens t0111 �ra;n os d� bom alv;tre ab:1l1Jonar a exerClCIOS, sempre que as mesmas ri .�

---------,--
�

seus passos. UQl elelles es- farda e procurar outn) g2:1e f'h�c ás 2J horas dcix:uem de ser gondas nas épo- r �
Í'l'l:l fardado ele soldado do 1'0 de vida. 10 T.12atro Alvaro de Car- cai competentes, por impedimen- M Os comentarios tecidos, ôntem, sobre um li\'ro, ser- �

E�erdto, O outro á paisana. ConscgJindo u:n e;np 'cg' vJ.1h 1, s; realizará -C)· espe- tos do próprio serviço público, até � vir-nos-ão de rastilho para a queima de vários assuntos que @
Este aponta-lhe UI11 revolver de chaufi'.:clf na A�e:1cid 2tanlo em beneficio do mo- que o assúmpto s�ja resolvido por � se prendem ao grave e complexo proble:na eJucaCiO!l1l. �i\

ao peito. Que fazer? Ford, de Plorianopo!is, lXHê.'- .1l1111=nto que se erguerá ao lei especial», � Essas questões são do momento, porquanto a nos"a ��
_ Tira a rO�lpa! A essa cia disposto ao tra')allD e srand � barriga-verd:! José R Il� instrução publica está agora transformada em cob.,;a ele ��

ordem, dada p210 homem ter abandonado c')rnpleta Joitcux. eq u ere ram � experimentação sob o regime da reforma que C3t:í soff"nJo. �.�
armado, o sr. co:npreh�nde ... mente a mania de us:u farJa, O Grllpo PartiCLllar de

G
.aforamento � Lamentamos qUe o decreto de reforma não viesse a- @�

Tive cle ficar lliÍ, até os sa- S2111 s�r so!dadll. Re.::reio Dramatico que está
�

O,; srs. ul.lherme Busch e � companh<tdo de uma minuciosa exposição de motivos qU2 a �
patos tirei! Nos bJlsos havia Ante-ôntei11, talvez influ_:ncia- 3Jb a competente direcção Estcphano Kotuas requereram afo- � justificassem e a defendessem, no seu determinismo e na �
60$000. Nem os phóspho- c!J pela formatura do 14 B. c,., do amador Dante Natividade, ram:l1to p�rpet�o de terrenos .de r sua finalidade a Lourenço Filho e caterva. Mas, vamos ��
ros, nem os cigarros deixa- o n0330 heró� sentiu co :egas enscenará a interessante e mannha, sitos a rua

ConSelheIrO�"
a diante. O têma de hoje é ainda o livro paia crianças. 1,'41,.M f S b'bl

- U

r-Jtn! de militarizar"se: garbo não ;l1uito applaudida comédia ara. .. ão as I ioté-:as educacionais. Isais Alves já o cLsc:, em �1J
Nessa altura, disse um lhe faltava; vontade tão pou- em 3 actos, Zuzú, do con- Prefiram sempre o inegua-I Problemas de Educação: «Lêr, escrever e contar er3m �

para o outro: co. sagrado escriptor patricia _
a finalida�e, da escola. Hoje, o é ensinar a pensar, para W�

_ A tesoLlra? E, envergando um sUi'rado Viriato Corrêa. vavel SABAO � melhor agir, melhor adatar-se á3 condiç523 da sociedade»: it'

Apalpando os bolsos, o uniforme de official, dirigiu- S-:rá um espectaculo atra- I ND IOde Curityba ' � E�sa missão, em primeiro logar, cabe ao professor: e"t� �
outro disse, com c(lra triste: �3e pdl'a o centro urbano todo h:nte. Irrad liiIaça-O �I

desbrava o caminho e a obra se completa no silcnc!o d" �,�
_ Esqueci-me! garboso, peito saliente, ca- A Força Publica offereceu � bibliotéca, quando esta é adequadl e reflete á índole e a �J

. _ Queriam, então, tosaI-o. b =ça erguida, p:sada firme, a Banda de Musica para a- da Aliema- ,.��
psicología. do povo. MIS ao ladi) disso pód.:-m tambe:n ser ��

Mas, o senhor é "garçon", procurando algumas conq\lis- brilhantar o festival.
' organlzadls bibliotéCls s::m o n:":essario cuidado e então 'ij

diz O commissario, com ar tas amorosas, por sab2r o O espectaculo é patrocina- nha � em vez d,� rt!�ultados positivos, surgirão 03 re3ultados n:!� �
irônico. . .

bégu in das mocinhas pela do pelos estuda:1tes cathari- A estação allemã O. J. A., gativos. Porque é preciso convir, biblioté::::l e:bcaci'Jn::\! é rti1
_ Mas, não me livrei. farl'a. nenses. onda 31 ,38mm. irradiarà amanhã

uma C013a, e, bibliotéca p!.lblica, outra m:lito d L:r 'nroo. �
Os homens fubairam. Ar- Não podemos deixar de b

.

A A1uela tem por finalid:ld� prep3.rar 03 ho.ne:13 do futuro', '81

M t
- o programm':l a alXO, para a -

��

ranjaram-me esse jornal pa- ys e.-aioso applaudir estes jovens can- merica do Sul.
esta tem por missão servir de p3.sto á curiosid':lde e inleli- �

ra eu poder vir até aqui, á "terraneos, neste gesto mag- As 23 15 corresp d.' 7 15 gencia do povo. �
-Depuc·.to 'f' d h' t

,on _as, A I ' I' f
sua presença. lU::» 111 IC? _

e recon, eCll11Cn o � hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às f.
que a e a Imento que az cresct'r e desenvolver as �

.etU
Lma rlDno gradlda,o ao. seu grande aml- I 1,15 hs. � fBres tenras da inteligencia desabrochadas para vida; cõta �

Usar o «SABÃO INDIO» quer;;;;aJ D J 13 t
t. 'I' d .

I
'

d
go ase OI eux.. �

23.15 Annuncl'o D' TA (aliem-ao, �'It"
e a Imento .'! manutenção para mte igencias já amadureci- rw

izer economia, sob todos A t di"
j, d V· d ' . .

.�

,

n es e espectacu o li".a- portué7uez),' CancãJ popular al- � 1S. aI ai a.gravlsslma responsabilidade que pesa sôbre �.�
os pontos de vista. M unl'çoNas no fu ndo d I d

ó t. h b d d
, ra a pa avra o aca emlCO lemã.

'

f os om ros e quem tem e organinr uma bibliotéca edu- �
da Guanabara d'� dire.ito da )lassa Facul- 23.20 Xusica ligeira. r cacional. E' indisp�nsavel que tenha um tirocinio muito lon- ij

�ad�." Nicolau Glavan de 0- 23.45 Ultimas noticias (em alie- � go sôbre o assunto, que sejl versado em assuntos o:; mli3 (r'1
hvell a. mão). � variados, que tenha um juizo crítico muito equilibrado, pa- ��

24 O"Pld m � ra selecionar livros que seJ'am, antes de tudo, o alim;�nto í�,
C . 'J ara o crepuscu o () uo- .�

��
omprae par.a vos conven-

��
sádio para as vidas tenras que vão neles beber luzes, e não, ij

cer O formidavel e economi- mingo. .. d
.

I
b.

00.15 O nosso concerto para o r veneno que tu o cresta e amqui a. :��
co SABÃO INOIO m· M' I :tt. Esse problema de bibliotéca s'e nos afigura de gran- ��.uommgo: USlca popu ar pa-

'"I
�;J

h I de importancia e suma gravidade. rt,,�
Fo Ih

iii

h ra orc estra. � :'u
Inas 1 15 Ult' (

" Ha já algum temj)o, se vêm dando largo incre:nento tc'
.. lmas noticias em por- � I

i�j

pa agencia do Lloyd Bra- tuguez). '

I aE� ivrod idnfantil no Brasil, mas infelizmente nem tudo é bom. ��
sileiro, nesta capital e do' 1.30 Canções de povos estran-'" ver a e que essa organização de bibliotéca3 educacio- ri�
representante do Moinho In- geiros; Interpretados por Heinz ��

nais é obra de sádio patriotismo, mas, por isso m"'s:no, �
glez sr. Irê Ulisséa recebe- Hickmann.

�"�
é preciso escoima-Ia das idéas ecroneas e prejudiciais á for- �J

mos duas bellas folhinhas. 2.15 Eco do spo,t. r mação sádia e ativa da mocidade. ��
2.30 Do transmissor nacional de � «Educação de um povo, diz Isais Alves, não é �

Chamada de Hamburgo: Concerto de maes-" tr(lbalho pirotécnico». E' lento e paciente labor de in- �
herdeiros tros allemães; Sigrid Onegin

MI
teligencia, digerido no silencio d03 gabinetes, apó, 10nO'o �

canta.
ti tirocinio prático.

"

�
O juizo de direito do Rio do 3.00 Leitura do programma (al-

ti Missão grandiosa e sublime, qllando bem conduzida; t�
Sul está chamarrdo por edital, lemão, port.); O mais impor-'" mas criminosa e néanda, quando mal orientada. � -

para comparecerémlnaquell� juizo tanle da semana: Despedida ti EJ I S B I L Iof O i A ij
os herdeiros de Gerhard Jansen. DfA (allemão, p.ortu'oue7). � �

� ���������oo������oo�oo@����

�aSi VC�, !banCOt� O cabos
IJiJgo fi'il8, pro iiiO 'fieII-se

a tenen"ie

üsfuncclo- Herdeiro que
não apparece

narlos pÚ"
blicos

PHAMACIA DE
PLANTÃO

Estará de plantão amanhã a

Pharmacia Sanitas, sita à rua

São Paulo, 25.-(G)-A joão Pinto.

policia está realizando investiga- O serviço nocturno permanen·

ções para descobrir o herdeiro de te é feito pela Pharmacia Chris

uma herança de 25.000 dollars, tovão, sita á rua João Pinto n. 17.

deixada por uma senhora qUe la- Segu rança Nacio-
Leceu recentemente em Nova York. na I

Sabe-se que o mesmo foi in- Rio, 25 (G) - Apresentou-ternado num collegio desta capital, 'e a id t' I R
'

I
,

b
S o presl en e e a epuo '-

por sua m�e, que usava o s� re-
ca por ter sido nomeado P(\_

nome Oelf�no, tendo. antes vI�do ra a secretaria eh Segurançada Argentina e seguido p�stenor- Nacional, o capitão de fraga-
mente para os Estados Unidos.

I ta Ad lb t I dia er o .an un.

Complicações
em tarnilia

Pódem accu
mular férias

Deixaram-no
núl

o melhor sortimento de

artigos para homens so na

rasa A CAPITAL.
Cartazesdodia
CINE ODEON - Sessão

Degollado pelos
frenteu n istas Rio; 25.-(G) -Hontem, no

mome:1to em que erd descarrega
da, no càes do porto, uma parti
da de postes dectinados a esta

capital, alguns ddles calram n'a

gua, havendo nece�sidade do ser

viço de escaphandristas, afim de
<lue os m:osmos postes fossem dali
retirados.
03 esc.1phandristas procediam

a esse serviço, quando enco ltra

ram, bem proximo ao càes, en"

frente ao páleo situado entre os

armazens 2 e 3, regular quanti
dade de balas de tamanho maior

Soledade, 2S (O) -- Quando
'fiajava no 5' districto, foi assas

sinado a úos e, finalmente, de
gollado o sr. Godofredo Siqueira,
sub-prefeito d� Jacuhyzinho. O
íacto causou indignação geral,
sendo sabido que elementos da
Frente Unica ameaçavam assassi
nar não só Godofredo como ou-

que as communs, propria talvez
para metralh1doras anti-aérea, ou

canhão-levolver. A s::guir, foram
tambem de3cobertos volumes cujo
conteúdo se desconhece.

Iras autoridades.

G ponto dos omnibus

--�------ - ._,._-------
... � .._......_- ....f'_._ .. � .....

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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®
��
�)J
�,,- Profunda:n:::nte contristador o�. "

,ti(l6 espectáculo que nos apresenta o

� pleito de Outubro últi.n», com a
'fd� f d� supposta Tau i� vf'iificada no Dí-.
g tricto Federal, com o aggravante
Tii� "

dmáximo c 52 ter Je�enrolado em��� I, • .1,- P ena Capital da Republ ca-lIcé-��) b
�;1)i2

re ro e c. L1Ção do Bra'iji'.
{"â}. I�' ., f(,fll L, mais grave ainna, o acto
'fi.s I' .

�.i, -segunao noticiam os jornaes-
'rf..• de ecta- ameaçado de morte o

I
magi;;;trad0 p: e.idente da cornnis-
são de inque.iro da citada fraude. �

Se assim acontece num meio
�.""

�*�
��) AVI3AMOS a03 11)5503 estim:ldos picstamistas que estamos pagando o reemb6ollso
$�) dils cadernetas que venceram o praso em Dezembro, e de lO de Fevereiro em deante as

:� de Janeio, e assim su -::cessiv3m�nte procedereno3 com os meses st'guintes.

�§t:...§;;;'i';.�';:lÊ:i'I.::Jj.:i'IêoNl,�.�...

- ---------�----�'f!1'_.. ';���,�mA�,���1 Filhos, nóra, genro e netos con·
�� ��- ,...,): �iji�f �it·�� ��- fti'('o.- ?,� tr,� m�,� y6 ���� �,;! 4.� êõ5 $ �}) "dVI am os seus parente3 e pessôas

I I
de sua amizade para a missa que

M . lPI B '" será rezada segunda-feira, dia 28

I O LI I S ta I
do corrente, nil igreja do Meilino

I I
Deus, ás 7 horas.

I
RUA 28 DE SETEM- I Desde já aoradecem a todos

no BRO N. 1 6 I qu� comparece�� a es-se acto de
.----,-- I carIdade e relIgIão.

\

novo em foiha, macio, d��rad� r
em côres ternas e finas ...E sentI
pelo passage:ro das flôres uma ex

tranha gratidão por toda aquella
felicidade que ia levar a uma des�
conhecida, cuja figura vaga e im
precisa ficaria existindo, dahi por
deante, no plano absurdo das mi
nhas divagações ...

a

o horn (�l �í� (� C� -r.:."') ln i ! i �
A lamil;a é a :;:1. 'e c!t.t [, Iv: :-Á:e elo l (nem rri terra; d3S

unicas venturas possiveis.
Em que c -n i.te a L'lir iJacL, do ho .. ]: mó}
NeS:i'S pp.<j'j;"nil;,;Q ('(;; <1 L',) suaves tOo,) o;')1)a,. O ala zo de
m, ';"':'\ ':'-

1
• . -'..'

... -

'..
' .- < f •• �

1

Lll.. .;, •

1
r t.,.....' � "ô '. ,

-

uma mae, a palavrn (,,' ,'f,� ;,;1,\ 3. tC1Tl'Jri, Up uma (>DOS.1, o canuno
1

_ r:ll 1 J
'

.

oe. U'O 11 no, o a:J� ;J�,.') Co U,:1 HT.'i\O, a d _!< ç O dÜ5 pa. e:1Lé;S e elos
amIgos.

50" l'r' ,1 d,,, .. f ,-
.

(. 1 1.iuar.e d no 1,1.110\\. ..:-10, IIa:: r.r ·l, ... lCaJ�.c, 111 morte, que
nenhum i.stado, na sua c. xi'1ess5.o rn..c � ,'C1, L"''ll ou J'uridic i, J'amais"

h
o

evitará, em n er- um te r p-,
r 1- I'

..

I'_..omrnun 1::\0 nas a "fin,j':;, no , t.i.imphos, nas utas.
Conforto de !i.-C:,Xi os in.ü.ltf'i, estirm 1 J (!e t, dos os dias,

esperança de p:::q 'c lui(lad > 1:') "an,;: � (' na I, mbrança allectuosa, eis
O que é a Familia, f IÜE' r,crp t:1 d> e<;Jiú1.'< Id'da r" de renovação,
ao mesmo t(>:1'1'0 proj '�ç 'J da P '. -.D1V.l-rLíL� l.umana.

'

Tirem a familia ao 1 cmern (' fio o C:;1i,r,1]; façam delle a

peça luucc'onancl.. no f:<t, ....h, e L'i' n,\; o autómato, infeliz, rebai
xado de sua condição superior.

CATHARINENSES! E' d'Css,t felic.<LJc que te querem pri
var, pois o COMMUNISMO d;�"olv,"!1l(' não reconhece a FA
MILIA nos seus laços sagrados, intangiveis l

li II

�
I

A�TTtE§tlrA[iJO
L"�

Henrique Laurentino Cordeiro, residente em Lagôa, contempla
do com o premio maior no valor de R,;, 5;1653�Jn no sorteio de 13 de
Dezembro de 1934,

DE4
'I

A Pr\.TRlA BRASILEIRA é a synthese do Estado e

da Nação.
E' sobre a base corporativa que o INTEGRALISMO

construirá o novo Brasi],

Premies em Mercadorias

Premio de
Frernios

5:175$000
30$000
10$000

isenções

1
10
10

Rs.
de Rs.

"
II

Coril�" r'12:2;()et...! o lrvtes
gralisr()o

«Não houn nenbum facto ou symbolo (jue o deflagrasse, ne
nhum desses acontecimentos culmin�ntes, Olil' sào co:no a Dédra no

J • .I"�meio do lio, a provocar o aterro, e este a ilha e esl:. o desvio do

I :iI.'';;curso d'agua, .�
Nada dí�so... i)l�

"

E muitas
,
I!il Habilitem-se!

Costa Rego

á rua C. Mafra 26.

Uma idéa surgindo CO,,) toda a naturalidade, s�m os artí
ficiO$ de que se cumi 'i'Jem t'lntos dramas hi to;';cos, á guiza dos fal
sos motivos qne fizeram o Terror, na Revol�!çi1o Frar.ceza, e dos
que por aqui engmharam " d'cta<"llra do (>;-ni'lonle sr. Getulio Var
gas.»

Prernios entregues até hoje por e..,ta Filial no valor de
8.000::058$000

;;""""';;;:::::;......;::;."""""'"';;;;;;.;;;;;;=;;;;;;;:;;;;;;;·!#;;;""""","""::;;;;;;;;;;;;�:;;;;&:m;.&;""""m=�""""",m;U'9',;;""""",,,",;m;;:;;-..,O!I"'';;''';:;;''''''PF�:;,=_.;;;.iõij,õii:ei_m....."""D_=__iiiCCiiiiOi..5ii'P..,.......-__

M BOLSO
li ]f

II

Pelos

Por ddwnin;Jção do sr. S�cretario Provincial de PrqJa
ganda e chefiada pelo mes:n3, se,;i.úrá, o!1uohã, para o interior
desse Municipio uma caravana d.:: propagand1 composta de: camisas
verdes dos Nucleos de Floria'1opoJis, S. José, Paihoça e Biguassu.

A bandeira do SIGIVIA, em breve pann jará, tambem,
nos diversos districtos d,) Município dI' S. Jnsé, onde o verde-escuro
da vegetação, força-viva dJ Paiz, se cacará perf...itamenté. com a

côr verd � da canú'1 do Integralista, força-viva da Patria.

Vende-se um armazem, bem
afreguezado, sito no Canto do Es,
treito, districto «João Pessoa».

Não comprem carteiras, luvas,
meic:" sombrinhas, sem p';mei_ljl,
mente examinar o novo sortimento

ROMA�rL�cebido . pela CASA
Tratar com Jacintho L'lz,

O'C I.NOS,

QUANDO s' :.lilL s), se;n � r��.,-:;gy:;'j �.

se estar absorvido Pj; u:nél iI lê I t::l ,,�

f' d' ��������adm�v3'=;�����������=-
Ixa, o m'.ll1 () extenor p1SS'l a

ter uma importanci:l' extraordinl-
ria. Existe no fundJ d� n�3 m�s-

mos uma pdlicula mUHO �el1sivel,
onde é gravada, d"pois de varias

processos de ti'élmfotmJçà0, a vi
da que nos cerca, impregtla:ia d,,:
outros mysteri03 que descoilhece-
m03 e nos esforçamos por adivi·
n�ar. Uma profunda pJ:::;Ía an Ia

e;palhad.l t:m tOd03 03 seres, m,

eepressões mais d:ua" n03 movi
mentos mais d�sastrad03, nlS si
t lações mais ridículas, u'.na poc'
sil triste. Como existe a p.) �Sla

alegre Jos seres perfeitos e f.o
lizes ...

__ .....,

Rachel Crotman

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

ConiriSa
fadar

que, por seu e n o i me pr 0-
gresso, JeVd;a estar isento d.�
taes occorrencias, o que não se

verificaria em certas zonas afas
tadas onde, o servilismo sobre-

I "

morro campeia e e mesmo a es-

CF.dl por onde sobem agachados
os politicos, cujas intolerancia e

prepotencia não adrnittem, ab
solutamente, o necessário espinto
de imparci "lidade e justiça ...

Aquelles factos, sommados a

muitos outros, susceptíveis de sur- .

presa e constrangimento, vão
além, infinitamente além, de qual.
q�er pessimismo porventura pré
alimentado em nosso paiz com re

lação ao voto secreto, ha tanto

tempo reclamado e, na hora pre-

I S���f', tão mal comprehe:dido e

I'
utilizado ...

@ 1. v.

�

I MISSA

I: I
� pm UI.

>� I
;; I
I Dernetriae Paladino

� I

E

_)

n'lri.o3 ino�isc!�lin'ldo3 ... , .. ,

' r píi,)�-o-ia in::dvertida e impiedo� Quando saltei deantê da praça
E'1l �_gi.l!di, na pa.aJa m11S sam�nte... londe moro, d�parei com o mou

proún1, entro'.l um c1>31 d; irmão �=ntado num d03 bancos.
nO;V03. Ti'lera:n gue sentar-se em O omnibu3 p,HOU. Entraram E,tava lendo o O Homem Invi-
logues differ.;n��s. Ena, que era dois passageiros e o terceiro fi· sivel de Wdb, proximo a um PDS
joven e e;l:5raçad:nh:l, a todo mo' CClU 113 T�a. Nb havia lagar.

I
k el�ctr;co. Anoitec:.:ra rapida�

me:1to, olhava para traz a ver si Reconh�cl-o pelos occulos, era mente. A sua figura esguia de
d::.scJbria mO;'l3 miis boníta,. um habi�ué daguella hora. Um I g�r�to lo,uro, mcttida no ,uniformeNum dJdo momeil.to so:e50II, ti- dta, subm com um p=qu�no ra- kakl, curvava<e sobre o livrO. De
nha perdído o Tecio, talY�z, mo d� flores e d��uzi que era 1 vez em qU3.ndo, levantava os

miS passou imm�diatam2nte para casado de pouco tempo. S�Cl ar olhos para a linha de omnibus,
o prim�iro ass:onto desoccllJado abstracto collocava-o acima da que passavam céleres. E, talvez,
mais p�o.cimo do noivo. Ad;ptou curiosidide m3.lici03a de> publico. eIle tambem descobriss.': physio�
em s;guida, um ai dis?licen:e. O Um ramo de flore; e uma pasta, nomias conhecidas ...
renard, que traúa no braço, d ,:s- cheia d� documentos ou livros,
lis0u suavemente, e a r:,mdl rica, era o qu:: trazia. (Que outra

avdludad:l, tocou o chão do om' causa poderia trazer dentro de Fui para casa pen3ando: em

nibu5. Tive vontad� de avisar á um:! pasta?) que dará aqueIle menino? Nunca
dom. D.iva pena ver aqu�lIa ri- O .!sde esse dia, fiqu.;Í sympa.

vi outr03 da sua idade, que têm

quissim.1 pelle arra tando-3e na thizando com elIe; fui solidaria bôas lampad'15 edison em casa,

poeira do carro. MiS, a minha ma- com aq�lella homenagem obscura procurarem as praças puhlicas pa�
nia de divulgar, trav0U a bôa I

e singela a uma creatura do meu
ra lêr á luz dos globos elé-:tricos ...

I.1teDçã3. CQmecei a V2r aqueUa sexo, que podia ter approximada- O:hei subitamente o relogio e

, ,

d d
. I .

h 'c! d h faziam exactamente 15 minuto,Jovem em casa, ahran o eSCUI- mente a mm a I a e, con ecer .J
dosamente as roupas sobre as ca- como eu Valery Larbaud ou, pe- que eu havia tomado o omnibus.
deiras. Luvas, lenços, fIôres de- lo menos, usar a mesma marca

Do céo cahia uma trangnillida�
veriam perder-se pelos moveis ou de haton qu� eu uso. Imaginei a

de.
. . ,

110 assoalho... O rer:zarJ ficliu es- alegria que iriam levar aguelIas A �!da tmha tido u� extran-

'1ueeido; o primeíro que entrasse flores a um poqueno apartamento, .

ho senhao naquell:s 1 5 mmutos.

deu u 'na s::'l1sação curiosa de b �m ta'1tem�nte, águJla hara, n -l5 mi
cs�ar. E' doce sentir-se entre p;

- nhas viag�n3 d'ar:as. Um dia, fui
,013 cO:1h�ciJ,S, que nia exigem tirar a ra1!oJrapl1ia d) un d�'1-
o p�s.,dJ h';buté) dl an:zade, nem: te e foi css� senhor que m� attcn

c.l contribuição superficial da ca· deu. ,l\.chei o m ,:u quivo:o a jo

l'nradage;n, Uma ath:nosphera d.� ravd: o fun-::cio:mrio publico, pJ.�

3ympathia hll�Jlanl se irradia d�s- d� cinco crelnças, qu� eu imagi
ses e1corltro3 constantes, U�l1 mira, era radioloJista e dentista e

5ympathi:l s�m exigen.::i�.s mOyae3 nio tinIu filh03. S5 uml coma

ou m1teriaes, toda feita d� tr:ln- CJ a:::ert:Íra: elte era d� fado ti-
Andar só dentro da cid1d:! qui1iJade, harmonia e myôterio. mido, tão timido que: estraJou du

imnensa! A cidad� de dois ml- Toda a sua belleza está em qu� a3 chapa. Ness� dia refle:ti n:l

lhões de habitantes! Fa� crescer n:::nhum d,�ss:�s vag03 c01h:::cidos palavra d� um pensador e erudi'
Jentro de nós uma ind.::finivell devassa deliberadamente a nossa to qu:::, num1 occasião m� diSSera:
ternura pelas creaturas '1ue nos vida (como o faZêm os amigos). "quem diz situações, diz perso

roçam com. os fluidos secretos, Esses se satisfazem apenas com nagens", e pensei, commi;so, na

S .Ibterraneamente. Todas submelti� o qu,� smpreh,endem em ffi"men- pouca pro;)fied3.:le dessa senLn
da, ás mesmilS leis uníversacs, tos de abandono, ou p)rm�:1ores ça, em certos ca,os. O tim�d)
ao

.

mesmo clima perturbador, á quasi sem irnportanc1a, mas que radío!ogista, pac ex�mJ.Jlo, s ·�na

me;ma íneffavel influencia dl) céo, muitas vezes p�rm;ttem d::finir um timido ca;xe'ro de uun loja
d \ hora indecisa. da vertigem éltn, um temperamento. d� quadros e eS;Jelh03, como um

biente. E talvez á mesnn necessí- ti:nid3 rae d:! fa�i1ia ou funccio-
dlde de l�lCtar pela vida. Somos nario s'Jbalterno, sem que e3se

todos irmãos. A primeila pessoa que vi de sen�imento de inferiorid.lde qll� o

carro, foi um ho;nem mag'o, no constran3la fosse o producto d�
Várias physionomias nã.o me bigode, com o ar tímido de che- qualquer de33as situações, ou siquer

e"am extranhas hoje á t;ude, fe de fam lia e func:cionario pu- as tivesse determ:llldo. Por'lue
q'lando pen.::tcei no omnibus da bhco. Por ln JÍto te:n):>, in:orci I existem caixeiro, audaciosos, pa'

�ldha de Copacabana. Isso me I n:::sse engll1:>. En :oatr�va-o CO!1'l- e3 severos e zangões e funccio-

--o _ __"""___ '
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T·E·'L..:'EFU'NK E N
.
'\: Typ� '�'S�,per�Bayreuth"

_

,��: ,,0,, ,ni�is bello /e_ mais aperft�i'çoado receptor da actualidade
, ..}\ !ul�lma cr,eaçao de. TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

. "':�', <$" �;", I'
.

.ç:A.· gentes' .

C�rl�.� \\Hpepc��, . S� �A. o-M�trjz, ,i -. Florianopolls',
FILJAES EM :-:�lumenau-Jomyille -São Francisco-Laguna-Lages

,

"

Mostritàrio "llermanent_e". em Cruzeiro do Sul
�iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

PROCURE LER
o

"Calendario Blu ..

menauense para
1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

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

,:, , ..

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

". .',
'Refrigerador 7o seu

'�';,·U,�ê. ,efrlserador ..

'

�m srandé conforto PI'I • '1'" bmb''!Ii, _
.

, �rnprego de c.pltal que precisa d. estudo.

,.

','.os�nfrise"dores G. E" .Iim J. possulr.m tudo • qu. 'I 4.
.

...Is ��d<;er�o", perreito ,em' refrigeração ,.I'C�CI, IrIIlDt, ....rce
",��ntr,� dectrlo, uma, suprem. Satanthi d. qu.IJeI.eI., clurlÇ.lO • Y....

. .. ,. _"' - tJ.U..

,':' .rc/�:.·Ao· ,�.m,�ru, um t��(lgerador; .ss.Sur•••• 4.' • ..dai... • ....
tq:"il .. 0, lii�f:l,fan�. corlhcél4Q '. �. conf,.ftCt reId,.,.tIor G. &
,

'. o{ �. -

.

;ç�.'
., ,. -

.

"
.

':,

!." "

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-UruguaY"Argentina

Chile-Perú-Bolívia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Ríe- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Aírica-Europe-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

F GARANTIDO
{�:- E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA CO�1 AS MANCHAS, GRAVOS,

RUGAS E POROS ABERTOS '

�IIIISI!IIIIIII

RUA
_

C1DAD( fSTAOO
_

_�������gçg�����.Z�T�=�rlW�='!':������_.�:..;._: ;;.._.i(-:-�_.._�= -. ��

I
senhoras e Senhorinhas! I
Usem o infalivel preparado de effeitos surprcendcnte s I
Orvalho do Orj('3rlt.'E�·'� I
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirilico �v.ü.
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõn em 1886

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas c feliz entrada
de armo novo, já não obedecer»
aquel]e systema antiquado e s re.u

formulados em cartões, Hoie é
feito pelo telephone ou por pl;o, o
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

• -I •

:. ' "�il�a I�form.�õ�. '� ullla "••0.*..10,. 'I.........
.

,

••,"0' awxUi«r.... Cc'.""" ... .11 ••..,' , 'I ..

:.., .'

.:.!' .. :<,

,
•

I tJa'nfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc .

. Fornece doces de todas as qualidades para ca

" sarnentos, baptisados e bailes .

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l�HEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postal1Z9 TIZI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, EstlZrlZotypia,
Enccôer-ncçãc, Pcutoçãc, Tra
balhos em Alta RlZleuo IZtC.

A,R'T I Q,·O'SPA RA .p R E S E N T--::;:1-�!'
A:mâi;sJlnda·,e;':"'.m.;od'er-na·exposição de vasos e artigos para presntes na Casa MaCi���Mt{th(tj:���lt

_,':,. _, ''--'':'::''7. : 'V·;·l"sitem se rn. c 'ompramissos - Perfumarias· eArmarinho
�)"'-.�.; ...::.:';.�.�:•• ,;';1rt:=-;.:-.. �-=':::�,-: " . ��'.l.- _ -_.:: _

.,

"','. Com I'-$QO podereis comprar um

.

frase? de AOCAX ,extinguindo com-

pletamente ,m�sca� e formigas.-'· .

.>: -. " ...• '.
.

� Destrlbuidóres para Ú
. Brasil: a Industriá Chimica Cura S: A.; 'Blumenau. '"

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

Agentes das lndustrias 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 Cl.AUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.. "Atherino"---Caixa Postal, 102�-- Teleph. 1026

Café e Restauranl
"E STRE L LA"

.., a E···

Paulo Posito

--�I
�I

I
�

".'. Fabrica de M.ovets "Catharinertse
, r-s��b�lo��b�1>?6&�r

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

� .J."

Sociedade,' Itntnobiliaria Catharinense Limitada'

" VJll:�:J=�:a·I,Ç\e9r.ia,; ,,"

" , Sei ainda não" tem 'u� LCY'fE d� 'terrello na

VILLA BALNEARIA: procure hojo 'mesmo o nosso
Escríptorío e adqàira U!vl ou MAIS Iótes.. Amanhã,
valem mais.'

_)

.

. ,

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

..

'. U/n C6nltacló de' compra de terre�o da"iViUa '. Balnearia é

,."
o melhor presente de Natal que V. S. (Jode brindar seus filhos.
Lln�Q ,Vista Pan�j.a�lca. . ,.,�;

EspllZnO!da pralg ôe bçnhcs, .

Optlma ndacente ôe agua pótnuet,
Terrenos cornptetcrnente planas.

pt VILLA.BALH"EARIA DISTA a:
.

100Ó metros õc Ponte Harclllo Luz.
sco õo 6rant1le QuartlZl FeOlZral, IZm construcçõo,
600 ÔO 6rupo Esralar 10slZ BoitlZux.

Ha séôe ÔO Districto 10ão Pessôa.

Filomeno & Cia�
End. Tel. FI LOM ENO

"t�
�,._.. _,����_��" -_"'_' "_"..'_<-"-_"_�';--,-__:_ '_..._,,_�_:-;..�

..

_,�,.,�..._,,:..._.s.·f!&:t"1_._·:"_:_�;"::::....··__'·:Ji:''''._,t''.:_•..-I�_____''_-,,;'f?'�-f'''":':SS'l,. •.• -

'-"''I"''"�,_. _
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A GAZETA

{'r�"i}f.f'
�

A'é>� �':::il:"�"'ffi�;w,aR\ í&;tI l�
ijAr,ji."1 �';1i:J s la�b�ir.i�t;j'V�tl\'l1iJ! b..,,to mo
Companhia fl,asil"-jl'Q rara ;"ccr"lil1C1 o des

e nvolv.r.ver.tc do [ço."\om:o

captl�: e\.l_h�,.r'fpto� �(ft,,)O.cootOOO-t-::;&ç'!ta.} rcaJ!&-wo; eoo.oocaoco

Comi i:!laCÔCS ,l1kji .1111 i.te novas e muito intc
rr s ,'1;it(') Ôt' {,j ::0') (1-' C;lfJ!(a!i.t:1�J.O, quer c!-.: p::lga-
111(211 �\_-' i, arcio.i:« ll�.

Sorteios mcr'�'\ '.: d.:- .1. .ortização, C »n reern-
l' ,.'. 1, , .- v.» C' "J ,,,,,1(, (110 "1n?LOj'\)i 'i) ií1·.._tJuul ,IV l � :"l:l�\..l.._, JUJ\._ÜUV, I... ê.:"_

do capital nominal.
�. ,�.')�",-." 1"1"" ':P'l�;' ) d ; í/\ ,)'0 ';03 lucros da'4.Je;�i!;j':li\?:�J:-:" 1}� :"1\....:; '

__ l,,:; ... tl_ ,_, J'v i 1. 1. ....

Sociedade, di) 1111111 d : 10' ,,1..11103 em dcantc, ts

dos 1.:;:; �j'WU6,

São os seguintes os resultados dos sorteios reali
sados até 29 dr! D2 etnbro de 19],·1:

Titulo 1:-1.
,�, ,

B 1 '

t0074 Snr. Eduarclú Lopes Flgue1ra -

.
ama - con .

CO:11 o DUPLO do capital nominal 12:000$000
0735 S, J, Etclvma de Almeida P!res - Bar::a - con

te.nnlada com o DU?LO do capital nominal. ....
I

12:000$000
4495 Sra.Marilia HIiniro Ferreira - Rio Grande " COI1-

tem-ilada 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
7L50 Ca: los eh Si!V.l [<(\1110S - S. Luiz, Nlaronhão,
contcmnlado com R� 6:000$000
593'i ��dlr. Manoel Correi] - Bahia - cornternplado
com um titulo liberado de 6:000$000
1167 Snr. Eduardo LCL::1y - Bahia - contemplado com

um titulo liberado de 6:000$000
6979 Snr José Etclvino Pereira - Bahia - corntempla
do com 1.zs. 6:000$000
23465!11'. Fcrnan.lo Pereira d·_; Sei - Bahia - contem

plado Co)111 Rs. 6:000$;000
Ci 150 SnL Modesto Araujo Carvalho - Bello Horizon-
te - comternplado com um titulo liberado de 6:000$000
'1288 Snr. Alcides de SeQJzé1 Izodrigucs - Belém, Pa
r:i - coníemplad ) com o DUPLO do capital nomi
nal

.

12:000$000
6�()1 SnL José Duarte - Bahia - contemplado C0111

Rs. 6:000$000
23'),4 Dr. /'..ntenor (L: Faria l\luricy - Santo Amaro,
13211';t - contemplado com 11:11 titulo liberado de ...

6:000$000
13895 Clovis Martins Ribeiro - São Paulo - contem

nl.ido com o DU?LO do capital nominal 12:000$000
99'12 Dr. Niiton eh Silva - São Paulo - contempla
do C0111 I�s. 6:000$000
362�� ��r(l. Maria ltíiza CabrG'lI BonHacio - Rio de
Tani'iro - contcm:úl1] com t<s. 6:000$000J

..

!

�)536 Sm. f�uhim Steinvu;·tz - Rio de Janeiro - con

templado CO'íl um titulo liberado de 6:000�009
4272 SI r. ) 'aqulm !vl(lrq�!cs Barbosa - Rio de Janel
ro cmkmplaclo e0I1111111 titulo iiberado de 6:000$000
10557 Sr. Alvaro R. l�a!l1al!lO - Rio - contemplado com

6:000$000
15123 Sra, Dirce Schroeder - joinville, Santa Catha
rin3, contemplada com lt:11 titulo liberado 6:000$000
6894 SnL Angelo �!Ímcos � Gelem, Pará - contcm

plJd'1 C0111 titulo liberado 6:000$000
15'1.77 DI•. Sylvio Tcrr.2s ele Castro - Rio - contem

plado com l�s. 6:000$,000
6535 Snr. Carlos Guimarães - Parahyba - contempla
do com Rs. 6:000$000
15458 l112110r Elta Ramos Dias - Porto J\legre - con

templado com um titulo liberado de 6:000$000
7560 Dr. 1050 Frota Gentil - Fortaleza· - contempla·
do com DOIS nulos libarados� Rs. . 12:000$000
76�9 Snr. Elias Romey - Fortaleza - contemplado com

:) um titulo de Rs. 6:000$000

II. '7559 Snr. Akides Montano Mattos - Fortaleza - COll

tel11Dlado com um titulo liberado de Rs. 6:00u$OOO
174'1 S Darcv félLlstO Lopes da Silva - S. Paulo con-

1 templado CO�11 o Capitai DUPLO 12:000$000
:3522 Jean Duvcrnoy Rio de Janeiro - contemplado
Rs. 6:000$000
3522 Olcgario Ribeiro de Barros - Cachoeim do

lti1pemerim, Estado Espirito Santo - contemplado
Ci)111 Ps. 6:000$000
6b09 menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pin
heiro - Madre Deus, Bahia - contemplado com Rs.

6:000$000
8017 [çosa Ameli:1 Borges - São Salvador, Bahia
conkmplada com um titulo liberado de 6:000$000
3106 Dr. Luiz Bastos de Oliveira - Rio de Janeiro
contemp13c1o com um titulo liberado de 6:000$000
3106 Sr. }\rmalldo O,wiben� - Botucatú, S, Paulo
coLtempLic!L) com 1111 ütuio liberado de 6:000$000

I

eH�, ,

Peiping, 24 (G)-O addi- cul.os .

que nenhum
. des�es

do militar japonez nesta ca- obJe�hvos será cumprido m�
pital, coronel Takashl, con- �e.dlatamentc, mas em deíí

firmou que estão travados mtlV?1 ambos 'possam per
violentos combates entre as seguir-se em vista das re

, divisões japonezas que 'ope- petidas advertencias que o

ram na Mongol a oriental, J�pão fez contra a suppo�ta
vindas da Mandchuria, e as ajuda que prestam os sov�e
tropas chinezas que a elles ts aos chamados cornmums

se oppõem ao norte do val- tas do centro da China que
le do rio Hoang Ho. opera.m contra o governo de

. De accordo com detalhes Nankin,
fornecidos por aqueIle offi- --------.--
cial, a luta é mais terrivel Sedas, e outras novidades para
em torno de Tusheh Kou, verão, apresenta por preços nunca

Só O profissional competente e
. criterioso

: K Y T Chiassu vistos a CASA ROMANOS
. ,�� t b Ih u uan e ung "

� __ ..

.

�I)J' póde executar com esmero todos os ra a .os batendo-se os chinezes com -_
...

_

� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias li tal determinação, que tudo

Rec Iama! e ampliações irrepreensiveis e absolutamente • faz prever uma longa cam- •
U duraveis.

• h

! REVELAÇÃO GRATUI�� g�;A fILMS COMPRADOS I pa:e:im• 24 -(G)-As forças ções do
$ . • japonezas que avançam na

,�,���!.:��� --------��••••u zo�a deCharha.r constam de

POVO�����'1?.i$'�� - W�
mais de um milhar de ho-

1\1 _. rnens e estão apoiadas por
.

forças rnandchús. Recebemos a seguinte carta:

Atacaram a cidade de Ku- <lllmo sr. Redactot de A Ga-
Van e as localidades de zela. Meu affectuoso saudar. Ve

Tung State e' Tushik, na zo- nho lendo diariamente a secção
na de Chahar oriental, a oes-

.

«Reclamações do Povo», no seu

te de Kalgan e ao sul de brilhante diario, e, intimamente,
Dolonor. Os japonezes dis- �ã� t�nho poupado. louvores .' per
põem de aviões de bornbar- !macla com que o Jornal cUld� do
deio automoveis blindados e interesse e bem-estar collectivos,
artilharia de campanha, Por isso,.particula do .povo qu�

sou resolvi lambem' enviar-lhe mi

Washington, 24 (G)-Nos nha reclamação, que. é n.em mais
círculos bem informados cal- nem menos, sobre a pratica abu
cularn-se que o avanço mi- siva, cond�mnavel_ sob qu�quer
litar japonez sobre Chahai po_nto de Vista, de grande _numero
obedece a dois propósítos.] d� �apazes, rematados vadios, que
interceptar a principal união .diariamente se banham, semi-nus,

oriental entre a Russia e a no caes da Praça 15 e PonteMu
China atravez de Kangan e nicipal. Si, sr;Radactor, a natação
obter'uma posição estratégí- é realmente um exercicio. s�uda
l ca donde possa lançar-se so- vel, -que esse� garotos. o pratiquem
.

bre O norte, por meio da em logar mais. apropnado que não

ferrovla de Transiberiano em a Portt! MUDlclpal,' onde Fmbar
caso de hostilidade com os cam e desembarcam coostantemen
soviets ou contra o sul da fe forasteiros, sempre promptos a

China �o caso que se deci- uma' critica _ac�rba, mas. justa..E
da a penetrar mais no ter: s�'.:;,Redactor' 'amda ha dias, assls·
ritorio chinez. tmdo ao desembarque de passa
Accrescenta-se nesses cír- geiros, e" notando como elles so!

SE QUERES ANPAR UE ----------- entretinham em jogar ao maimoe
AUTO commbdàmente e com A ':pópula,ç6a dinhus de losllior'elliquànto osim-

Pessoa habilitada, com grande segurança chama o pau"lIsta provisados'iía:dadores�'quasi'tod03
pratica de hospitaes e sanatorios 0-

8 200 negros,' retinlos mergulhavam dei-
fferece seus serviços em casas par- Ford'V" Ame'açada de ficar xando vêr' um lombo luslroso de
ticulares. Fala Alemão. !I

.• "'12 azeviché, tive a impres"são exactaPhone. r c; sem- càrne de eslar na ilha de- Ceylão, 'assis-
S. Paulo, 24 (G) A gréve tindo á azafama doS" mesgulha

dos trabalhadores. dos' fri'gorific()s dores, pescadores de pérolas. Não,
i������������������������� ameaçá deixar a 'população sem sr. 'Redactor e preciso que a Po

, carne.' Além dos operarios' da Ar- licia ri"s evite' tão déprimente es

mour, adheriram os da Continen- 'jJectáculo.
tal e de Osasco, devendo tambem Creia';me; agradeCido, seu�Jeitor
solidarisar-seos de outrós.<fr\ ofi- iusid�o�. QqQ. Pimenta».

Artigos Photographicos
Revelação -- Cóoias -- Ampliações

PHOTO

J O S'E' R U H L A N D
• •

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

na

Carnaval! Carnaval!
Momo vem ahi e '59 hospederá
"Casa das Meias"

de Feris Boabaid
UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN�

ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHOPIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proxim? Car

naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes

Serpentinas e confeti também grandes stocks
e os mais baixos preços

Aproveite'm foliões!

CASA DAS MEIAS
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimas vantagens para revendedores

Enfermeira

Rua Estevei Junior, 28 E NAD.A MAB!

559 menor Hilda filha de Taciano Dória-Bahia con

templada com o �apital 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

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

Rs. 6:000$000
6427 Eduardo Guzzi 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 Osodo - Rio - contemplado c�'11
um titulo liberado de 6:000$000 .

5741 Viuva Andrelina Silva Costa - Bahia contem

plada com Rs. 6:000$000
INFORMAÇ . ES COM OS CORRESPONDENTES

REGIONAES

Cam pos Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

3 .

--
... ' .

: Troam os canhões no

i extremo Oriente
= Travados vialent'as cam
• bates en'tre nippa-mand-

chús e' guarniçô'es
chinezas__

, A A.gencia do Aérolloyd Iguassu S. A., nesta
Capital, faz scieote aú '�bmmQfcio 'e ao publico em

geral o seguinte,' J1orario para o fechamento de suas
mala;;: '

Pará ó Norte:' hajáhy/ Bluhlenau, joinville, São
Francisco, 'Curityba:; Sã'o Pau)Qj't"Santos e

. Rio de
.. janeirô,' t(ldas ás terças e quintas-feiras,�sendo:

.

-

'Registrados: ás 19,30 horas. .

. Simples: ás 20 III
, IMPORTANTE:'A

.

AgenCia' tem 0'- pxàzer de
recommendar a todos os"irtterêssados a sua secção

.

in'stãllada nó Edifício La:' Portá.:Hotel, 'onde serão
p'restadas todas as informações sobre- as varitágens
e ·commodidadcs de suas linhas, serviços de'13'orres
pondências; t:arg�s, passageiros e encoinmf!ndas.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
,--------

•

volume -- Districto feàeral
?,' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
::-1' -- Demais Estcüce .õo 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 Dspecial doEstado de Santa Catharina
I 'R_. relippe Sdmidl, ?-<ab 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

if,'D'lognostiro õcs molC!�tics I,f r,-
- e:UO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-

.-;.;.. _ T�![rhon""5 : t':" pInternas pelos �AID5 Xti' ustria, Comerciaes e ..Jroficionae�.

Tratamentos com as Radio - : i ESCliptorio 1.620 R�dactor neste Eslado:-A. Montenegro de Oliveira
C UI C F • sidcncia .1 .774 I f C IOndas urtas e ltra .::lt1S, I Director-proprietario da {( n armação ommercia »

Radies U. Violeta e Infr�-VN-; -
-

..::...::.:...::. --=--:-=---=-; fi Rua Estzuen 'Junior, ]6

melhos--Completo Gabinete der
-

�' I! 11 �.._L_ O R I A N O P O L I S

El,c,icidade �cdica _

I Accacio Mo-]
Aoplica o I?neumo-l ho rnx Por-

\
) I;

R
l!iP Ilt r....,

d Atiflcial contra a t"ubercul,?st: r,uI-. I' I.", a
.' •

!!
.:

_,
- �í1' i na�a ft e ssuearmanar, com c.ontrole raàl�I09!lO! II i e I ra tem seu cscrip-] rl� � I Y U

Consultono: R. Felippe h \'1'Schmidt n 18, elas 9 ás 12, \ I tório de advocacia á rua I -
dSELVA

..;; das H ás 17 hS.--Telcft _ II J tOA. (.")
1475 - Res. Visconde de i Visconde de Ouro Preto

I
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORJANOPOLIS

Ouro Preto, 75-Telef. 1450
12�7 _! Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su-,

n. 70. -- Phonr' I

I 1 441 C P 105
-,
_-

-

-=.1
.

perior, pelo TELEPHONE,. - AIXA OSTAL, A Educação na Russía SOI);é
t Para maior commodidade dos srs. consumidores man- Compra-se pelles iica - Por S. Fridmann

==�=======. II Caixa Postai, ) Jo. j.
tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na crúas de Gato do Mat-

I ,)
_ '

' to. Graxaim, etc. Furumdungo - For Souza Ca-

f .___
_.,- Casa Savas em frente ao Mercado margo

; Curte-se, lava-se e Psyco ./1nalyse-Por Gastão Pe-
t Nas gra!1des [uctas que desde- COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES. reforma-se pelles para reira e Silva

t: bram no campo da actividade 50-

V
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na i��-p-r-in. agasalho. _ ,Wc,; Cassacos - Por Cordeiro de

C

IiTn ilcJaU CMAP,"'Sd
ica

!�,'
cial ou corrmerci:11.bo clsp;ri��. mo- cipal do districto «João Pessõa», com fundos ;}P1UPUV

demo e bem equi 1 raco utiusa o
para o mar. _' RUA JERONYMO Edições, de Adersen - Editores

klerhone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇAO COELHO, N. 38 Edlficio d'A NOITE - 14'
divel das necessidades! cndar RIO

---------�==����----------------����������--

Dr.

AIIVO(};\POS
TELEPI-lONE 1131

Cmsullorio: Rua c,(TraJl1no 18.
TLLl ii :ONE 12f 1

u.. Gil Costa

CI INICA MFDlco--UrU,rW!A

siouado.

UNI r O ( Guia Geral do Brasil
• ......

(C-jia Gend do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

fUt--lDADO Em ]844

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

gcraes sobre todo o Brasil

Adrni-

--=�'=""=-

/I
Fscriptorio e'e Advocacia II
�r��.=�V:_���-;��J���:; II
- ----

- II
C>ILcdr;,t'rn (\> {lirci:oCom I1IImer"jal (h Facl!klacle de

IJr:c;to IInrnuem rro

Jo':o José Cabral, provi-

DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
ela Europa

MOLEST1AS DE SfNHORAS
-'PARTOS

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

EX

Preferir e �,g�b�@ ���
é td1��I� �7�D�I�

,

?

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Mlscellanea

Chegou
A VO'Z DE OlB�O

o Radio de Qualidade

Atwater Kerri
O mundo em sua casa

e-----------' ----------�:�

--�---------------------------- �

Florisbelo 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. 2 J

Novidades
literarias

Pelleteria
Argentil�a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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*Na basilica de São João de

Lairão, está-se effeciuando uma

interessantíssima reconsiruccãs ar-
,

tistica. Traia-se de restaurar, com o

anligo material, o grande órgão
mandado fazer pelo Papa Cle
mente VII e que não [uncciona
ha quási um seculo. Várias ien
tatioas de restauração já se fizeram
sem resultados. Agora, porêm,
graças ao cêrto com que se pro
cessa a reslauraco, esse mag1'lifi-

instrumento volverá a ser o que foi antigamente.
.

Tem elle cerca de 1.500 tubos de estanho, o maior d03
quaes pesa cem kilos, e medenooe metros de altura e 40 cen

time/TOS dediãmetro.
Esse orgão, que é obra de Lucas Blasi,_ perusiano, pos

srie um tec lado de 59 peças de marfim e ébano, quási todo resrai:

rado, excepção de dois artisticos entalhes, que estavam nos lados e

se perderam.

Ontem fomos informados que
os presidentes dos clubs, de com··

mum accôrdo com o actual presi
dente interino, que dentro em bre
ve deixará a Federação, resolve
ram convidar o tenente Jorg:! de
Arruda Proença, da Aviaç:.io Na
vaI'! o sr. João Didimo VaI,
rara pr�'d:nte e vice-pr sid'nt�,
respectivamente.

Não ha dlívida que a e:colh:t Ddxa O IW!L[ pO.'O p.7ssai·...

é a melhor possivel.
J P I Lá vem a turm3. dos lords,O tenente orge roença, a ém

das qualidades especia�s qu�
m�u povo I Deixai-o"passar pJ.ra

f do brmid.lvél bilha á I)hanhsia,possue, é um es orça o sportman.
Haja visto a construcção do cam- por elles 0l'6ani-cado para domin-

po d::: foot-ball da Aviação, con' go, ás 10 horas, na Praia de

cluido em 30 di 1S, com t ldos os Fóra (Po:;to 6) e que será reali-

d 1 zado d.::baixo da ma:s louca ale-
reqUlsltos aponta os pe.a sua

E d h aria c do mais estron :1oso barulho.technica. ',ain a, engen :!iro -"

civil, isso bastando para concluir-' l-hje estiveram em nossa re-

mos as qualidades do substituto d'lcção, quasi todos os Iord;.

do incançavel Neison Nunes. Veiu, como sempre, chefiando

O sr. João Didimo, adiantado a rapaziada o Caveirinha-o ale-
. , 'h gre Felfari, que trouxe em sua

A linha de frente melhorou commerc:ante na, nossa praça, e I
0-

.

I h 1

mem que tud'J leva a sério e companhia: Ma uquin o - o toli-
muito ,com a inclusão de Eucly- "d d b I Inho N�ry' Vira-Tripl-:- o bi-
d d b d· 'd possue uma SIncen a e a 00 uta, c-.

�

C
.

hes, joga or 50 re tu o pOSSUl or .., .

fi
. . cudo Zury' utuca-o tortm o

que mUlto. vira In Ulf nas atltu- ,

de uma invejavel educação spor- des administrativas, d;l nossa Fe- Pery, Picolé-o valient�. Lauro
�HOCOLATE NO AVAHY deração. E' esta a importunte Rupp; M llnàe - o ra�hJtlco He

noticia que damos hoje aos nossos lia; Barrymore- o nangudo Wal-

athletas. ter, tOd03 clles nubres senhores
Já está resolvida a inscripção da mais fina linhagem aristocrado centro-médio Chocolate, que

O novo Curso até aqui defendeu as côres do O "São Chrislovam" entre os
tica c:un:J.valcs::a.

Esoecial .' Athletico, no Avahy F. C. E' gauchos Oslord5,-em pessôa!-nos
I b d viéram agradecer as noticias gue

.

uma acquisição que o clu e o

incansavel Walter vem de obter. Porto Alegre, (G)- "O São I publicamos, referenk3 ao magnifi
Chrislovão", do Rio está sendo co cordão carnavalesco, e, nos

CHAMADA DOS JOGA- esperado nesta capital, na proxi- dizer baixinho, para que llinguem
Animado pelo successo alcan- DORES ma terça-feira. Esse club jogará ouvisse, que na próxima s�mana

çado no seu Clll'SO masculino e uma vez em Pelotas e duas aqui. I (talvez 5a. feira) irão sahir á Batalhas annunciadas:
procurando mais servir á culta O sr. Presidente da Federação rua. Barcisa fazer forcinias,
Florianopolis, iniCiará o CURSO determinou para que todos os clubs :;':Roupas para homens e Joga aguinas bar/umadas,
MILTON, no próximo dia l' de obdessem (j) horario rigorosamente, criança só na CASA J\F---,I Na bascltço di ml1cinias.
Fevereiro, um!curso especial de levando para campo, ás 15 ho- CAPITAL Ii AI Iclasses pequenas, exclusivamente ��

..-- �

���fG'l�� COO Feris fica fudos prósa
.para senhoras e senhoritas, leccio-

OONVEN�A_SE r� Oliando bra pessoal!
Passa àmanhã o anniversario nando o inglês e o francês pelo 'T a'\1 Que catinguinas gustósa

natalicio o sr. João Chrisostomo seu conhecido méthodo, prático que nos receptores PHILIPS são aproveita-�] Atacadistas U Iysséa Gente tem nus CaTIJaval!
Paiva, antigo funccionario da Bi- rápido e efficiente, cobrando men· das todas as importantes conquistas da sciencia r"" & Sobrnho
bliotheca Pública, e esforçado pro- salidades muito m6dicas. do radio,' razão porque recommendamo-Ios. f1.]
\ledor da Irmandade de N. S. do Poderão ser feitas tambem as � R. CONSELHEIRO MA-

Parto. matriculas para curso de diplomas AGENTES:- COSTA & Ca. � FRA N. 70
A sua fami.lia e a Meza admi- em dactylographiae tachigraphia. l� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r�, II IIdistrativadaquella Irmandademan- Informações na secretaria do � �j FLORIANOPOLIS I

aro celebnu na Matriz do Pun$- Cur50 oU pelo pbone 1 ,�42� _�}���,��� -- --

, I

I
I
,
��
,
I
L__::BADO _I

Dr. ,,4rioslo Ptixoto

A data de hoje assigna-la o

anniversario do proficiente enge
nheiro agôrnomo, dr. Ariosto Ro
drigues Peixoto, que, durante mui
to tempo, exerceu entre nós com

grande competencia, cargos públi
cos federaes attinentes á sua pro
fissão.

Affavel e modesto, o dr. Ari
osto Peixoto ê senhor de sólida
cultura, tendo collaborado farta
mente na imprema barriga-verde,
transmittindo-nos linguagem simples
os mais úteis conhecimentos á la
voura, serviço, aliàs que continúa
a prestar em nossa pág i n a

"A Gazela Agricola", publicada
sob a direcção do abalisado clini
co, vekrinario dr. Jorge José de
Souza.

Ao illustre anniversariante, que
actualmente exerce relevante com

missão no norde�te brasileiro,�n
viamos, de longe, as nossas

dfusivas felicitações.

Anniversaria-se hoje o sr. José
Gil, funccionario do Banco do
Brasil servindo na sucursal de
Sant'Anna do Livramento, no Rio
Rio Grande do Sul.
O anniversariante foi, nesta ci

dade, figura de grande destaque
no esporte náutico, sendo um dos
I'cudadorcs do Club Riachuelo.

Registra-se hoje o anniversa
rio nat�licio da exma. sra. d. Ada
de Linhares J'ereira, e�posa do
H. Gustavo Pereira, do alto com

mercio desta praça.

Faz annos amanhã;

AZETA Quem perdeu?
Pelo sr. Oito Bueh foi entre

gue nesta redacção uma chave cl

porta, que S2 acha á di':['(lsiçud
do seu IlegitiMo dono.

Acompanhado de seu real
secretariado, esteve hijc cm

11llSSa redacção o Iormda
bel.ssim: Kalifa F.:rts BJ;}

b.iid, o rei LI,) LL1<; 1'[1,-,(;'11']1�,
qU2 vc.u pc.lir c.d.1!'cc'�j:)'.>
mos rn 21hJr o as sum: .o jJ
tratado Dela im )!'C:E:.l (L�s:;]

1 ,

C:J:)ita! c rcr,.:rcnlc a) cors :

da Casa elas Meias, e,11 3 ti.:
i:CVCI ci.o vindouro.

O Kaliía diz q!IC o 111uu:
elo corso serà a 3 de Feve
reiro, si não chover. Caso
o tempo não pcrmiíta será

.irorogado par.i lOdo mcs

mo mês. C�n@�c�t:os
de Radio

Chupa rnas

nao engole
o item, con'or ne noticiamos,

:,ahiu á ru i o Ll._)cD c irnavales
co - «Chup.l ln iS não engole» ,

qUf: pJr demorado te n?Cl S� ex

h:biu p:la nJ33a BROAD\'!\!AY.
A turma dJ Chupa tamb em

veio vi;:l;r a rL_h�çã) d'A GA
ZETA, o que agradecemos.

E-nSor:l a rapaziada desse cor

dão usasse phautasias bem inte
ressantes, podemos assezurar que
elle não correspcndeu, totalmente,
ao êxito e.perndc.

Somente Avahy-Flguelrensa-! ris e Avia··
ção Naval, prestarão seu concurso

no festival de amanhã

ras, todos os componentes Jos
seus quadros. Convid 1, ainda,

. . I Iaos srs. JUIzes escarac 0'), pari)

cumprirem tarnb ern o horario, não
faltando áquelle Iestiva] para maior
bril�lo das pugms.

Com a desistencia do Athle
tico F. C. de participar, amanhã,
no torneio extra, que será lev1-
do a effei,to no campo da Fede
ração, em beneficio dos seus me

lhoramentos, sómente quatro clubs
prestarão seu valioso concurso.

Estão assim organizadas as

partidas:
.

A's 15 horas: 1 a) Avahy x

Aviação Naval.
Juiz-Carlos Campos

de Maria, às 8,3'0 2a) IRIS X FIGUEIRENSE
Juiz-Cypriano José

Pelo que nos informa o

querido Feris, o abalisado
balisa do «Brinca quem pódc Concerta.se radio com a

interpretou mal a combina- máxima perfeição e garantia.
Delinitivamente resolvido o çào feita sob palavra de rei Tratar COI11 o sr. LEODE-

embate entre os boxeurs Numas (que não VO:t1 atraz.i.) c GAmO BO\fSON.
Cardoso e Licinio Fonseca, no -lesse modo trancou a cousa Rua jermimo n. Coelho 18.

PToximo dia 2, no Alvaro de toda. ��.",�.r:�::�������--:;;_lI:"::

Carvalho. O K11ifa avisa, portanto, � E t"1 h . �
Licinio compareceu ôntem a que a palavra de ordem é t� S I aços... �

esta redacção e prestou Impor- esta. O corso é a 3 d'2 Fc- � ��J
tante entrevista, que na proxima vcrciro, e.n frente bra casina ti..::���::.::-� oo��=�J
semana públicaremos. dos meia; serão inscriptos

Numas já iniciou os seus treinos todos os blocos, cordões C

e, com a sua habitual calma; ranchos q�lC se inscreverem

declarou-nos que só no ring, ao até 31 elo corrente mez, irn

soar do gongo, poderá falar das prorogavelrnentc,
suas qualidades. Serão nrcmlados os bali ..

Foi convidado o sr. Porto, 3�lS que dernonstarcm mcllio

nonitor da Escola de Aprendizes, 1',:S vir/ades carnavalescas.

para actuar como juiz, o qual O julgamento para a cn-

attendeu de prompto ao convite. trega da taça e das meda
lhas s::rá feIto p::la imprcn-

Box

simo Coração
horas, uma missa festiva, em re

gosijo pela passagem desra data.
3a) Vencedor do 10. Jogo x

vencedor do 20. jogo.
Juiz-'Aldo Fernandes
Preços: Archibancada 2$000

-Geraes 1 $000. Senhoras não

pagarão.
Conforme se verifica acima,

não foi difficil a tarefa da reor
ganização desse torneio, mesmo

sem: a valiosa cooperação do
Athletico, restando apenas que o

nosso público em peso compareça
aquelle grammado para applaudir
os seus adeptos.

58.

O Kédifa Fêl is Boabaid,
após a sua visitCl a nossa

tenda de trabalho, rctirou-se
com Uil1 grandl" sél!élmalcquc,
dizendo:

Si o Brasil. pede, (é verdade)
D.::vem todos ajucLí.-lo,
Pois soffre nec�ssidade
E anda mesmo a !Jé-de-gallo!

Com a �r..issão :Bra
siletra actualmente na

fimel'ica do Norte.

CHE6Am UH5 ...

Acha-se nesta capital osr. Joa
quim WolH, capitalista e negoci
ante residente em joinville, « Batendo J_ primeira porta

Para mendig ir accôrdo ...

Tal noticia não conforta
E emagrece a quem 'stá gordo ...

-

OUTR05 (,ARTEm... .

Ontem, regressou para lndayal,
o sr. Erico Kleine, prefeito; mu
nicipal daquelle municipio. '.

Ha credores assustados
Com eSSJ nossa altitude ...
Acham :.-lb (qu � malvados!)
Que o pedir não é v;rtllde?!

Bisbilhota, tem razão,
(E que ninguem o condemne)
Todos tem adoração
Aos contos de L:l Fontain� ...

PRESIOENCIA DA FEDE
RAÇAO

Psrr o norte do Estado' em

companhia de sua exIlÍa.' esposa
seguiu ontem o sr. Cid Taullois,
funccionario do Banco do Brasil. TREINO

" . Realizaram um treino em' «fa-
AGRADECI M ENTO mnia» os rapazes da Aviação
Affonso Delamberl Netto 8 Naval. Nesse treino, por preteri

Senhora, redendo graças a peus ção profissional. não compareceu
pelo competo restabelecimento d� o jogador Carioca, estando s�ndo
seu idolatrado filhinho- Hugo procurado um back que 1 r !:nchl
Henrique (Bób), que. atacado, o seu logar. Ladeira ouWaldemar,
aqui, hoje, trazer seus' profundos veteranos jogadores e hoje afas
e sinceros agradecimentos aos Ex- tados dos ncssos campos, lilvez
mos Senhores Doutores Fritz de substituam aqueUe faltoso athleta,
Ahna e AntonioBottini, pelo se- que tanto tem procurado enfra
us effi..:ientes serviços profissionaes; quecer o bom nome daquelle qua
aos senhores José Val, Sebastião' deo. Salvo modificação de última
Vieira, Tenente Barnabé de Brit- hora, ficarà assim constituido o

to e sua exma esposa, pelos op- team' dos homen:. do ar:

portuno e dedicada auxilio que
trouxeram a Bob, salvando�o das
garras do referido animal, e, em

fim, a todos os bons amigos que
tanto interêsse demonstravam pela
saúde de Bób; durante o tempo
de sua enfermidade.
A todos, assim, reiteram () seu

profundo agradecimento, declaran
do-se ás ordens á rua Bocayuva
161:
Fpolis, 25 de janeiro de 1935

colonial em

Eu gás/a mailo Gazeta
bra qui é jllma! de bV;Jo ...

CC;WJlultos na Câmara
dos De,':>l1lacloJ ...Minha enlbaixada

chegou
causa vae destes geilos

E' melhor e a g.':nte gosta;
Os ,.torcidas» satisfeitos
Darão em fazer aposta.

Talvez o Primo Carnera
Vá lutar com oda um

Deputado, df> maneira
Que nem quer mais ... Uzcu

(dum!Pereira
-

. Buar'1ue-Waldemar
Gervasio-Belinho-Oliveiea�

Evelasio-Euclydes- Bahiano
Paranà e Paranhos.

Com «A Cidade», do
Bisbilhota.

Com o Kalifa Ferís
Boabaid---o en;ctador
do Lança-Perfume ...

Dívida
atrazo ...

Curso Milton Diz o Zéca, atrapalhado:
M:1:;... não se endireita mais,
Pois ha dividas, no Estado,
Dos lempos coloniaes ...

.-

para senhoras e

senhoritas

Fcris diz: Sarapião
Cê béde balavra i diga:
Bricure o Feris ou inião
U babáe di Céo castiga!!!

Sarapião

��'t�'·-"···"'·<··��'''·_·M��'<",''
.._,.,",--,.'�"..._ ..�--�....�.. _-,- _" _. ---. "".�.'- -- .....-.".. _ ...
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