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MILITAR E CIVIL

RIO, 22 (G)-O DIARIO
CARIOCA, em interessante RIO, 22 (G)-Annuncia-se E.llrecorrespondencla de Petroli- que, segunda-feira próxima,
na, no Estado de Pernarnbu- o sr, Getulio Vargas envia-
co, relata uma curiosa chan- rá uma mensagem ao Con-
tage feita por dois esperta- gresso, onde mostra a con- Em virtude de séria desintelligencia havida entre os ope
lhões, que, explorando a veniencia de, serem fe!tos rarios do Syndicato dos Estivadore3 de São Franci3co e o sr. ca

memoria do íallecido padre córtes no projecto de reajus- pitão-tenente Moutinho, Capitão daquelle Porto, devido a contra-

Cicero arrebanharam uma tamento dos vencimentos riedades existentes na posse da nova directoria, a mesma autoridade
multidão de fanaticos, para

I

dos rniiitares. requisitou forças ao sr. cel, Renato Tavares, digno commandante
fazerem uma srande planta- 03 jornaes dizem que, da nossa milicia.
ção, prnmettendo-lhes a sal- emquanto a Commissão en- Immediatamente seguiu para São Francisco um contigente
vacão r.a vida eterna. Um carregada de estudar o rea- de 20 praças, sob o commando do tenente Timothéo Braz Mo
deÚes fínge-se de menino Je- justamente agiu com p�es�e- reira, que ali chegou hoje á tarde.
sus para receber o carinho za e segurança, a �ommlssao

ÍI�"""'�-=O"""="'��=O�7:_',*"r#"""","S'":,,'Z'�,,:,,,,*,,��"'t"das mulheres fanaticas. que estudou o reajustamento ��""����""""����'-�"''-'�A","",,_ "'�..,."..,� "' ......."' .... .,

"'..,."...,,""""""�Homens e mulheres da civil está marchando á pas- � A CJIC.A E ����legião que os acompanha. 50 de kágado.
,. � �trabalham todos os dias, co-I En�retanto, o propno sr. � ..

mo 1110UTOS, exaustivamente, �etuho Vargas mostrou-se � Neste mez de Fevreiro, lá na sena, lá no meu torrão �com a convicção que lhes Interessado na ma.or preste- �� querido, ha muita pomba. tanto preta como rola. �foi incutida, de que no ou- za da solução do assumpto.• � Andam aos bandos pelos bosques e beiras de capõe s �tro mundo vão descansar � á procura das frutas vermelhas das aroeiras. �elas suas fadigas e nãdo ad- Prefiram sempre o ínegua- � No meu tempo de garôto era a minha diversão predi- �imittern a intervenção e pes- r Íecta, nas horas vagas de �repouso e da en '{ada e do ma- �sôa alguma, que tente aías- vavel SABA.O r chado, a caçada das pombas. Meu pae sempre exijiu de �tal-os de seu crédo. IND lO de Cuntyba <!t mim o dinamismo, a atividade; nunca consentiu no silencio �-------------------.-- ..------... - � ou na quietude, alegando que as aguas paradas só geram ��3a rba.o assas- � podridrões, ij«=��'" U Eu segui os seus conselhos. Naguelle tempo comecei 1'-

a •

L
�� caçando com bodoque e flexa de arame de guarda chuva ���S �n IO enI ages � velho. Quando cresci mais, numa noite de Natal, Papa� �� Noel me trouxe uma espingardinha Flaubert. lrlJL��

d
p ij Experimentei-a logo, radiante de alegria; não perdi �

M- t I h d em p Ieno Ia
�� mais tiro, destrocei com el!a os passares damninhos que es- ��, e ra a 0, ,� tragavam o vinhedo em dois tempos. ijq uan do e ra cond u z ido.po r I. Desde então compreendi as vantagens das armas aper-

. 'it1

d I d J U ry
�

feiçoadas. Meu velho bodoque falhava muito, mas a es- �pO I iC iaes, a sa a o pingardinha dava um tiro e fazia um defunto: era s�gi'ra, �
P ra a prisào era precisa e não falhava. �_�Roupas para homens e a

i�ft Ontem, ao cair do sol, eu dilatei as minhas pupilas lá ��O casal residia em Ricardo de I criança
só na CASA A Ontem, a cidade de Lages pre- de Justiça da Comarca, dispu-" pelo Cambirela, e senti uma nostalgia daquele recanto pito- I!t�"Alb rque 'Iutando sempre com CAPITAL senciou, apavorada, a uma bar- nha-se a voltar á prisão, onde iria

resco, onde passei a minha garôta e rapazola vida. Lem-. [(I;rque , "

U

--, r�������������'1l r. o
_. �grandes dilíiculdades e, em VIsta ij ij bara scena de sagnue, que é um é gllardar o alvará de soltura, � brei-me das pombas, tive saudade das caçadas. Pensava eu �r decse facto, a progenitora de d, � �OS � ultrage, pelo abuso da força, con- quando, ao defrontar a esquina" assim, quando alguem, de mansinho, me bateu no hombro 'iiNair resoiveu aconselhar a filha �iJ � �ra a soberania da lei, emanada do terreno do bispado, foi alve- �

e foi dizendo sorridente e malicioso: �a mudar-se para a rua S. Jos�, � Bast idores � dJS institutos juridicos. jado repetidas vezes, a tiros de I ri -Malvado, cruel, bisbilhotando até no caes? �.onde d. Seraphina, que é

partel-l � _

� A VICTIMA revólvers, pOI um grupo de tal- � -Não! sonhando, recordando as diabruras de rapaz; �
ra, possuia o seu consultorio. �,���� ����1� E' personagem da sangrenta vez mais de vinte homens, bem r evocando o passado cheio de alegrias, na sua bucolica sim- �

Assim, d. Nair deixou a com- :J{_o Çjabinete do Secretario trilgedia o sr. Cezario Woltrick, fa- armados e municiados, que ali

�� plicidade, e, comparandc com as agruras da vida vertiginosa �Panhia do marido, dando-se por- do Interior. O prof. Luiz Trin- zendeiro, que se achava preso em o esperavam. • e ingrata que estou passando. ��
tanto a separação. dade leva á assignalura do dr, virtude de assassinio por elle pra- A victima foi removida para � E contei as minhas caçadas de pombas, com as armas �
Ha dois meles, mais ou menos, Plácido um empenho de quatro ticado, ha um anno aproximada- o Hospital, daquella cidade, vin- � usadas, ao amigo e colega.IAmiflo e colega? Eu tenho ami- �J

Guerra appareceu na nova Icsi- contos, referente á compra, em mente, naquella cidad�, contra do a fallecer ho:-as de�ois, .em r.IW gns e colegas por todos o� lados, pois toco sete ou oitó �d' d l /1 H' S d '-"1
.'

t d d 'd d dos mUltas fi
b I�ldencia de sua esposa aggre lU o-a, segunda 1Tão, ao genera flcas- ygmo ouza a.)1 va, negoclan- VII u e a gravI a e

fi
instrumentos. Trombone, sino, gaita de oca, revolver, ��Preso, foi recolhido á Ca.a de tros, de um piano Essenfeld, fàa- te, cunhado do general Elsiiario ferimentos recebidos.
bombardino, bombardão, etc. tudo isso p'ra mim é sOFa, é �.

Detenção, onde permaneceu um
ra o grupo escolar «José [f3oileux», Paim, pute lcente a uma nume- 'I!t canJ'a, é café pequeno, rorno diz o Arão. ��

mês e, dali sahindo, ha cêrca de construido no Estreito. rosa e antiga familia daquella b- Duas sen h0- t Mas o Colega Amigo arrastou a conversa p'ra a po!'- �30 dias, juràra exterminar a sua O dr. Plácido acha por isso calidade.
•

h � tica. A politica é o seu chá. Creio até que essa mégera éfamilia. demais salgada a compra e relufa PENA DE TALIÃO ri n as C sua companheira de leito. E aproveitou a historia das mi- �O CRIME em assignar. Embora o criminoso estivesse � nhas armas de caça, para narrar uma passagem, des5a pobre ��
O prof. Trindade, já impa- em poder da Justiça, para o jul-'Cah i ram de Jt e coitada Republica Velha tão malsinada: �

ciente, observa-lhe, entre sério e gamento e punição do seu crime, bO rdO de � -Naquele tempo, houve uma convenção. Vieram po- �
brincalhão: isso não foi o bastante para fazer

l..Jm av ião r liticos de todos os recantos do Estado. Começou a inana:
.

���-'Po'de assignar sem susto, desa,pparecer do coração daquelles � Sesso-eo preparatorias, arreganhos, capitularões, conchavos, !I
'Dr., porque piano não é Chevro- homens rústicos o desejo insacia-, LONDRES, 22 (G) - An- t apasig�amentos e toda a ga�a de coisas ;ara embrulhar os �let. vel e irrefreavel de tirar vin- nuncia-se que duas senhorita� ca-

� homens e tapear o povo, engulindo sapo sem pestanejar, para ��
O botocudo titular da pas- dieta ao matador de seu parente, hiram esta manhã em Upmmstel � usar a frasé do sr. Alcantara Machado; emfim, tudo como �

ta politica faz uma caréta e acha com s\.!as próprias mãos, quiçá por de bordo de um avião da linha � hoje. Certo politico alimentava uma pretensão; exp0z o s(u �
graça: que duvidassem da acatada justiça entre esta capital e Paris. As ri desejo, mas_ foi inhabil na defesa e perdeu. Ficou tri�te, en- �
·-Acabem com essas perfídias, humana.

'

duas jovens foram identificadas. r guliu, não pestanejou, não fez caretas, mas se queixou �'nar- �1
porque o Zé-Catharina oUVe alra- Por isso, já no dia d? prí,meiro Trata-se das s�nho.ritas Jane e � gamente a um deputado. Este, blagueur ime�erado foi logo �
vês das t::aredes e, alem disso, o julgamento a que Cezano fOI sub- Elisabeth DubOls, fIlhas do con- � fazendo troça, d€sta maneira: �J
Juca já me olha atravessado ... ti mettido, sendo então condemna- sul geral dos Estados Unidos em � -Pudera não I em pleno seculo do progresso, onde a �
eu não quero saber de brinquedo, do a 13 "nnos de prisão cellu- .Napoles sr. Coert Dubois. �

guerra se faz com a eletricidade, a química, o fuzil, a me- ��
porque elle anda electrizado. lar, nos arredores da cidade de � tralhadora, o aviã:>, o submarino, v.)Cê aparece de bodoque, �
-Está enganado, Dr.,-a- Lages se achavam acampados Director da � isqueiro de porongo com isca d� pano queimado, pedra de �códe o profe:;snr-o dr . .J'«oell- cem ou mais homens, aguardando Pen itenciari a �� faisca com um pede ç:> de lima, tinha que perder, e si ganhas- �1

mann, com o ielegramma do mí- o veredictum da côrte popular.
. r se seria um escandalo! �R

' l t' d O CRIME Do sr. dr. João Hennque r"
E

.

b 1 �jnistro áo, não esta e ec rzza o, 1 - agora, pergunteI, m:st� turum amoa, quem é queporém, foi electrocutado. Submettido ôn�em, a no�o jul: Braunne, rece�emos hoje uma cir- � está de bodoque, isqueiro e ped,a dO! faisca! ��
Nesse momento, do lindo tin- gamento, Cezano Waltnck, fOI cular commumcando-no� que s. s. r A pergunta ficou no ar, para o tempo responder. �O ASSASSINIO DA ESPOSA

teiro do dr. Plácido salta; cabrio- unanimemente absolvido. assumÍra o cargo de dIrector da r �
Da policia prometteram-lhe que lante, o camondongo e.'l«ickey, Terminada a sessão do jury, I Penitenciaria da Pedra Grande, WI BIS B I UI O T A �

as providencias seriam immedia- interrompendo a conversa. Waltríck, acompanhado de três I para � qual fôra �omeado pela �
Gil •

\ tas. Infelizmente, porém, não hou- Zé Catharlna guardas policiaes e do official resolução interventonal f)' 4.472., a=a#.!����'a1��r�,-1���������:��_....

Feriu

RIO, 21 (G)-Em uma das
ruas de maior movimento do cen

Iro, desenrolou-se ôntern uma irn

i-ressionante tragedia.
Subindo, inesperadamente. POU

co depois elas 8 ho:as, ao 20,
andar do prédio n. 3 1 da rua

<.:- J' t d " To"o GUf'W-..Jao ose, o co" a o, J a. ....

j a O a '" de 4) annos de iêlade,
aba:e', a tiros d . mosquetão, a

sua esposa d, Na r Guerra Dias,
:.lvejoll a sua o jfü d. S.=:raphina
Mestre e, [inalmente, suicidou-se
com um tiro no peito.

ANTECEDENTES

O contador J03.0 Guerra Dias,
homem de temperamento impulsi
vo, nunca lôra um bom marido c

inllicia mesmo maus tratos á es·-
'o

posa, que a tudo se subrnettia, es ..

perando vel-o mais dedica�o,,�'
principalmente, por amor a Iilhi
nha do casal, de nome Elza, com

3 annos d � idade.

A SEPARAÇÃO

Conforme dissemos, João Gu=r··
h

' l'
, ra Dias, c egou mUlto ceao a rua

S, José. Subiu ao 20. andar onde
dormia a familia, esperando co

lhe-la de surpresa.
Partiu o vidro de uma das portas,
abrindo <D trinco por dentro. e, en-

, contrando em primeiro logar a

SUa sogra, contra ella disparou um
tiro do mosquetão, que trazia en

veLo em jornaes.
Attingida no ventre, d. Sera

phina tombou ferida e então o

desvairado penetrou pela casa ;:,

dentro em busca da esposa.
D. Nair que ouvÍra o primeiro

disparo, immediatamente telepho
nou para a polir:.ia, prevenindo as

autoridades da ameaça imminente.

ve tempo de impedir que a tra

gedia se consummasse.

O tresloucado contador, encon

trando a esposa, fez contra e'Ía
varies disparos, que lhe causaram

a morte instantanea.
Um dos inspectores da polcia,

que attendêra ao telephene, pôde
ainda ouvir os disparos.

Correu immediatamente á rua

S, José e, rompendo a multidão
que estacionava dentro do prédio,
subiu para o 20. andar. Gu:orra,
cujo aspecto era de um verdadei
ro demente, fez varias disparos
contra o policial, mas os tiros p:::r
deram-se inllitrando-se pelas PJ.-
redr.s.

Em sezuida, o criminoso vol-
'0

teu a arma contra si suicidando-se.
Entre os dois cadaveres, a filh�

nha chorava gritando pelos nomes

de ambos.
A criança pôde escapaI, por

cue dormia em outro quarto, na

�ompanhia de sua avô,

SUGANDO O TRA
BALHO ALHEIO,

operarias e o Capim
tão do Porto

!

I

!

II

SériaReajustamen
=tOS=

desintelli-
dol13 ffiflmuios malandros
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� Attentae �m! � ,

� A Agenci� Moderna �
Hoje, na séde do Nucleo Municipal, haverá como de cos- � de Publicaçoes, com séde �.

tume exercício da Milicia. � em São Paulo, é autorizada e fis- ��
� G F �l�. calizada pelo overno ederal e �,

O Congresso de Petropolis � possue a carta patente n. 112 �j

� �
� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes� por ��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j

��� EXTRACÇÃO com globos de crystaI. �
� �
�a A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �j

�� teios são presenciados pelo povo �
���������l��é!)"?���®
Usaro «SABÃOINDIO» quer .A. GAZETA

dizer econol11ia� sob todos OlARIO INDEPENDENTE
os pontos de vista.

Redactor-chefe
·-----e$$G��G��-$�(GG Martinho CaUado Junior

� REDACTORES DIVERSOS

UTUO P· E IAL" � \gentes-correspondentes em
. ,I :I quas,i !odas as localidades

�J do Estado.

:I �ollaboraQão
� TlT- 'd loid . . -I� 1 vao seta euo VI o o origina
� scbl! d -

• ,J 'DilCI] o ou nao,

;; O conceito expresso etr ar ti

�'J go de collaboração, mesmr sol;-
1i$ 'i d - . I'

_I
Cl a.,�' nao ttnp l�a em respon-

�') sobilidade ou endossr cor parte "1 I
da Rcdacçao. t.

.Assignaturas (.�

ANNa
. 44$000

SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

JS valores relativos aos an

nuncios e assignaturas derem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Cailado.

ln
Evaldo Baach, acompanhado do Chefe Municipal de Florianopolis
Carlos Sada e do academico Jorge Lacerda, promoverá no distri
cto de Santo Amaro, um comicio de propaganda da idéa integra
lista.

-0-

Florianopolis
marcha

nas

do lntezralismo
Provincias

A

M i nas Geraes

ITAjUBA' A Chefia Provincial de Santa Catharina, dirigiu uma circu

Corno o -Diario de Süo Paulo» de ôntem regista o lu, a todos os nucleos municipaes, afim de que providenciem a re-

grande desfile dos camisas-vades em Ítajubá: messa urgente de estudos, suggestões, trabalhos, photographias, bole-
«Reinou grande enthusiasrno aqui durante a parada integra- tins, jornaes integralistas e sympathisantes, além de Olitro� dccumen

lista de hontem. Procedentc.s de S. Paulo e de varies municípios tos historieos para serem levados ao Congresso de Petrópolis, que se

sul-mineiros aqui chegaram, sabbado á noite, afim de fundar o nu- effetuará no dia 8 de Marco.
cleo integralista local. di :ersos chefes integralistas. Ao seu desernbar- A Provincia de SaJnta Catharina, remetterá amanhã para Pe

que compareceu numerosa massa popular, formando diante da esta- tropolis a quantia de 500$000 para custeio das despezas do Con-

ção um destacamento dos camisas-i erdes. 1 gresso.Logo após, realizo l-se, á praça D. Amelia Braga, grande Outras Provincias tambem remetterão quantias identícas, afim
manifestação, fazendo-se ouvir, então, diversos oradores. Domingo, de que o Congresso se realize com o maior brilhantismo possivel.
pela manhã, houve desfile dos integralistas.

.

:fi ���'i't..'\rff'���m���������1Qj!i'��i'4';i'�;;;-------

Discurso do sr. Lima Netto I
�
$
�pre�entando o chefe naciona,l sr. Plinio, Salgado. Depois de abord�r ii

va,nos pontos dá nova doutrina, o oracor diz da sua passage:o" apos �
a J""nélda do: 32, pJo velho casarão da Faculdade de O.reIto de �,
SÜv Paulo, outr'ora conve. .: to lundadc pelos franciscanos frei Fran-Icisco das Neves e (rei Francisco dos Santos.

�
•
�

"C EDITONuma das ruas de mais movim�i1to da cidade, discursou
o sr. Lima Netto, chefe municipal de São Paulo, que aqui veiu re-

A-

cerca de 10Depois de annos. 11111

RS. 5:175$000PREMIO DE

res,su rreiçaoHora Foi premiada a sta. HILDA RAMOS DA SILVA, filha do Dr. Desem
bargador PEDRO SILVA, residente em FLORIANOPOLIS á rua Blumenau, 3

Escuta ia ainda as vozes sonoras daquelles grandes sinos.
Eram as VOZeS de Ruy Barbosa, Castro Alves, Fagundes Varella,
Alvares de Azevedo e outros, clamando aos 'Ywços do Brasil a ho
ra da resurreição, a hora da lucta, Lucta serena, pacifica, de i Íéa-,
sem uma un .ca gotta de sang ie a manchar o brilho dessa arrancada.
Essas vozes elle encarnava em Plínio Salgado, a concitar os moços
para a nova cruzada. Fcz a apologia do camisa-verde e relembrou
os feitos dos in�egrali;;ta3 qu:'! tombaram. Disse que não amarrarão o

cavallo no obelisco, m1S deposita-ão uma corôa de flores aos pés
de Deus, em quem sempre Se inspir-iram. Ao terminar sua oraçao,
foi vivamente applaud.do e cumprimen.ad».

Os chefes integcalistas, após u '11 almoço de confraterniza
ção, seguiram pelos trens da tarde.»

o dilemanosso

Entregar cada dia que passa sem

pre wlaior numero de p��emios !

E' o grande segredo do successo do
Credito Mutuo Predial

nos
Março

Fcrmldavel Sorteio

A marcha do lntegralismo
rnuucicipios

4 de

Palhoça
Districto de Santo Amaro

Assistencia medica gratuita I

No proximo d?mingo o Chefe Municipal da Palhoça, snr. I
�G$����;���·_------------GG���G��O��.�

TransmiUiram-se-nos reminis-J
cencias de emigrações de povos

conquistadores, e das suas lutas

que se realizaram em milennios

pasados, imprimindo novo aspec"
to ao agrupamento das populações
no Oriente e no Occidente. Alem
disso encontramos entre os the
zouros do nosso pctrimr.nio cul
tura], gr�ndiosas obras épicas, nas

quaes os poetas dos vencedores

g!orificaram os triumphos do ho
mem occidental nos combates pe
la conquista dos continentes. E ciaes; de outro lado, parece que rações da mulher dentro dos com-I cultural eHectivo, que tem repre- communidade e pelos escopos na

esta extensão do predomin:o pelos apenas faltava tal scentelha para bates geraes para a independen- s-:ntantes capazes e energicas entre cionaes em geral; 4) Introducção
conquistadores occidcntaee conti·1 desF.ncadear a chamma da revolta cia e autonomia da India -Hindú, as mulheres hindús. A As oe"a - de lei; que garantam a toda a

n_""Vê.-se at� á guerra mundial e do fanatismo que se preparava --faltariamos ao dev,�r da justi- ção Feminina da /ndia, inclUgu- mocidade, feminina e á masculi·
d0� i'1teress:�s illuocrios, na qual em tendencias latentes dos povos ça imparcial, se não .nencionas- rada em 1917, combina 05 es- na, o direito de obter uma edu
os Poderes do Ocidente, enga- resu,citados fóra do Occidente. semos mais detalhadamente os es- copos de 'Pan-/ndia, com o pro- caçlo completa, mediante um sys
nados pela sua propria idéa de Muito mais violentamente do forç<.:.s da mulher hindú pela edu- gramma de educação, aperfeiçoa- tema d� educação primaria obri

hegemonia inquestionavd e s gJra, I que se revela em noticias trans- cação moderna do seu povo e mento cultural e assistencia soc:ial gatoria, incluindo-se em todos os

-arrac.faram os filhos de outros miuidas atravéz de numerosas pelo progresso da sua cultura. da Mulher. Este programma es- [programmas e:,colares o ensino da

povos e continentes aos campos estações, revolve-se o orgamsmo Extremamente difficeis são estes pecial contem sete pontos princi- doutrina religiosa como disciplina
da luta, entre os pyoprios con� politico e social dos povos do esforços e, como já foi indicado, paes: 1') Despertar e estimular na obrigatoria; 5) A abolição do

quistadores occidentaes,-promet� Oriente; a situação está se modi- é antes. perspectiva esperançosa mulher hindú a consciencia da ca"ame'lto d:ls cleanças e a de
tendo aos legionn.rios alienigenas, ficando de dia para dia, segundo que realidade papavel, a plenitu- sua responsabilidade como /tlha terminação da idade do consenti

muito mais do que podiam ou as vicissitudes do combate e a de de poderes e direitos civis ii da /"dia; 2') Dar�lhes instrucção menta para o casamento das mo

queriam dar. madrugada de amdnhã pode tra- qual a<p'fl a mulher hindú. T0- e educação que as habilite a ças, á idade de 16 annos; 6')
Destruiram pela guerra das ar- zer innovaçõ�s, que hoje pare- davia, o mesmo espirito de inde- comprehender que o futuro da ln- A elaboração mais definitiva das

mas e das calumnias entre os an- ciam irrpossiveis. Estas flutuaçêe pend�ncia e dignidade, nacionaes dia depende em larga parte d03 leis que garantam á mulher o

tigos collegas dominadores, o res- dirigem tambem a orientação' da e pessoaes, que agita os circulos seus esforços, pois que, não só voto para os Conselhos Legisla�
pC':'ito, a obediencia e o temor aspiraçõ(;ls femininas no Oriente e revoltados, constrange os comba- Gomo filhas da patria mas tam-· tivos nas municipalidades e no

dos subjugados. I as reahzaçõ s do progresso da tentes a reconhecer e respeitar bem como mães educadoras, ellas Estado em geral, em perfeita
As lutas pe1.a independercia e mulher, principalmente na lndia as aspirações de independencia e devem reconhecer a sua tarefa de igualdade entre os direitos do ho

autonomia, das nações da Africa que é um dos pnnclpaes camp)s dignidade na compatricia e corre- treinar ,guiar e formar o caracter mem e os da mulher; 7) Elabo
e da Asia, aspirações estim�lladas da luta. Depois de havermos ca- ligionaria. dos futuros politicos e chefes da ração detalhada das leis que ga

pdas prome� L'S de reconperdél na racterizado os erros das tenden- Não negamos que é extrema- lndia; 3') Organizar a união das rantam á mulher o direito de ser

guerra mUllUúU, representan, uma cia3 supra-leac�ionMias e antigua- rr.ente difficd ou talvez impos- mulheres da India em grupos acti� deita como membro de todas as

das causas maximas da crise uni- das, assim como os abusos e as sivel, reconciliar perfeita- vos para os escopos do auto�de- corporações e Conselhos legislati
versaI, tambem na economia e no lutas geraes que impedem o de- mente o tradicionalismo dos pro· senvolvimento e da educação e vos nos Municipios e no Estado
desenvolvimento dos factores so- senvoI '1Ímento proprio das aspi-j gressislas e a luta pelo progresso para o serviço bem definido pela. em geral.

IFFE

A 105 DA MUL.t-tER
NA INOIA

LINA HIRSCH

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA

('aixa Postal 37

Cartazesdo
Dia

CENTRAL-fi hora do co

cletail, ás 7,30 horas.
ODEON - O preço de um

dever e Que semana, ás 7,30
heras.
IMPERIAL - fi hyena da

quinta avenida, ás 7,30 horas,
ROYAL-Quando a mulher

quer, ás 7,30 horas.

Effectivamente já se realizaram '

varios pontos deste programma
pelo menos em parte ou proviso
riamente. A fundação e direcção
de escolas pelas associações femi
ninas é uma das obras que pro
gridem energicamente, as obras de
soccorro para os desamparados
de ambos os sexos tambem se de
senvolvem de conformidade com

o plano geral e os projectos pa-
ra a futura Constiutição da Índia
contêm todas as garantias dos di
reitos politicos damulher,- o di
reito de dar o voto e de ser elei-
ta -- em termos iguaes para a mu,

lher como para o homem. Varias
municipios, como por exemplo o

de Oelhi, concederam á mulher
já agora estes privilegios politicas
para a região da sua jurisdicçãO.
Tambem no Conselho Legislati�
vo de Bombaym encontramos a

mulher como membro desta cor

poração, em termos iguaes aos�
direitos do homem. Outras muni�
cipaJidades enviamm mulheres na

qualidade de representantes aO

Conselho Legislativo de Punjab,
etc, A «DecI.uação dos direitos
e privilegios para a India futura
diz: «Os direitos e deveres da
cidadania serão iguaes para todos,
sem distincção de sexo.»

Como já foi mencionado, as

realizações vêm pouco a pouco, e

até agora falta principalmente a

abolição dos mais repugnantes a

bus0s; mas ao passo que os can�

çados adormecem, os resuscitados
progridem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lndustrla Consultaria O�����
a � de beUeza � Transporte rapido �

Qual a idade para � Florianopolis - Bom Retiro :
operar as rugas? � ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �

DR. PIRES Fett & Cia. Limitada �
1$000 'AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol r�
1 $000 (Com pratica dos hóspitaes de O encarregado MARCUS MOURA l�
2$500 Berlim, Paris e Vienna). �?�����,'N����WJí�Wé���

Serviço da F.B.L, especial pa- A «GARAGE AMERICA-
4$000 ra A GAZi.TA. NA» attende a qualquer hora do

30$000 Entre as primeiras perguntas dia ou da noite. Phone. 1.577
3$000

que me são feitas pelas pessôas """""""""",....".""""""""""==--=�=....,_

:���� interessadas em operar as rugas,

Idestaca-se logo a que se refere à
4$000 idade. Pensam muitos que uma

3$000 pessôa com menos de quarenta
8$000

annos não precisa ser operada. É
um erro julgar de tal modo .. A

saúde, a fadiga, estado dos museu

los, conformação do rosto, e ou

tros lactoree entrando em jogo,
nada mais certo que responder
não haver edade precisa para se

effectuar uma operação de tal na
tureza.

E' conhecido de todos o caso

de uma celebre bailarina franceza,
joven de trinta annos de idade,
que foi o idolo da platéa d:.! um
dos mais famosos theatros de Pa

ris e que se viu na contingencia
de operar-se, pelo fado de ir per
dendo seus admiradores, em ra

zão do inicio do apparecimc. t )
das rugas. Após a cirurgia eslhe-'

tica, voltou ao palco com a phy
sionomia completamente moça, re

adquirindo toda a fama. E ainda

nos dias de hoje continúa a deli
ciar Paris com seus bailados e

fascinante belleza, com um rosto

que não apparenta mais de dezoi
to annos!

Em Setembro de 1930, operei
uma moça de vinte e dois annos

e que possuia o rosto inte.ramen

te cheio de dobras, provenientes
do emagrecimento.

Pelo exposto, vê-se de modo
claro que não ha idade fixa para
realizar a operação das rugas, pois
ella deve ser feita tanto em pes-
sôas velhas como em jovens, uma

I
'"

vez que o �edico �specialis�a jul- =
gue convenIente a mtervençao. 1é
EMPRE-!i

GO : Para trabalho ex- I �
terno, preciza-se de pessoas acti

vas, na Crédito Mútuo Predial

Commercio,
e Agricu�tura

Preços corre�tas n� praça r:� I L�mpos leves kilo.
Fiomm!Jpohs I LImpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 Gatos do matto uma

Indiana 28$000 Lontras média uma

Graxaim do matto uma

68$000 I Graxaim do campo uma

68$000 Catetos médios uma

55$000 Porco do matto uma

62$000 Largatos grandes uma
48$000 Veados mateiros kilo

ASSUCAR

PELES

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sarrafos \

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

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

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

Irradiação
da Allema

nha

Sacco. de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

9$500
7$500
8$500
20$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos °::.000

FARINHA DE MANDIOCA
('Por sacco de 50 kilos)

ç;"ina com pó 13$000
Grossa sem pó 11 $500

MERCADO fIRME

SAB.I-\O JOINVILL'"='
Caixas pe'-ju,'''1as "1.,.Dr J
Cú.ixils gra:Jdcs ) ,1l)U

i;Jj�r�:UH' do Rio
FEIJAO

(Por Sú'::<:lI de 60 kilos)
Preto novo 1 1 $000
Branco especial 25$000
Ver'11c:!ho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO fROUXO

DIVEfLSOS
hrroz sacco

I :c. ozene caixa. ) (J O
GazoliLa caixa 5 j�l)�!O
Vélas de cebo caixa 16')(\Q
Soda Pyram�dê caixa 5:3 � )00
Cebolas caixa 4- l.p�\\)O
Vélas stearina caixas 3 j$�;�O
Zé:? Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 50$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

V'I d '" k'! 7$100 A:gulha EspeCIal 50$000
e as e cera I o A lh B 46$000

Grampos p. cêra kilo i $400 I J
guu a

Eom .

1
Cime�to Mauá sacco 11 $500 \ J

aponez
B
speCIa 44$000

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Bi��ne�orrfd: j�:���
Arame farpado n. 1 2 rôlo 26$500 . a

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO fROUXO

VINHO DO RIO GRANDE
BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de,5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos 160$000

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

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

Xargue coxões arroba

Xarque sortidos arroba

125$000
65$000
20$000
22$000
20$00°1
28$000
26$000

II
O
�) Enfermeira
O Pessoa habilitada, comgran- i
• de pratica de hospitaes e sa- i

<U natorios oferece seus servi
� ços em casas particulares.

�.&%� ���"',�mG Fala Alemão
..

,��� ��G��� Rua Esteves JUnior, 28.

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

, I

II

Vende-se um armazém, bem

a'reguezado, sito no Canto do Es·
.

I
treito, districto «João Peõsoa».

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

PASCHOAl SIMONE S. A.

I i

VE&"IOE.-SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA· i

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100·

LIVRARIA MODERNA

Funôaôo em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8

Caixa posta1129 T�I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' li LU II L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. J 24

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

Concertos
de Radio

Concerta. se radio com a
I

maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jermirno n. Coelho 18.
-----------------------'

REVELAÇÃO GRATUITA DOS fILMS COMPRADOS
NA CASA

A estação alIemã DJA, onda

31,38mm. irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame

nca do sul.
6$000 As 23,15 corresponde às 7,15
J $500 hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

1 $700 11,15 hs,
1 $600 23. J 5 Annuncio DJA (allemão,

castellano): Canção popular al
lemã.

23.20 .J«.usica recieaiiúa, Wer

ne. Dockhorn (corneta ingle
za), Albert Schmitz (piano).\23.45 Ultimas noticias e noticias

da Allemanha (em allemão).1
24.00 fi NS-Orchestra sympho

nica de Munich toca. DIrigen
te: Franz AdaM.

1.00 O nascimento do cantiC(i)

"Horst Wessel". lnge Wessel.
1.15 Ultimas noticias e noticias

da fi llemanha (ca5teIlano).
1.30 "Dedicações". Uma quadro

em musica de Erich Fortner.

2.1 5 fi nova Munich. FaIla:

Alexander Heilmeyer.
2.30 A "�eichsU)ehrlf toca. Di

recção: Maestro Adolf Ber-

dieno .

3.00 Leitura do programma (al
lemão, cast.); Despedida D,A
(���, a���0· !������������������������������������

Mercado de F'loriaf!ilpolls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta

Feijão branco s acco 15$OOO\Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO fIRME

Milho sacco 10$500.
.

Batata sacco 10$000 I DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 1 2$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho

Café em côco sacca 2)'7000
Ervilha kilo �,..:.,OO
Banha kilo 2�) ,1)0
Assucar grosso arroba I�0\)u

Polvilho sacco I 5$')00
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1$500
Cêra kiio 5$000
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8�OOO

1$900
1$700
1$600

COUROS

CAMBIO
Praças 90 d{v á vista

SI Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« Italia 1$020
« Portugal $530
« Nova York II $870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« 8elgica 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2�OOO« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK em 19·11 Entraàa5� 5ahiôa5
24 a 29·12

5.444
15.519
8.259
5.863

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
B.mha (caixas)
Milho (sac.cos)
Xnque (fardos)

7.555
15.306
3.274
8.110

105.878
108.2fO
27.395
22.5'11
25.496
13.5�0

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

I
'

Combinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titulos de

capitalização,
quer saldados

�
quer de pa

gam�nto .

frac
cionano.

Sorteios men

saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao l :

numero sor

teado, do
D U P L O
do capital
nominal.

CompQnhia B7�:;lc:"'') pOô""_r. �!'1��:�tj�'GF o dIi!J.
en.._,ohr;rn€':;_�o ó::; :; tO,'.c"n:c

2.000;000�CQt) - Ca.t>i�;-r) '�;:;,.:;.'�_··�lj.<.).: é'.J".J(.;�I".)-Ooj.O:-�

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

Titulo N·
16.919 Sr. Julius Balt:lzar-Rio de Janeiro--contemplado com o CAPITAL DUPLO

Rs. 1 2 :000$000 I
6:000$000 i,l'TITULaS.
18:000$000 I

I'

I
� /'
I
1

6:000$000

CONSTANTt: participação de 50 0[0 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
30 DE JANEIRO DE 1935:

Abel Francisco Salgado-Rio de Janeiro-contemplado com Rs.
Sr. Luiz Gonzaga Flavio da Silva-Fortaleza-contemplado em TRES
3 x 6:000$000

D. Maria Cortez-Rio--de Janeiro-contemplada com Rs.
Sr. Aloysio Guilherme Ferreira Costa--Belém do Pará - contemplado
com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

14.931 Sr. Pedro Teixeira de Araujo-Pelotas-contemplado com titulo libera-
do de Rs. 6:000$000

INFORMAÇõES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES

Campos Lobo & Cia.
Florianopolls -- Laguna Itajahy

14.366
5.772
5.772
5.772
5.772
18.497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
--------------------------------------------------------------------- ----------------------�------------------ -

------.----------

A TA

Pharmacias

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio 1.1'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-Ex-as
sistera, com olessor Reynal
do Viente do prtechnica a

mericana=- Ex-cirurgião-den-
tista da Companhia Lages--

I Tratamento sem dôr, servi-
I

'/. ços garantidos-EspecialistaDr. Fulvio Aducci I
em Pontes, Pivots e Co-

Advogado ! I! rôas, trabalhos de Porcela-
na-Ines. a ouro e Denta

Rua [cão PInto, n: 18;; duras-Preços razoaveis.
(sobrado) i I

I 1{ua Trajano, 7 (sobrado
Das 10 ás 12 e das 14 ás : '; Consultas=Zas., 4as.,5as.

17 horas I � e sabbados-das 7 ás 12

J e das 1 4 ás 20 horas
l=�=-=_==============�_

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater ent

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Armuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

•

V:Jlume·· Distrido feôeral
Z' •• 5ão Paulo. minas 12 Paraná
3' •• Demais Estaôos do Brasil

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

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

Volume üspeciai. doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

R";dactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

Rua Esteves 1unior, 16 .,

FLORIANOPOLIS

Refinação de Assucar
de

-

JOAO SELVA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLlS

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

VENDE-SE
uma confortável casa, sita na rua prin

cipal do districto -joão Pessõa-, com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea ,

Accacio Mo-

ê----------- ",'"
.----------�-------- -------�tJ

Florisbela Silva
Av isa a distincta freguezia que acaba de re

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

'

RUA JOÁO PINTO N. 21

Médicos
--===---==a==�-=7, Advogados
Dr. Cesar Av

Novidades
literarias

Preferir o Sabão IN I:) lO de (Curitiba) fabri�a!:!o c��Beiln�2
é dar valor ao que é bom, é economiCD e rendôso

EXPERI�ENTE E VERA QUE É SUPERIOR

Dr. Henrique Rupp Jur.
Ex-assistente do

E

Dr. Cesar Sartori
Dr. O®wa!de Bulcão Vianna

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt n: 9 Phone 1483
iDas 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

Pelleteria
ArgentiE1'a

Residencla:--R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Ricardo GaUsmann

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

Res. Rua Esteves JUnior. 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua CCrajano , 8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botlni

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
:

III Escritorio: Rua Trajano,
_

: rr 11.
'==�==�==========�

!��===
II Dr. Pedro de Moura Ferro

I Advogado
1 II

I

I Rua Trajano, rr 1 sobrado II Telephone n: 1548 :1
I �, í

M�dicina interna- Syphi!ili
Vias Urinarias

Consulto rio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
00

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSj

ArADEmlCO
João José Cabral, prov
sionado.

'

n. Fclippe Schmidf, 9-sala 3

Telephones: _

Escriptorio I .620
Residencia 1.274

IElDicgnostico õus molestias
trnernce pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
Ele c'ricidade Medica

.

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a T'ubzrculoae Pul

monar, com controle raàiologico

Consultorio: R. Felippe"
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs.i-Telef
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phoo- 1277.-

Caixa Postal, \ i.V.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desde
oram no campo da actividade so

�ial ou commercial, o espirita mo

.:lemo e bem equilibrado utilisa o

.elephone como a mais inprescin

.:Iivel das necessidades!

A Educação na Russia Sov,'é
lica - Por S. Fridmann

Furumdungo -_ Por Souza Ca
margo
Psyco finalyse-Por Gastão Pc
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro d:!
dpelpuy
Edícões de Aders. n - Editore':,

Edifício d'A NOITE - /4 .

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

., '
..

_ t

......... ,.. .. �.......,.�:_.
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� Filiaes erll: BlurllenaU - ..Joinville Sao Francisco Laguna [_�ges. �
� MostrLJario permanente em Cruzeiro do Sul ��
�, Secçao de Secçao de Secç80 de ��_r1� FAZENDAS: �j[� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��.�
�� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeira �
(,��,�

Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas ��ll� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, íerragens para portas Machinas para latoeiros "': l}�.
� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �,�,jl�$J Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. csplosão, Motores l�
�.� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �1-,�,�f,,� Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos, �fI",',�I�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona ,!�

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �(� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �<ij
� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceutícos sonos, serviço mechanico ��
t� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
f11 Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral _ �
� Ernpr-eza r'�acional de N(�vegaçâo. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "!\·1ax" �
�

.

Fabrica de Pontas "Rita MariaJ9 - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arat'sceH �� ��,
��2�!*w.��'? $��I�� ��W���t�}�����1��'�����l����"'??�4�����m�����
� .-er;mp;a �_ �."\1II:"�'ilm�-��rrr�!,��������

i -c o m p a n h i a A I i i a n ç a d a 8 a h i a r�i'
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... Eunõ cõu e��B-';'��------_-
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I,' Uonfeitaria5E6UR05 TERRE5THE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,�

rrpitGI recüsoõo

9.000:000$0001 R conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais 0l2'

36,000:000$000!
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Receita em 1933 1'1.762:703$361 �

t b ti d b '11mmoveis 13.472:299$349,
samen OS, ap ISa OS e ar es.

Responc;alJiliàooes assumiàos em 1933 2.369.938:432$8,6! :
.

(Estas responsabiliàaoes rei!Z�;ml,-5e aórriénte aos ramos oel

�
RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

. f060 e TRAN5PORTE5, que são os DOI5 UNlr05 em ou"l ,'. ""1'[,' H' E,� O D O R O F E R R A R Ia rompanhia opérc)
,

I '
- .

Agentes, 5ub'Agentes e RegulC1uores àe Avarias em toàos 05 � J RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
EstaDos 00 Brasil, no Ur-uquc (5uc�ur501) e nas pr-lnclpn as l � RUA TRAJANO) Telephone 1.194

praças e;-:tran!]CirCS I';;Ag en tes em f_l:J ri a;iO r:o I i e rRm eo� LO!3o & c:A. !=-;;;;;;;;;;"""m"G-"'_�':;;'0;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;:m;m;;�'__"'_';:;;;;;;;;;;a;;; iõlliiii !
Rua r. marra n 3::> (sc br-uôo) I'ulxo postal 19 �

Telegr. ALLlANÇA Teleph.1.083!J li ��=-,,!,�.����,��""�'����������

__::_'=:��..::::.:J I i Iomene

A� GAZETA

Chiquinho

Yaurt daGranja
Zina

End. Tel. FI LOl\>1 ENOSociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

Vil!a Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,·J. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O 5 E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SjA.

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

Um contracto de com/Ora de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus (ilhas.

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

-

TTENÇAOLlnõc Vista Panoramira.
Eaplcnõtô o praia oe bnnhoa.

Optima nciacerite
õ

e agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA SALNEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Her-cll!o 'Luz.
soo ào 6ranàe Quartel feàeral, em construrção,

600 õo 6rupo Escolar 10sé 6oiteux.
Na séoe 00 Districto 10ão Pessôa. E' O melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dícites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermjdades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraídas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;�;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;::;= segue - seuma grand e q 11anti dade de ac ido Iac tico e ba-
II
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

gente.
'

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

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

Prestações rnensaes desde 3Q$000
A 5ocieoaoe se cnr .... rr-cr;c àa constrúccão àe Préàios

rica lótes aoquirio05,meàianil'-o pagamento ài uma=entraoa á
uista e o restante em pagamentos mensaes.

Informações completas, á Rea Conselheiro Alafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUAI<DO NICOLlCH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telep/1Onc n. 1632

Ivo

I

f GARANTIDO
'!·i E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL '

ACABA COM AS MANCHAS, GRAVas.
RUGAS E �OROS ABERTOS

RUA
_

'IOAO� �?TAOQ__

SE QUERES Ai:' I'AR . ,i,
AUTO comrnodamente e cem

segurança chama o

F@r� WJ �!m2�'�,)
Ph ., �"2�one. , . ·-1

E Nf..DP- MAIS!

Mod lata i
RUA 28 DE SETEM- 'IBRO N. 16

Momo vem ahi e se hospederá

"Casa das Me�a$��
de Feris Boabaid

na

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Higoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes

Serpentinas e confeti tambem grandes stocks
e os mais baixos preços

I

Aproveitem folioes!'

CASA DAS MEtA.e
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2 .

Optimasvantagensparar�or!:_ I
PITAL.

PARA HOM �IJ�
Rua Conselheiro Mafra (esquina "'"ri �j';tno)

c
c

I!

II
I

"
/
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A ZETA
I=OVO

Após uma salva retumbante
de 21 tiros, S. M. Rei-Momo
se aproximarà da terra, em lancha
especial, devidamente e feerica
mente illuminada de fogos-de-ben
gala! Irá receber em alto mar,

Na noite de I 2 do corrente S. M., uma commissão de mem

pavoroso incendio d�struiu com- bros do C. C. c. C.

pletamente a igreja de Rio Ca- Rei-Momo ao pisar a terra se

pinzal, no municipio d� Cruzeiro. verissima de Dias Velho será ova-

Famos ontem distinguidos com O fogo teve inicio na sachristia, cionado p�lo público boquiaberto!
a visita dos srs. Armando Blum

I
sendo deLalde todos 05 esforç05 Logo após, passará por entre alas

e Raul S;:ara, respectivamente, empregados para salvar os adornos de blócos e cordões!
. l' d b' d" E oh

"

E h" Evohe'!
o blóco valoroso de Saul Lessa,

Inspector geral e mspector a po- e o Jectos a Igreja. V e. vo e. foi engrossado com mais os des-
derosa CO'Tlpul1hia de Seguros A O facto causou grande cons- S. M. solemnemente penetrará temidos foliões Odilon Simas e

Gquitafiva, que nos offertaram ternação. no C. C. C. C., ao som da J CdS d L dmarcha Gabiroba em fl5r, que
oão ar oso. egun o or

. • t. será tocada em homenaaem á
Enéas o blóco està de virar e

ene rg Ia e sec r Ica .

h b
'" romper, desacatando daquelle gei-mm a o scura pessôa!�_���_�����,,",�,,**,�'�_�""'���"TM'�-�a�R,=,"�""�,,,�;;;�,,��._����������,,,, V

to. Lord Enéas anda bispando o
ocês vão vêr que gozo! ensaio dos "bambas" da TrindadeO «Rei «, devidam�nte vestido

d I
e gostou muito da animação rei-

e ca ções, capinhas de seda, t ,
"b

.

d b' d
nan e.

coroa, astão, nanz e lCO e P
tucano, cabelleira basta, tomará Iorque

o

um auto e á frente dos blócos e Quem fala de nós
cordões f�r� uma passeata pêlos tetll paixão
seus dommlOs I
Evohé! Eva/zé! Evohé!
Quem será o Rei-Momo?
Procurem concorrer ao con-

�����OO������OO��?��������1�

Nossa Vida �
�

"*"�....,�-..."""",�r.;;:",�,,,,,"...���!.!'!���L...-"'�""'_�...��)i.

*
* *Exercito de chumbo. O

mais importante exercito de solda
dinhos de chumbo acaba de ser

exposto, no Rheinland, per um

amador de Kriesgpul, o sr. �V,
w.u.
Foi eIle mesmo que fabricou

todos os soldadinhos: empregou
nisso quatro toneladas de chumbo
e passou quatorze annos da sua

vida para reconstituir o exercito

imperial, um campo de batalha
com tanks, aviões, cerras de arame farpado, até um cemilerio d)
[roni, sem esquecer o estado-maior imperial, no qual o kaiser, Hin
denburg e o kronprinz figuram em evidencia.

t». Victor Konder

PARTEm ...

Edgar Carneiro lolhinhas-rcc'a-nes daquella Socie
dade.

Agradecemos os brindes e a

amavel visita.

A data de hoje regista a pas

sagem do anniversario natalicio
do nosso prezado conterraueo sr.

Edgar da Cunha Carnsiro, lnspe
dor Regional da 1 6a. Ínspectoria
do Ministerio do Trabalho, neste

Estado.
O distincto anniversariante que

é um Iunccionario zeloso e U!11

perfeito cavalheiro, é muito esti
mado em nosso meio social.
A Çazeia associando-se ás ho

menagetls que lhe serão prestadas
hoje, felicita-o.

rHE6Am UNS ...

De Curityba chegou, ontem,
pelo avião da Aerolloyd, o sr.

Max Berenhausen, representante
commercial,

OUTR05

S;:guiram para o norte do Paiz,
p-Ío avião da Aerolloyd, os STS.

Mario Slerca e R11ph George
Walker, inspector da The Wes
tem Telegraph Cornpany Limi-
ted.

Transcorreu ontem, a delta 'ln-

ni versaria do illustre c rtharinense fflLl..EClmEHT.O:
sr. dr. Victor Kondu, ex-minis-
tro da Viação e prestigoso poli
tico.
A Gazela, embora tardiamente

felicita·o.

fAZEm AHH05 H01e:

Falleceu, ante-ontem, de apo
plexia celebra], quando trabalha
va á rua Laura Caminha Meira,
o sr. Hercilio Fernandes, opera
rio-broqueiro da Prefeitura Mu
nicipal.
O seu enterramento efFectuou-se

no Cemiterio de ltacoroby,a exma. sra. d. Dolores Fer
nan.Íes de Oliveira;

a senhorinha Maria Ermelinda
Silveiro;

a senhorinI1a Jandyra Pereira;
a exma. sra. d. Indta Furtado,

esposa do sr. Euclydes Furtado.

Igreja incend:ada
-:

VI5ITA

A falta de

TEM CAUSADO GRANDES PREjUIZOS AO COM
MERCIO DA CAPITAL

Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á rua Con
selheiro Mafra, nesta Capital, um exceIlente motor OTTO,
com força de 6 HP, muitíssimo economico e funccionan
do admiravelmente, em perfeito estado de conservação.
O motor em apreço é movido á gazolína, kerozene ou a

oIea-crú. Substitue com vantagelTI a energia electrica, pois
é mais economico. Optimo para mover officinas typogra
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to
da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor

rente para as suas machinas.
Lembramos ao Governo do Estado

pois que se presta para as suas officinas
ou mechanicas.

Preço para a venda 5:500$000; custa, hoje, um novo

72:00G$000.
����������������
� CO:NVENÇA-SE �
� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � ;

�
do radIO, razao porque recommendamo-los.

�
�

AGENTES:- COSTA & Ca. �
�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �

. ��{��
-= .�.', �t�,���

em adquiril-o,
typographicas

I
I

."C "

DOMINGO!!!

S. M. Rei Momo vae chegar.
José de Diniz, o esquio presi

dente do C. C IC. C, acaba Ce
receber um longo telegramma de
S. M., no qual explica a impos
sibilidade de estar aqui Domin
go em vista de sua visita ao Rio
de Janeiro.

Rei-Momo, pcrêm, delegou
plenos poderes ao nosso mcança
vel Chefe Tenentino e vae dahi
Momo será representado por ou

tro dito cá da terra, sendo no

entanto segredo o nome do re

presentante de S. M.
Quem descobrir o dito cujo te

rá um premio!
O premio é uma linda «caixa

de tança-ierfume metalico de
luxo, offerta do nosso querido
Califa-M0r ddS Arabias e da
«Casa das meias»!
O Feris é a bondade em peso

sôa e é só pedir que elle dá tudo
que tem e mais o q!Ie não tem.

Não fosse elle o serenissirno Prin
cipe dos D..:sertos, das Vendas
Muhicôres, dos Pomares de Tâ
maras, Laranjas da Chína e das
Odaliscas tentadoras!

No jogo internacional entre a

Frdnça e a Italia, um centro

�vante poz em pratica, tal qual, o f�����[:D!':���'::::�r
jO?O do nosso I?a:or jo.gador: � Esfilhaço �
�I�zatta, da Itaha. Os jornaes �

I I S� •• I�
italianos cornmcntam o jogo do �� �crack, fazendo lembrar as quali- r=���:2!,:;�........ ��

����� �����
dades de Friendereich.

Gara"e Americana

RIVER x PALESTRA

Vae ser um festão!

Rua

Realizou-se ontem a partida
entre o 1?iver e o Palestra ltalio
em S. Paulo, vencendo o primei�
ro por 2x I, terminando, assim,
o River a sua temporada naque].
le Estado.

F. C. D.

Reuniu-se ontem a commissão
organizadora do Regulamento pa-

.,.

ra foot-ball, creação de sub-ligas,
etc., sob a presidencia do sr. Af
fonso Veiga, designado pelo pre
sidente interino da Federação. A
commissão, após longos debates,
chegou a uma conclusão, e, nos

primeiros d.as da próxima sema

na, serão concluidos os seus tra-
balhos,
Todas as cidades de Sta. Ca

tharirn serão contempladas, dado
o minucioso e criterioso estudo
que a comrnissão dos quatro a

?fcsentará.

Onde ar1da
I'�icollussi ?

A familia do sr. Carlos Nico- J

lusoi, residente! em Lana, Ítalia,
solicitou ao agente consular da
quelle paiz, em Herval, sr. dê.
Miguel La Patta, noticias a res

peito do mesmo, pois ha quatro
annos gue desconhece o seu pa
radeiro.

Sabe-se que Nicolussi tr abalhou
em diversas localidades deste Es
tado.

«Que haoérá)»

DJMlf'\GOI!

Continuam trabalhando InC�S

santernente os dirigentes do Íris
F. C. pra organizar a sua dire
ctoria que deverá traçar os novos

destinos desse c1ub.
Já está definitivamente assenta

da a occupação da presidencia
pelo sr. Vital Araujo, sub-oflici
ai da Aviação Naval, passando o

actual presidente para a vice-pre
sidencia. Permanec�1 ão como es

tão os cargos de secretario e the
soureiro, parecendo-nos entretanto

que o sr. Amphilochio de Carva-

I
lho Gonçalves será convidado pa-A iás tiuhamos pro.np a a no-

..

d
.

d d I
ra o cargo de I' secretario ac-

ncia e sua ViU a, quan o te e- ! d
'

phonaram á Gazeta', d' d
cu nu an o-o com o de represen-

izen o
t t d I b - d'

bl "I an e o cu, que nao po era

que o oco não sairia ontem e d
.

d r d O
sim amanhã!

'eIxar e ser conna o. actual

Um logro que Lord Tubarão s::cretario passará para 2' secreta-

incorreu involuntariamente, vehicu- no·O J
.

J ' d S
lando o rebate falso! O bloco

sr. oa�Ulm ose e ouza,

j(lS I p rtencente a Armada, e actual-
mente na Capitania dos Portos,
receberá a direcção sportiva, con
form€ a attenção que deu ao con

vite que Ihó) foi feito. Trata-se
de um el emento já affeito a' s ro
das sportivas.

A eleição desse c1ub serà rea

lizada sabbado e nessa mesma

noite se darà a posse. Está de
parabens o rubro negro.

NOITE «BAMBA»

Até que emfim, a quinta-feira
desta semana (o dia de ôntem},
Sateu a da semana passada!

Quinta gorda.
Fuzarca grossa
Animação super-pyramidal!
Encheu a noite de ontem o

Juvenil bloco d03

PALHETINHAS!

PALHETINHAS

Volta a «Luz» á luz da encr�'nCl

E cada vez mais escura

Essa �ousa se despenca
Sobre o povo que a atura!

Mas um Ministro entra agora,
Não sei se nisso ha .lambanra� ,

Para dar, jà, nesta hora,
Uma lei de... segurança!

Saudando o Ta[ú-./ls
sÚ ..•

Parabens, e sê bemvindo!
Meu caro Tatú-Assú,
Vae entrando, vae subindo;
Como vaes, como estás tú?

Bisbilhota no Merca
do ...

-Bisbilhota já tã.o cedo
No Mercado-(diz Don'Anna)
Não lhe faz mal, não tem medo
De comer tanta bana a?

-Não faz mal, diz Bi.;bilhoté',
Esta banana é comprada.
O que a paciencia esgóta
E' a tal banana dada ...

No microphone
Java.Jornal...

do

Vinte horas!

C »nposto de uns guiou' n oci
lhos e outras tantas moreninhas e

.ouras tambem, trazendo ao centro

1 ma rainha, fez um", «entrada"
estupenda no front da maluqui
�e, tendo dançado d �fron' e ao C
C. c. C. em sua homeiage.nl
Por ter tido o apparelho do Java
'ornai um ligúo desarranj �, não

'oi feita a saudação de praxe por
?arte do C. I :. C. C.

.

ÁXX

UM RIVAL DE FRIEDE
REICH

Todo o mundo em frente
No gozo do Carnaval,
Feliz, feliz escutava
As falias do ... Lourivé.J.

ao Java

curso!

Domingo!
Si Dona Chuva consentir e o

pessoal estiver para a coisa...
E' ali na «batata»!

20 horas!
Fogos!
Rojões!
Cantos!
Canções!

Os alumnos da

De repente. o som brtcado
E pára a voz de trombone:
Foi o Lourival, coitado,
Que enguliu o ... microphone ...

Saraplão

E o «Rei» chega e nós cahi
mos com elle no mundo ou na

farra grossa!
Até Domingo , Vamos aguen

tando o calor da folia j
·0 Kei, boys ,-

Escola M ixta

deram vida ao "fandango". Be on

tem, tendo Lord Car.. i Li:o uma

saudação ao publico da sacada
do "restaurant" "Cruzeiro do Sul",
altos da Ccnf.:taria Chiquinho!
O povo gr ZO 1 e bateu palma,

aos «bambas» do «Chupa», que
ontem bancaram bebés de louza
em punho e com o mestre-escola
à frente da "tropa"!

dar p ef. rencia á nos�a sapéca ci
dadezinha para fazerem o cama

vai e entrarem no «fandanao» de
'"

mãos dadas com Lord Caveirinha
o «rei» dos furos carnavalescos'
mas que desta vez sahiu furado i

Que venha Lord Gallo, com

te! JS «bambas».
Cá estamos nós já de ha

muito mergulhados na mais devas
tadora pagodeira.

Quem fala de nós
tem paixão

LIGEIRA PALESTRA COM
LORD CAPELLlNHA

Ontem á tarde encontr �i Lord
CapelIinha de bico caido!
-Que é que�houve, amigo ve

lho!
-A nossa» rainha» ...

- A rainha do «Mocotó»?
não vem domingo a cidade fazer - ElIa mesmo, anda triste.
tambem a guarda de Roma de Depois que ler os jornaes sobre o

Rei-Momo?

I
Rei-Momo! Pensa que poderá se

"p. .

.

Sorve�tem" � occasIão moça- ap_aIxonar por '. Magestade.
da, que nos aqUI "tamos" nôs re- Nao fosse elIa rall1lza !.... mas,

bolindo mole que nem cobra cas- como abandonar o seu querido
caveI! bloco? Inpossivel!

Venham vêr como se brinca -Mas o Rei-Momo é um ve-

aqui na zona braba da farra! lho gordo, cabelleira comprida,
A grande sensação da tempo- nariz de tucano, feio, pesaào, com

rada carnavalesca será o uma enorme barriga saltando p'ra
frente!

BLO'CO DOS VIAJANTES! ! -Ah! o «Rei» tem barriga?
-Tem!
-Então a Rainha não quer.

ElIa pensava que elle não tivesse
barriga!! Si elle tem barriga, el
la não quer j !
E lá se foi Lord Capellinha.

contente da vida, pensando no

fandango de Domingo I

Lord Gallo, seguado nos annun

cia Lord Coragem, já se acha
de malas prompta� em Porto Ale-
gre para VIr com um numeroso

grupo de viajant€s-foliões desaca
tar os «bambões« cá da ilha! A
semelhança do lannosJanteriores, os

nossos patricios, represelltantes
commerciaes. vão, mais uma vez, Lord Tubarão
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