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

dG S��� Embaixada O I- anniversario do Inte- Cordão Carnavaies-

,... ALo. ...
- CO Fi I hos da Lua

�al\�n�arlnena gralisma em Santa . .':
..11

"
I
se

.,,]) 1ft Rem"'" Foi-nos enviado da secretaria

�
.. ,� Conforme estava annunciado, realizou-se sábbado últimr, a

Ql,I\UI'" Catharina do Cordão Carnavalesco «Filhos

reunião do directoria municipal de São José, para deliberar sobre a Seguirá ?oje, no vapor «Co.m- da Lua», campeão do Carnaval

altitude do mesmo órgão em face do problema de presidencia cons- mand,ante Cap�lla», com d�stmo de 1935, officio scientiíicando-

litdeional de Santa Catharina,
ao RIO de JaneIro � nossa bnlhan- Em homenagem ao l: anniversario do Integralismo em Sta. nos �ue, em sessão de assembléa

Presidiu a reunião o sr. Aristides Ra:110S, prefeito municipal te e valorosa Embaixada do Remo, Catharina, realizou-se ôntem, em Blumenau, uma grande parada geral foi eleita e empossada a sua

'd� Fkrianopolis e irmão do sr , coronel Interventor Federal, servindo

I ,Os comp_onentes da vale,nte.em- em que tomaram parte 1,250 milicianos. Esses homens p�rtencem directoria para o período de

corno secretario o sr, Tranqulllino Ramos. Compareceram ainda os
baixada, v�o bastante animados, ao nucleo, que Alber,to, S�ein, com su� reconhec�da dedicação e 1935 a 36 ficando assim consti

>IS. coronel Manoel de Oliveira Ramos, José da Silveira, Antonio c"ncorrer as gran?e: pugnas do compe�e�cla, soube disciplinar e conduzir da maneira mais brilhante tuida: presidente, José Manoel

Pnilippi, Amoldo Souza, e quási ;10 final da sessão os srs. Salva- CaTmPdeonat� Brasllel:o do Relmo, e patnotBlca, , .',.
de Andrade; vice-dito, Agostinho

dor Doe'la e Ana,elo M'lcié L o os n03, catharinenses, a me- reve tocara a Flonanopohs a occasião de commemorar J ê d L l ' tari F
r f>

'

d _ d
'

, I I"
"

ase a uz; secre ano, ran-

Exposto pelo presidente o assumpto, foi elle largamente de- pn o st'mpre nao e�marêçamos I
este ac?nteclmen o,

-

avera uma exposição de tudo que disser respeito cisco de Oliveira Furtado; 2'

batid,), resolvendo 03 membros de) directoria, contra geral espectati- nuncfaf ?OS �ossl�dS condceltos defgen-,
ao ,mo�HI�e[}d!o �tdle'dha u.n anuo atraz, contava com um triumvirato e dito, Francisco Duarte da Silva'

va, seguir o único caminho indica L) pela disciplina partidaria aguar-
te a da as

dent
o mar, aze- mela alma e CI a ãos. l ' thesoureiro, Carlos Schmidt:

dar O pronunciammto do D;recto:io C.::ntral do Partido sobre a
mos votos ar entes para que a 2' dit W I W dh
E bai d C I' d' R A h

I o, a mar en iausen:

m aixa a at rannense o e- C Uva e o d T' M id di-
di d B 'I A A t·

ora ar, raJano argan a: I-

mo, possa izer a to o o rasi bo�-te""""'" pO' rgen Ina t d h t B
, bA

I I , I I I J rec or e orc es ra, oaventura

queE«a terr� eb oa:>,'" f'
consoante expl.·ca-se Feijó;regente Raulino Moreira;

quem e om p nasce elto...
d I J' M d

'

di
a von ta e supp ente; ase e eiras; irector

dO hOmem
de cordão Manoel Feijó; procu-

. radar geral; Arthur' Feijó; com-

PARIS, 25 (G)-Um appa- G�NEBR,A" 24 CG) - Em I missão fiscal: H,ermoge?es Pedro

Urna companhia da Sir John Simon l4. vez da Austria, Ih f h b
nota ontem distribuida, achancel- Matheus FranCISCO Reis e Wal-

re o para azer c uva e OUI I
'

"f' I
'"

poltcra paulista surprehende Hungria e Bulgarla f' d ' A d
,ana argentma rehICOU a nota demar Silveira,

te�Pd � ,apr�sen� I � ca

r do Brasi! sobre o conflicto GO

n �:�rc�:Z�k2�:�a �9:rma- PARIS, 24 (G') .-A decla- ROMA, 24 (O)-Um alto mlaB
e

�;eDI�,
o

Amae\,Pe � Chaco, declarando que houve Ad' b b
funccionario declarou hoje

sr, �r�adr
u O�$.

bmacd ma,e mais de uma informação coníi- aquira uma om a para pl.!-

cãc minuciosa dos factos passados, ração feita anteõntem, na constitui a por um tu o e CI- d 'I ' xar agua de poço!
.(

bl d C d C que a ltalia na conferencia d d 600 d
encia aos governo do Brasil e

em que se su evou urante ires amara os 011l!11uns por
. , menta arma o e metros e EdU id '

B I' SID J h S'
", de Como a realizar-se após I

' " ,sta os OI os e Peru, sobre o Id I d "I'
dias em 'otucatú uma companrua f'\ O n .rnon, ministro 111- a tura, em cujo mtenor, graças as

qu a h II' hil I'
ea para conSUMO ormcuiar.

da Força da Policia ali aquartelo glês dos Extrangeiros sobre a 3. visit i de SIR John Simon dillerenças de temperatura, pres- f
e

d
c

a�S idar
c I ena, qua 1- Eleva a agua a uma altura até

lach, eventual participação da AJ- a Berlim, defenderá o direito
sos e densidade de ar, se estabe- el�:u B r

'

on

pgens amistosas» 15 metros, lunccionando conjuga-

Em espedativa desses aconte- lemanha na conferencia de ela Áustria, a Hungria e Bul- lecerà uma corrente de ar ascen-
pr

e, 't °dlvlabe araguay com o da com um motorzinho de 1 [4
,

. ,
'

C d garia rearmarem-se, d d
" OpOSIO e uscar uma oppor- HP 'd I' d '

ementas continua em ngOr0sa orno, ao regressarem e ente que con uzua para a zo- tun:.J d d d' f
., que po e ser Iga o ate

'd F P'bI' B I' 't' jA 'd h
toa e e uma me lação or- num simples d t d I

promptl ão a orça u lca, er Im o minIS ro mg es e os na supenor a atmo�p era vapor mal,
pen en e e uz.

l'louve cuca de cem transfe- enviados E'speciaes da Oran A Allemanha não de agua e ar quente. A P
tt

' ccrecenta a nota A rPro baratis$imo-Gran(.l,� al-
rencias de oHicÍaes para diversos

I

Bretanha, França e ltalia,- penn i ira Produzir·se-ia uma verdadeira, ,

que a �- --:.- -

corpos da tropa federal, que surprehendeu sobremodo os tromba l�ando a terra ás cama-' g:ntma s,empre conslderõu condl- cance pratico.

lambem ef.t::' em rigorosa prompti- circulas francêscs, os quaes, BERLIM 23 (0)- Noti- d f' d t h d çao preclpua no assumpto. a co1- "INSTALLADORA DE.
cia-se que 'o Governo pres-I

a� rdl�� ,

a a

mhosp �ra et Pdo eOro laboração e o prévio ass�ntimen- -

dão. sem rechassar ::) idéa de en- se-la mgu a c uva a von a e. t d B 'I d E d FLORIANOPOLIS"
tabl)lar-se con versacões com t21rá a devida attenção á sug- d' t d S 'M I'

o o rasl e os sta os Uni-

".... I .B -' , •
_

,Irec ar o ervlço eteoro ogl- d
'lirue lU It &t e EI a AlIemanha dentro de um gestao de SIR John Slm()t1, co e o secretario da Academia "'�.... Rua Trdjano n. J 1

futuro mais ou menos afasta- no sentid� de convoca� uma de ,Sciencias declaram que a idéia fL*.����-xa�{f!!IC��:s:rt':_�:*'"D-:'�����
do, advertem que �ssas eV,:n-1 conf�rencIa das quattO po- do Ínventor lhes parecia inleres- k A

H
tuaes trocas de lmrressoes tencIa_s � a to�as outras sante e reclamava experiencias ij

_�_ \ ; I I _) _A.O F_._ .. _

�
não pódem confundir-se ao qUéstoes lflternac�onaes pen- comprobatorias. � -

_ -------""" I�accordo de consulta, estabe- dentes de soluça0, sempre O inventelr Dubois deseja que � H" h ��
1 'd t' t t AlI h a t tad oje, sIm; oje A Cidade deve ser escrita ...

e�I o an_enormen e en re as que � �man a seJL ,ra a sua terre meteorológica seja ele- ti com cal 'd' r
ües naçoes, em pe de Ig�aldade, aJunt,a,n-, vada na exposição de 1937. E,

ma, pOIS o. Ia lind.o que aí está, engala- �Id
-

nando a nossa quenda Flonanopolis com todas as �

do-se que nao se permItIra então não terà mais curso à ex- 'ti bele d é I
ltI

Esteve hoje e� n,ossa re 'icção A AI i h e teY'cia alg ma negocie
' �� zas o ,c o azu e iluminado que tanta aleO'riâ �

o sr. Camlllo Sllveua de Souza .eman Ia .quer qu po L, U. A pressão: Fulano faz tudo, só não �� n�s dá; pOIS O dia lindo de hOj'e, repetimos, �os
I -s SU ..... s colon I ao:-

com o Relch como SI fora um faz chover. ,. d f ��Filho, morador em Capoeiras, o c.1 Q. �,
'f

' � a orça5 para escrever e coragem para levarmos r.

qual nos pediu tornássemos públi- LONDRES, 24 (O)-Infor-
paIz In enor. � a cabo a .tarefa de dizer o que pensamos das cou- �

co o facto que passamos a exp6r: mações procedenks de Ber- Novo levan- O melhor sortimento dnae � sas q�e amda estão em desacordo com todos es- �
Em dias da sem;.;.na finda, trez Iim, dizem que o chanceller artigos para homens �b J ses pnm?res que a Natureza nos proporciona... �
individuas perversos - os quaes Hitler, si interpellado, se pro- te no Uru- casa A CAPITAL. �, A Cidade de Florianopolis! Quem não se ex- ��
jà conhec� e er..1 breve os porá poz a defender o direitc> da " r.�� tasla ante a graça e os esplendores que a nossa �

d I'
, 'AI! h t d' 't 9ua,. R b

., terra apresenta aos que a VI'SI'tam?
�

ao alcance a �o lCla-aprovel- eman a er Ire! o a uma �

��tando-se das trevas da noite fo-' esquadra de maior importan-p OU O no H, E nós, já .acostumados a esse ambiente riquis- �
ram a um pasto de propriedade cia pote:1cial e pedir que se

I
ardto GAlegreh' 25 (O) In�or- Asylo de r.��� Slm.o, nem mais �os apercebemos de que esta:nl)s ;��,

'

d I R 'lImam e uara y que em vista " a viver num pa f 't d
�

de seu pae, que e negociante e evo var:1 ao ele 1 a gumas d J b _

ralzo el o e crepúsculos côr de �
'd b ,I' b 'd das COlollI'as allelna-s do an-

os rumores C'e pertur açao da Orpha-OS � rosa
resl ente tam em a I, e a nn o a '-

d U 'd �i
...

��.��'cancella soltaram um animal bo- tes da Grande Ouerra, como, f)dr emd nA
o

,ruguayd, bas
auton �- � Ma�, si procurarmos nos alheiar do conheci- �

,

d
'

d I t o I' 'lí se Ih" façam co
.'!s � rtlgl'\s re o raram a VI- .. mento diSSO tudo que' d"

vmo estIna o

aod, aç,ougud'e, Jtr_a-
ou r

_

s I I,,, '-
,

n-
gilancia, adoptando medidas de Sabbado, na Policia Central, �

vImos lanamente, si ,nos co- �
zendo-o para o Istncto ê oao cessoes ",conomlcas, comparec u o sr. Manoel Pedro

I�
locar!ll0s, por um momento, nas condições do to- ��

Pessôa, Gara�a Americana Rua' preCl-�;::� o commte, Larre Bor- da Silva, Provedor do Asylo de ti
rasteiro que prescruta, ávido de novas impressões, �

Nesta localidade em companhia Francisco Tolentino n' 1 ges que occupará o cargo de in- Orphãos, queixando-se de que na

I \
todas as bel�zas da terra ainda não vistas, have- �

de grande número d� populares TELEPHONE 1,577 d 't d 22 23 f 'f d � mos de s�ntIr, nesse estado de transporte, em que r,;;

passarama dive.tir-se em tourada s �

tcrventot ° departamento. nOl e e para ,OI urh o,

r.�� uma alegna extranha nos invadirá a alma, elevan-
�

b
.

I
daquella casa pia, tendo os gatu· � do-nos como num sonho! �Icorrerias com o ravio amma ,

A CO a II-gaça-o repe 11111 Unos pernetrado por uma das ja- � E' q ri' I' �
). Sciente do que estava occor-· i I

'.

"

nellas da lavanderia, 13 lençóes U
ue ..

onanopo IS é linda, de verdade. Ha �
rendo, o sr, Camillo dirigiu-se, h

1M
em todos.os, d.etalhes do que a Natureza nos le- r.�

novos· que se ac avam em um � gou f d d d �
apressadamente, para aquelle 10-

tanque":1
' u�a In Inl a e e cousas belas que a pena [�l

cal com o intúito de evitar, GJue : por mais adextrada, não póde descrever. Seja n� �
prosseguissem os maus tratos com O enxerIo azulad? dos céus, ou no vêrde das águas de nos- ��
o animal de propriedade do se'J

� s�s balas, ha sempre um motivo de estupefação. Seja �
pae, o que foi impedido de reaL- Reúne-59 � aInda,nos maravilhosos contornos de nossas colinas �
Zar em virtude dos obstaculos e LI-g. G verdejantes ou no colorido dos nossos crepusculos �
amea;as feitas pela população, Segundo nos informa um prócer colligado, a AlIiança dos a �e sonho,. ha sempre e sempre a mais viva, a mais ��Taes e tão grandes fôram os Partidos Por Santa Catharina, em resposta a uma consulta, recebeu

II Inconfundlvel prova de que, Florianopolis e' !tIt '1 'd
uma IJ

eXce,sos comettidos com o ammal, telegramma do sr. dr. Adolpho Konder e outros paredros, actual- GENEBRA, 24 (G) _ O �rra prevI egla a com as maiores ctirici(l,s da 0'- 'it
) que este veio a morrer de cansa- mente no Rio, declarando taxativamente que aquella aggremiação presidente do Conselho da Liga

vmdade!
I

�
ço, causandl), a,sim, a seu pro- não deveria utilizar-se na próxima renovação de Paraly, secção a 1- das Nações convocou os seus Oxalá, tenhamos sempre muito e muito <imôr �
prietario prêjuizo de apreciavel nullada pelo Superior Tribunal Eleitoral, de quae,quer outras chapás pares para uma reunião na pri-

ao nosso berço natal, propugnando pela sua gran- ��
quantia. que não a da AlIiança., com o suffragio integral e completo dos meira semana de abril, com o

deza e pelo seu progresso. ..�O facto merêce especial atten- nomes que a compõe, Quer isto dizer que Colligação repelliu a ten- fim de considerar-se o appelIo da Florianopolis bem o merece. r
ção por parte d05 autoridades tativa de qua!quar enxerto. França sobre o rearmamento al-

�

BI S B I LH OT A II r
"competentes. Vejamos o que fará no ca30 o Partido" Liberal. lemão. I�

�...�- �
#��.r:C'����

questão,
Foi, assim, i:lútil a primeira tentativa do operoso prefeito da

Capital.

lia EU5�opa sobre um vulcão

Divertindo-se·
comafúriade
Um boi esta�

, ,

/"faram-no, nJa�
tando-o

... ;_,_
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DE5POR 051nt I i D!ARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

ilih�rUIl'l;u) Ct'Jilado ,hml�!"

REDACTORES DIVERSOS

vgcntes-corrcspondentes em

quasi todas as localidades
co Estado.

COllab,oração

r
REDACTOR CVPRIANO JOSE:'

Jogando com mais firmeza e aproveitando
melhores opportunidades o Avahy

venceu o Figueirense F. C� pelo ele-
vado scorre de 6xl

A I ntsgral isrno
r • •

nos murucrpros
--()-

NUCLEO DE FLORIANO?OLIS

marcha do

se das
F. C. Chegou hoje, pela manhã, d� Petropolis, o sr. Car'os Sada Não será devolvido o original

que, naguella cidade, integrou a representação da Província dé' puhlicai:/,o ou não.

Santa Catharina. O conceito expresso etr arii-
���'1t'''

---oo��--- Na proxima qual ta-feira Laverá uma sessão, na nova séde , go de collaboracão, mesmr soli-
tando á mesa téchnica se o fiO- a Gallego, que schcota desastro-

na (,uJ será, pelo chefe municipal, feito um relatorio sobre os Ir a citada, não implica em respon
díam fazer. sarnenta para fóra. A' s 16,3 3, o balhos realizados no 2' Congresso Integralista de Petropolis. sabilidade ou endõssc OOr parte

lUJ2' marca rigorosamente um r:e- Pa,a essa reunião são convidados a comparecerm não só 0" da Redacção.
�alty contra o Avahy e Borba camisas-verdes filiados ao nucleo, como tambern t030s aquelles qclc-I Asslgnaturastira batendo a bola nas trajes.

I aqui ora se encontrarem. ANNO 44.H000Bctinho se machuca ao se chocar 1
• II"

íP

violentamente com Paraná. Rei-.
II S�N1ESTRE 24$000

RIO NEGRINHO rRINlESTI�E 12$000
inscriptos,

MEZ 4$000
A correspondencia, b.m comoc1:. São
os valores relativos aos an-
n incios e assignaturas devem
ser enviados ao Direc 'or-Ge
reate JairJ Canada.

NA VE'SPERA DA PAR
TIDA

O JOGO

TODOS EM CAMPO

Ccl xc Postal 37
�..oUUISli!..��

Com 03 últim JS acontecimen
tos verificados na semana e pu
b'icados neste jornal, no Correio
do Estado e Republica tornou-se

movimentadissirno o ambiente spor
tivo, disto carecendo sempre a

cida �t: para maior desenvolvimen
to do n03SO sport. Aqui e acolá
discutiam os paredros do Avahy
P. do Figueirense, emquanto o sr,

Poli se mantia silencioso, demons
trando mesmo calma e certa S3-

tislação por vêr o movimento da

vêspera de um grande jogo, isto
tudo na rua Felippe Schmidt,
ponto principal da cidade. Tínha
mos a impressão de assistirmos
um jogo entre Paulistas e Cario
cas, em vista dos cornmentarios
animosos ou não, porém todo,
dentro de um rigor sportivo {;

social. A Çjazeta ao atravessai

um dos blocos do Figueirense te

ve a sua pas�agem int�rrompida
pelo sr. Licínio F I)nScca, fervoro
so defensor do -alvi-n'?gro, o qual
não escondeu a sua contrariedade
pela nota publicada, accrer,centan

do que possuía elem:,ntos para
combater-nos. Oxalá que seja rea

lidade o sonh'J do sr. Fonseca.
E5se cavalheiro, apezar de irrita

do, não se excedeu de um terre

no sporti vo, motivo porque mere

ceu, por certo tempo, a nossa a:

tenção.

Era precisamente 1 6 horas e

todos os jogadores entravam em

campo, vindo o FiguO!ire'lse até
as archibancadas saudar o Ta

rnandaré F. c., emquanto o Avahy
saudava, no seu posto de honra.

niciada a peleja após um minuto
de interrupção, Gallego êscapa e Foi Iundado, contando já com elevado núm .ro d_�
shoota batendo o couro nas tra- o nncleo districtal de Rio Ne9! inho, nu mUJ1l.:1plO"

do, B_ t .

!1liJjl TnlM,('Al'l� ;1. 15

(EdJicio proprio)
Capital 136:700$000'
Reserva 56:42,1$498
R::-:CEBE DEPOSiTOS

�PA6AHDD 05

SEGUiNTES JUROS:
qc Limi!ada S·[. ara.
qcAviso Previo 6·l. ara.
Prazo Fi:w g·l. ala.

ves. Carregam 03 àia�üeiros
Figueirense e Boos prática duas
excellentes dele -

as,

u

RACHADEL

n n

OS QUADROS FO'RMA
DOS

NERY SALVA I-L dias, por equivoco, noticiár iraos qu� havia sido fundado,
Após a caça de juiz, pois o sr. 1 no municipio de BígUlS;ú, na 10c,J_lidd� T[�; Riaçh�)3, u n n.i.ile o

tte. BIlbau não attendeu ao con- C d A h L' 1arregam os o va y; ms integralista. AgoUl, porêrn, estamos h<lbltrld)s a dizer que ;l,!) fo!
vite do Tamandaré, o sr. Nelson dá a bola em off-side Medci- na quella localidade mas sim em Rach ld.::!.
Machado da F. C. D. chamou d N d f P f

, . .

ros que a emen i e ery e en- elas undações constantes dê nucleot, em Biguassú, póde·,
os htlçantes ao mero do c:ampo de optimamente marcand

.

iiz
.

b
. BI" J

'

-o, ...' L. c L , '- o o lU! se prever, para muito reve, mal'; Ul1 em n.rncnau, ar3gua e

os quaes formara� assim: Flglle'·1 essa penalidade, Dois corners Brus�-lU�. L:n!a mas seguramente o Estado d.� Santa Cal;'_ u;na
reme' Nery: Canoca e Arnaldo' t A h - 'd' r' Provi

.

I I· -d' J '")1'
. r» I 1

B b" .' con ra o . va y sao. esper lça- tran-Iorma-ae na rovmcia nlegra I�Ll I eada por 1 iruo o , o-aco e

or �-Gato e M�acyr; Magn- dos pelos dianteiros do Figuei- con.truida pelos seus ca:11isa:;"verdcs.
o

nho, Paraná, Aprigio, Seccura II 11rense. II
e Calico..J1vahy: Boos; Carlos e SOROCABA
Betinho; Z�, Chocolate e Aquino;

, QUASI O PARANA'

Gallego, Godinho, Lins, Medei- Combinam melhor os do Fi-

ros e Pieper. �ueirense, passando Ai)rigio "

Calico que centra para Paraná
mandar de cabeça. passando a

bola rente as traves. Voltam a

16,10 sahp.m 05 d.) atacar os do Avahy CJm Lins á
frente que passa a Medeiros. Es

batido te e-n bôas condiçõe5 err,ewla
forte ás I 6,4 5. mancc_ndo de
fôrma surprehendente, o

20 goal do Avahy
(Medêiro3)

Avançam os alvi-negros c Pa-

ContinLÍa na 60. pagÍna Francisco Tolentino n' l'

Banco de I'
.1 Credito �:lo-I
�' rp' n lar

...... A""""r� I

;
I; tA!�«;'t �'� .- I·

i cola de San ... ,�
! ta Catharína I
� (Soe, Coop. ,;esp. Ltda.y

i
i

I
I
�

Especialmente, para se e,te,d=f c::;:n a Ch.día pfOvinc:al
ve:o á pé de Sorocaba um sy,n,-Jathisante do !lOiSO m:'.lYi:n.::nto.
D;sse-no3 ePe q'.1� o cnthusiasmo lá é d); maiore; e que até aqui
viéra afim de pdir instrucções para a co:npetente fundação do nu

cl:.o d:: SJrocaba. E' mais u -na vcc Big'laS:il'1 a COlperar para a

construcção daiuelle banco de coral que, pJr sua S Jldez, pora a

pi jue ao comr:lu:1ismo, á liberal-democracia c! calervJ.

I,

II
Usar o «3.\3MJ INJiO» querQuerendo repara:-, engraxar e la

v.ar seu autolT'ovel procure a «GA"
dizer econo;n:a,RAGE. AMERICA"� ..\» na

todos

o�.; pO:1tO'1 de vista.

BOOS EM ACÇAO
Atacam em ligeira combinação

osldo Figueirense, Calico schoota,
carregam os dianteiros e Bo03 é
chamado á primeira defesa da
tarde. Nery apara bem um school

Eram ainda J 3 horas e os cu" fraco de Lins. Gallego avança
riosos ingressavam no A. Konder

e cenira para fóra. Hands do
tendo á3 mãos uns a Republica, Avahy batido sem resultado. Pie
outros o Correio, etc., proseguin- pér, depois de driblar BJTba,
do na discursão do caso de Poli. centra indo a bola fóra. Comer,
A's 14 horas, o .;ampo estava ás 16.23, contra o Avahy sem

rep�eto e o povo p se mo,trava resultado. Hands contra o Avahy,
a��lnso ,pelo espera�� encontro, I batendo Gato,essa falta que pro"
a.e que as 14,30 deram entrada

j
voca um mele na porta dO,soal-do

em campo os s��un�os quaJros Avahy, ficando a bola pedindo ::jue
do Ava�y e do hgu,e:.rense. J schoolassem por favor, até que

DepOIS de uma sene .de carre- Carlos salva o perigo. Pieper dà
gadas sem controle termmou (', I trabalho á defesa do Figueirense
tempo sem qUe o scorre fÔS3e a-

com seu jogo rápido.
aberto. Veio a segJnda phase e o

litigantes se apresen:aram mais dis
postos a abrir o score. Ha um

penaliy contra o Figueirense e

Victoria tira para fóra. Avançam
os do Avahy e Sapinho colloca
bem, marcando o l' goal do A
vahy, a's 16,36. Continua:n os

ataques e outro penalty é marca

do contra o Figueirense, conquis
tdndo Victoria o 2' goal do A

vahy. S�m mais ataqt;e a regis
trar têrminou o jogo com a victo
ria do Avahy por 2xO. Serviu
como juiz o sr. André \Villain,
que agiu bem.

Rachel C r o t rn a '11

NO CAMPO S�rviço da F. B. L, esp�cia: para A GAZETA

ESTAMOS vivendo prec:- pO:lCOS anno,;, tem sidJ cOIJladJ !J:inci,)iJ. To:los estZlo mlis ou·, í ' b' J b' h,,�:n mJ i.llm�n,e, a nn o rec a,

pitadamente uma das fór:nulas em todo o munjo, inclu3:ve e"}- ln �nos s'::,);l�a-J.:); pJr p�T.1�na, ln S16::0 que deveria ser uilido.
mal's fascl'naY't":s do romantismo:- tre nós. rvb r.=m velhos esta- d.ffer:::oçlS de int�:-pr�tiiça-o - co:n ç ,

'h d' ·'1,. � ;Jor eS3àS orce as Istll_a-se o

o culto da juventude e da revol, distas e são im'1l�diatomente m:- as quaes é impossivel cim;ntar àc,ido da critica masculina impe
ta. O mundo está sendo entre- cejid03 por valores re:,,:;n-.evc�J.- u,-n m.)vi n�'lto. Por ex�:nplo, no d:n:lo a sedi'1pntação normal das
gue insensivelmente aos moços. d)s. Substitu�-se a expe;i�n::i;;1 fe-n:nj,mo bfl3ile:ro 11'1 diver33s CO:1�ju'sta, consagradas uma vez

Oictadores de pOUt:O m 1is de qua.- pelo desejo d� reno'laç lO. RWJ- C,Jfr :.n�es g'le a l)?ta n dJL:rentes p �la opiéliào publica ...
renta annos sur5em á frente dos Var é o grito d� avan:;J I versões da dDu'ri:1a. Ai nua"}ç'l·; En rê::D�O, c1� um grupo ao

grandes povos responsaveis pelo ne:n sc-n,Jre sã:) radi'::'lIn�:1te dis- o:lt:-o, a:ju _lias nU'lnç'lS de que
Patrimonio da civilização. 03 par- A iustabilidad � d; ffi:.r,110 Tn:)- tincta; e muita, nz,�s S'� co ].fu:1- ç - l' .

,do I aCl·na. n�m se'Ilpre são tão
tidos politicas mais turbul�lltos e dernv d�vê ser u·na co"};e ]'lêJ.- dem; mai o CJ;iJ;o é Cj ',� e,s:iS !TI1. rca.cla . QJanJo muito, se J'us
ambiciosos de poder são fôrma' c:a do espirita de r ;voltél da mesmas nJa'-ç ti são � u'fici.::: ,te, t ftC3. la'II du 1S co:rentes: a d1 di.
dos estricta:nente pela mor:idaje. mocid:d�. O; m::>ços é gOle estãD paca e3tabelec�( proLm-:lli se;n-a- feita e a dI e;querdl--a que pre-'
As columnas do fuehrer foram re- á frento d � tOdlS as rêVO!U 5Õ�), ç5�s. Dc:s Je a a::tT'çã o dis:r �ta fere consolidar a victoria, fJar3
crutadas entre osjovens. Na H�s· ;ão elles que dlfu 1 i:.n a3 id :01::>- e conservdora d1 dJJl,),a Carlo- 3vançlJ' p'1:l1atinaTlente com o

panha os uaiversitarios são 00 5ia3 mais avançldi5. Llnça:1c!o- t1 Pereira d� Ql iroz, inspirada pro�r�;sJ J) pa!z e a que d�seja
responsaveis pdos ultim:Js succes- se um olhlr apelo sJbr.::: o pa- I11S m.1;S n)'J:,�s tmd.çêj_�3 pula- proseJl:r OJffi1 e,pScie d� a,).)3-

sos revolucionarios. Aqui mesmo, noraTla do m:.r:do mode!":1J, ve- mentaíe3, d� fid..l�dad! a::> seu e- tolacb, dJend�ndJ os P:O;S_;l:n
no Brasil. ha poucos arn03, pre- rificaremos que a humani�:bd_; s� le:hrado e a03 pi'ilciiJi,13 - d;m::> m'!.s mais extremista" se·n att�n

senciamos a lu:::ta dos mais m::>ços entrega a constantes experiencia ';. cra\ic::>s n 1 ll'lção, até o fa:11tism) d �i ao p:esente, m 1; vinn::1:::> a'

contra os con.ervadores e ainda Periodic3mente e com differen::a da -'ucllas qu::, 11) diz �r d � llll P 'n f ' E 'I .

� � 1 - as o u_uro. ;ta u :lml me:

não nos refizemos deõsas campa-I d.! pJU::OS a:1nos, surgem n::>3 p:lÍ- sociJlop mod�r.l.J, collo:::a n as parece mais arrisc3.da, j;Bta:n �nte

nhas pela moralizaç"io d::>- regime z�s, aparentem �nte mais solid03 g�neraLzlç6:!s a::im 3. d3s esp::cia- devido áquelle espirito dO! revolta
lemocratico e já surgem novas n::>vas doutrinõs. li13ç30!s, -i,'o é fem'nism) aci- que pa:'ece pEújir 03 mJVim�n-'
reacções, a integrabta e a com- C3.d,:l g��aç3.J qu� sah� dls ml d� p1Tticlaris:no, intern3.cio- t03 m)j�rnJ3. Uma eX,Je i�nc'a
munista. Não desejo referir'm� á escola" IisJ:1s�lda por e,se CJlto n.1liimO acinll de! n1cionalismo, - sê;5uida immc:diata:nente d� outra

3ignificax'lo effediva d�sses parti- .:benfreadJ da mJcidad:'., quer ln uma série cl� m )jJS difbrcrI" 3.nba p1r esgJtar as re'e 'V.1S di';
los como forç:l� politicas, mas trazer a S:la �o ltrib,Úçào. O,; n1)- �s d� c.),n?rehend�r o fem:nismo. nu S1S. Destru:r amanlü o que se

como brç13 rebeldeS e m::>ça', vimentos renov.1dores s� succ�de:n \....-ada grupo qa� S:lr,F ten um bz hClj�, só:n�ntc porg'.l� um p::
para concluir que a historia con- e, as m lis d 15 Vêzes, constatamos, nov.) p�oJra:n na; um 1 ó;d ,'m e:;- qu �il::> detalhO! precisa ser m0d\fi
temp::>rane3 está sencl.) escripta pe- CaIr tristeza, qu� não h'1. e�colas, p�cial a cumpr;r. Sone:1te num

I ca:lo, nem sempre é o m�lhor
I E d d·"

1

t 11 d' I
os jovens. m to 05 os terreno3 nem 0utrm1S: porem, mOj:!5 pas- pJ:1 o e,03 se e1co;1tcam: to 05 mélO U� se chegar a um fim.

politico, so::ial, artistico e até sageiras. QJanjo não variam as t�aballlJ.n pelo evolurilo e eman- Por ou�ro lado, é pre!::iso vêrifi
certo ponto s:ientifico, a m::>eida- idéas, os proces-os é q'lo m'.1duD. clpação da mulher. car se o ap::>otolado não é m�ra

de tomou a frente da civilizaçiio. Nio se Verifica, mês:no en'ere o,; In.idi,:rn .�nte U1H CJisa imjJe.L vo::ação para o ridiculo e para o

O. �xemplo de Mussolini, q.ue fez j moços, aqtlella co.ntin�i hd� q�e a artlculaç�o d:'sses gr Jp::>3: é que: I martrrio d:ante da critica das
Mmlstros de E�tado de tnnta e garante a con:.ohdaçao d:! um todJ3, m3.1S ou mO!IlOS, se comb:i- multidões.

ASSIM NÃO.··

BATE BOLA

Atacam os do Avahy e Ca"
ri'xa mette as mão. em Medei
ros jogando"o ao sólo. Foot"Ball
ou lu;:ta romana. Bôos fritica ex

(e-ler.te3 defesas de schoots dos
dianteiros do Figue:rense. Lins
de poo"e do couro passa a Co"
dinho fm bôas condições; Godi
nho se desvencitha de Carioca e

shoota no canto marcando, sob
applausos da assistencia, ás
16,30, o

l' GOAL DO AVAHY
(Godinho)

No ínt�rvaJlo do jogo do 2a.
fiara o I' quadro os rapazes do
Avahy, cOnJO se adextrando, ba
\em bola ante', porém, pergun-

OH! SEU GALLJ:GO

Carregam os do Avahy; Lins
dá passe em óptimas cOl)dições

I,·H ",., Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. O!':w�ldc f.hilcão Vianl1a
I

Clínica cirúrgica-operações II
I

Escriptorio R. Felippe
Das 3 horas em diante dia-I f! Schrnidt n: 9 Phone 1483

riamemcnte á R. Arcypresfe II i!
=========-

I
Paiva n'}--Phone 1.6181111

"

I i ====-=====-==

Residencla:-R. Esteves Iu-
'

Inior, 179--Phone, 1.285 Dr.

II
I
Rua

Dr. i1iolrd� Gz:U®Ii'Hnm I Das
Médico - Operador. Es- I

r-v » iipccialista em alta Cirur- I'
gia e Ginecologia !i ,======='---- i

I

!! I
Res. Rua Esteves Juntar. 26 li -=..,�-=-�,.,... =="""...-",,====---=" i

TELEPIIO\lE 1131 f, II ADVOGADOS 1,1 PharrnaciaslI

Consultotio: RU2 CCrajano /8', ii D G1--· r" ta
I· 1"1'

r. H I!"..rOS i.

.1TELEPHO�� 1284 .

.

.-===__
__

i
II E

l II Dr. Cid Campost I'

Dr. Antonio Botlni' 1\ Escritorio: Rua Trajano,

�,( ii
n' 11.

..

Medlic!:la Interna- Syphil!s; I
�

J
f : -

--

,--=--=.-
.....--0==.-=--=--"""'... ==->õõ__=-=--.........

I
I
R n' "llI'Ion "rf> "..s· .. ·Q�;I .ur, rflil!'O te I�, ... í< ,r. i', o

!.1 j----------'-- i

Consultoria e Residencia. �
, i

III' Advogado ,

nua Trajano, 21 ri I i
Consultas ás 17 horas t Rua Trajano, n: 1 sobrado li

(. li

I Telephone rr 1548 I====="""! ! i
�====� II·
�=",�=�==.I'I '.'"

.

CUNICA MEDICO-CIRURGIA:
I Escriptorio de Advocacza

! '

I i

'Dr. Aurelio Rotolo :
)
Com pratica nos hospitais 11 IIda Europa i

-i i I I

\! I
MOLESTIAS DE SENHORAS" I

-PARTOS .1/ i

Diagnosti (Q
õ

oa mallZstios t /1,IDAI 5 X t li T�I�phonzs:
tnterncs p cloe n o

I
! iIT' R d'

, I I Escriptorio I .620
I ratamentos co:';'] as a.\O

-_li � 1.274i Ul C t ResidenciaOndas Curtas e tra ur as
I

Radios U. Violeta e Infra-Ver, �=:::,::,:��-����
.. ���

Imelhos--Compk�o Gabinete de

11ELericid'de Medica }!II,11, Accacio Mo... --,o-b-------d---A------Applica O ('ncl}:T.o-Thorax Ar e Inaçã o e ssucartificial contra a 1 ub2rcul<;JslZ (',ul-, I ·

manar, com controle ra�iOI09Il:�".f I c'

re � ra tem seu ,escrip-
Consultorio: R. Felippe:, I
Schrnidt n: 18, das 9 ás 12" li li tório de advocacia á rua I.
� das 14 ás, 17 hs.v-Tele! I1475 - Res." Visconde de',I !I' Visconde de Ouro Preto I'Ouro Preto, 75-Telef. 1450 II; ,In. 70.-·Phonp, 1277·--1

! I . ..,

_,..."."",==="""",=== Caixa Postal, ) k0.

Dr. Sizenando ITeixeira Netto

!
,

'Vias Urinarias

Dr.

E

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

Fulvio Aducci IiiAdvogado ,

"18 '11leão Pinto, fi'
"

(sobrado) II
10 ás 12 e das 14 ás"

!

17 horas I
i

DO Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlro
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

L. telephone como a mais inprescin
t divel das necessidades 1

Clínica �Jiedica

TIJUCAS

.

O
Em joias. moe- �.'••�D"OG{��..�mG�l��.G

U ro das, barras, etc. t)

F.
. •

Compra-se, le- O cD
galmente autorizdo pelo Banco. ahrlca de MoveiS •...do BrasIl, pagando-se (\S melho- • [DE �

i r�s preços: Unica Joalher�a auto- • Pedro Vilali ÓI rizada pelo Banco do Br�sII, Ro- <O �
berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

ESTYLO-ua João Pinto, : / B-TeIephone, 1693

.••GO.....�.�1)....:�

PI'1&if6macia
POPULAR

DE
Anto�io ti'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

C'hegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea
.

Almanak Laenimert
E'UHDADO Em 1844

Annuario Cornrnerclal, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatística 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

• uolume -. Districto E'l1:ô�ral
2' .- 5ão Pouln. minas II'! Paraná
3' •• D�mais Estcôoe 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

Voiume vspecial doEstado de Santa Cátharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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

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

Rua Est�ues 1unior, 15
FLORIANOPOLIS

o------------------------------e

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba ele re

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

'

RUA JOAO PINTO N. 21
�------------------ ---------------------

Novidades
liier�!iitiias

-de=l

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Pelleleria
Argenlill'a

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
----i�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessõa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

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

Curte-se, lava-se e
reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Soot!
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca'
margo
Psyco finalyse-Por Gastão P'!
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�p'IUpUV
Edições de Adersen - Editore�
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N, 38

Preferir !I
I

dar valor

I'" E

lO de (Curitiba) fabricado com OIeina

ao que é bom, é econamico e rendÔSD

TE E v E R A QUE É S U P E R I OR

"

·e

I
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A CAZETA

Valiosos brindes

distribue

o. La. ROSA

3

Só o profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
póde executar com esmero todos os trabalhos 5TO('K o E t') 5 hiõ�
h h' t' d I

- ,.

I
em 2 -2 n ra asel3aa 120as_2 Edl'çaNo Especial "SANTA� p otàgrap ICOS, garan In o-vos reve açao, copIas

.

e e ampliações irrepreensiveis e absolutamente .' Feijão (saccos) 89.963 24.302 10.367 "" Ao.HA� iiNA" h Im.

I A ( ) lOS 7 9 1 7 945
........... "'"'" � II

,
ac a·sa no pra o •

� duraveis. rroz» . 5 . 13.434 circulará em ABRIL PROXIMO.
• Farinha ( ») 34.414 20.824 7.906 .

• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ., Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 (Impressa em exceIlente papel, illustrada reporta-
� NA CASA • Milho (saccos) 25.496 gens, dados estatisticos, etc.

'

� • Xarque (fardos 13.S�0 Redacçao e AdministraçãO
••G"G�--------.O••••G (Faltam as salúdas dos depositos particulares. RUA jULIA DA COSTA. 356 - CURITVElA.

Diamante

I ChristalPeçam informações. Moido

I Terceira��.��)�����l�����'&J}""�' �� if',,��,����� SAL DE CABO� . �.
t�1 Attentae h·em' � Sacco de 60 kil,os�]. Sacco d� 45 kilos

� _

. ,,_..!! Moido de 45 kilos

�� . Enopados 2 kilos
�l� A Agenci� Moderna

� de Publicacoes, com séde SAL DE MOSSORO'
l� em São Paulo, é autorizada e tis- Sacco de 60 kilos 10$500
L� calizada pelo Governo Federal e 3acco de 45 kilos 7$500 S f

�1 M d d 45 k I 9$000 I arra os ,

�] pcssue a carta patente n. 112 oi o e ios

� SABAO JOINVILLE MercadO do Rio

[� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes por Caixas pequenas 4$000 FEIJAO
L� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras Caixas grandes 5$000 (Por sccco de 60 kilos)
t).11 - Preto novo 11 $000 Bar Miramar
� EXTRACÇAO com globos de crystal. DIVErtSOS Franco especial 25$000
�] A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000

� teios são presenciados pelo povo �
Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$000

.��-� Gazolina caixa SC:_$OOO MERCADO FROUXO
�r�Y,���WJ�}���:���--� V'I d b' '1'6000-

e as e ce o caixa

����)�����fG�l���f4
Soda Pyra�de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA���� �c_���� - ���@í��� Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 Ii'ilos),t� Transporte rapido � V�las stearin.a caixas. 35$000 Fina com pó '13$000

� � Zea Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Florianopolis Bom Retiro

�
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRiV1E
Farello sacco 6$500

ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCO;vlENDAS Farellinho sacco 8$500 ARROZ Cornprae para vos conven- Nataçao
r)\ Fett & Cia. Limitada, �1

Farinha de milho MarialiJ�t4$��é (Por Sacco de 60 kilos) cer O formidável e econorni-

� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol � Vsl d "k'l 7$10e Agulha Especial 50$000 co SABÃO INDIO Jà està definitivamente resolvi-

L� O encarregado MARCUS MOURA ll'lJ-
e as e cer� 1

1 .

$40l Agulha Bom 46$000 do que o Brasil se fará re-

G���t,��������� CC.ramPtosMP. c�ra kilo 111$500 [aponez Especial 44$000 Ca rtazes dO presentar em Santiago do Chile,
imen o aua sacco

J B 40$000 D ia no campeonato sul americano de
Phosohoros Pinheiro lata 21 0$000 B'pon� ?dm 34$000 natação. Foi resolvido que dez
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

ica orn a

CENTRAL _ Thesouro elo athletas e um director rumarão
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

Mar, ás 7,30 horas. em breve áquella capital. O Sr.
BANHA

ODEON _ Olá :J\[ellie, ás João Avalange, téch.nico e vete-

(Por caixas de 60 l�ilos) 7 30 I
rano do sport, apreciando a esco-

e ioras. Ih d 1 O dEm latas de 20 kilos 155$000
'

a os representantes o nos-

Em latas de 5 kilos 1,8$000 IMPERIAL - A Selvagem. so nado, disse que os homens não

Em latas de 2 kilos 160$000 ás 5, 7 e 8,30 horas. são das peiores, entretanto, se a

Liga de Sport da Marinha e o

ROYAL - O ./lrtisla e a Fluminense F. C. déssern jogado'
�usa, ás 7,30 horas. res para a formação do quadro

RUA DEODORO 33

FLORIANOPOLIS.
a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na
.'

A GAZETA

iCommercio, lndustriaHa 25
e Agricultura

NOVA PROPOSTA DE
PAZ

- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Desportos
Continuação da 2a. p gina

ANNOS••• Desta vez é o sr. Arnaldo
Guinle quem vae apresentar o tra
tado de paz entre as ligas sporti
vas do Brasil. Parece que os «man

dões» já estão percebendo o fra
casso do nosso sport perante o

universo e, por isso desejam acer

dar ainda em tempo, depende
tambem do Moraes, manda-chuva
do Vasco ... A luta desta noite
é a mesma: Moraes x Cuinle,

'-'-'

Preços correntes na praça de limpos leves kilo 1 $000 LONDRES, 25 (G)- Ap-
Florlancpolis Limpos refugos kilo 1 $000 proxima-se a data, em que

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$500 o rei Jorge da Inglaterra
Cruzeiro 44 kilos 36$500 commernorar.í a passagem
Surpreza 44 kilos 34$500 PELES

4$000
do seu 25 anniversario á

Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 Gatos do matto uma d
Indiana 28$000 Lontras média uma 30$000

testa o gov�rno britanico.

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000
Todo O paiz mostra gran-

68$000' Graxaim do campo uma 4$500 d.e enthusiasmo p,elo aco.nte-
68$000 Catetos médios uma 4$000 clment�,. que sera festejado

55$000 Porco do matto uma 4$000
com bnll1(]ntes homenagens.

62$000 Largatos grandes uma ?-$OOO V. Ex.ia, gusta de bordar?

48$000 Veados mateiros kilo 8$000 Não se pr-.:o-::cupe com os ris-
cos. Almofadas, toalhas, pannos

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- de parede e todo e qualquer tra-
MEIRA QUALIDADE balho d-sse ramo, e-tão à venda

Taboas de leiest.(3x23) duzia na CASf-\ "A INSTALLA
38$000 DORA" á Rua Trajano n. 11,

Taboas lei Jarg. 3x31 dz. 54$000 on de V. Excia. poderá encom

Pernas de serra lei dz. 28�000 mendar riscos especiaes para
Fôrro de pinho 14$1)00 quaesquer fazendas ou trabalhos,
Taboas de qualidade 2x23 dz. os quae� serão fornecidos a seu

16$000 inteiro conten.o.
1 x5 a dz. 6$000

Rua Trajano n. I I.

Extra

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H LA N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

JOGOS FRACOS

9$500
7$500
8$500

20$000

03 jogos do campeonato bra
sileiro de [oot-bal] vêm sendo
mais fraco, que O? que se reali
zam nos campeonatos paulistas e

cariocas, por isso, �ó um numero

reduzido de assistentes vem altluin
do ao stadio do Vasco da Gama.

OS GAU'CHOS DESISTI
RAM?

A C. B. D., mantendo a sua

decisão com relação ao local do
jogo paulista x gaúchos, não es

tando estes dispostos a jogar na

capital bandeirante e talvez nem

mesmo com os paulistas, 05 gaú
chos não parecem querer cumprir
o estabelecido pela C. B. D. jul
gando-se senhores absolutos dos
sport. Por esse motivo está deter
minada, o caso persitam os gaú
chos no mesmo proposito, que os

paulistas enfrentarão o vencedor
do jogo Bahia x Fluminense, no

dia 31 do corrente.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

Aluga-se ou vende-se o con

trato do mais bello bar desta

capital; o Bar M:ramílr, opti
ma llcnte situado em aprazível
ponto.

Informações com o sr. Paub
Posito, no Café e Re,taurante
Eslrella á Plaça 15 de Novem
bro.

GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000
28$000
26$000

(por lei1o)

MERCADO CALMO

XARQUE
A rARAGE A·MCRICA senarnos os provaveis campeões«<J 1

-

NA» attende a qualquer hora do da America do Sul, mas a poli-
dia ou da noite. Phone. 1.577 tica da C, B. D. continua levan
___________

do o sport, cada vez mais, para o

abysmo. O record mundial do
nado de peito actualmente tem o

tempo de l
'

II" e 415, tendo os

marujos se lhe approximado bem
nos ultimos treinos.

Mercado de F'lorial1opolls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO

Milho sacco I 0$500
Batata sacco 10$000 "

DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco i 2$000 Cêra
Farinha Barreiros sacco I 2$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho
Café em côco saeca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco I 5$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500

I
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

1$900
1$700
l$600

FIRME Porqlle se

fazem as

guerras6$000
1$500
1$700
1$600

COUROS

WASHIl'ÍGTON, 25 (G)- O. seu lapparelho de rádio
O senador Rlynn, conselheiro da funcciona mal?

commissão de inquerito sobre o Incertezas da corrente electrica,
CAMBIO

I
commercio de armamentos affir- por certo.

Praças 90 dIv á vista
mou que durante a guerra o pode- Adquirindo o Estabilizador

51 Londres 58$563 58$963 Iroso "trust" do aco "United Sta- de Correntp. terá o seu rádio
« Paris $7851 tes Steel Cooporation" ellectuára sempre com 0. volume proprio e

« Hamburgo 4$790 I uma alta de preço que- lhe per- regulado perfeitamente.
« !talia 1$023 mittira realizar 96 milhões de dol- Resultado, em algumas zonas

« Portugal $500 lares de lucro. da cidade: 200 '1.
« Nova York II $870 Funccionam�nto garantido-
« Hespanha 1 $620 Preço módico
« Suissa 3$880
« Belgica 2$780 EMPRE- "INSTALLADORA DE
« B. Ayres 3$455 GADA! Precisa- FLORIANOPOLIS"
« Uruguay 6$200 se de uma á praça General 0-
<.t Hollanda 8$060 osori n. 38.

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300

Rua Trajano n' II

"Paraná Mercantil"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA

��:§�����������f������������i��l��i���qP'AVÂVll��O

'� n C, k e I �
� __ . __ _

_r .�
� Matriz: L.ORIANOPOL-.S �

��I,l F� i�·la,es em:
Blurnenau - .Joinville Sao Francisco . Laguna Lages �,__��J

�I M rvlostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
�, Secção' de Secção de Secção de �
�\�l

FAZENDAS: �
_ �,,,�\41

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

r����,'l�� Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira �]

� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

g� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, f@rragensparaportas';3Machinaspara latoeiros

��--:i'\�J Roupas feitas e janellas, tinta .} Machinarios em geral para a "lavoura.f arados, �

�l Sêdas Canos galvanizados e pertences �� grades, cultivadores, moinho etc. r-t;

�J Linha para cosere sergir Fogões e Camas �, Loromeveis, Motores de esplosão, Motores lM

� Lã em nove llos erneada s Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electrlcos

f;,�,,�,J Sabonetes e Perf uarias
L

rGS

it
.

b h'
Material em !$erald para tralnsmissões: eixos,

f'� A lcolchoados e Colchas ouça saru ana - an eiras mancaes, correias e couro e ona

�'!" 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-

(l� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e p'iarrnaceuticos sorios, serviço mechanico

,� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
� Charutos «DANNEMANN» Bebic!<ls nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� En-, f,.:>r(3Za r"Ja��ional de Navegação "Hoej:)cke') - J8 pores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "R;ta Maria" - Estaleiro "Arataca"

tíJ
+���
_.

� C OmparlllL�\ A Iii a n c a da B a h i a'l ������������������

'1' �""""--=-==-=��=�-'F�nàaÓ� "em' 1�7-íJ .:
-,- � � I Vonfeilaria5E6URD5 TERRESTRE5 E mARlTlm05

,

Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramelIos, bonbons, empadas,

!I
repita I r-eullacõo 9.000:000$000

,[
conservas, vinhos finos etc.

Reservas mais De 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762;703$3611 sarnentos, baptisados e bailes.

1 'Irnrnouz is 13.472;299$349'1RespDn90biliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938;,:j.32;PS16,
(Estos responsabiliDaDes referem-se 'SÓI11lZnte aos ramos àe' RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar
f060 e TRANSPDRTES, qu c são os DOIS ur-nroe em qu .. I�, l' LI E,· O D O R O F E R R A R Ia Compurihlo opéro) I �

r

Agentes, 5ub-Agentz5 e RegulLloCJr'Z5 oe Avarias em tODOS 05 � RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estacos 00 Era5il, no UruguCl" (5ucrursal) e nas prinCipa!l�lt R U T N I

praças cxh-oriq airus �
"

I A ,RPJA O) Te ephone 1.194

Agmtes em Elorloriop ol is l'f'HDPOS LOBO & fifi, 11 ..�",;;;..._;;;.;;;;;;;;.;;m;;;:",�;;;a;__iiiiiiiiil__iiiiiiiiiliiiiiiiUliiilliiiiiãiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_l,
Rue: S. �·bfra.�· 35 (!:;lbraoo) faixa postal 19 �Tdeqr. d LulA t-l í fl T:zlep'l. 1.n83 � i ��...�...�-���"�-���,",N!!,,"�S.�������������

Esrriptorios em Laguna e ltojchy 5ub-Agentes em II�, � �!3Iumenau e Lages � �
• ....,._ =-= llUl�Mf*8I .iWJI:'!���1

�

I
I

Sociedade Immobiliaria Catharinettse Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o 110SS0

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

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearla é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linàa Vista ranoramira.

Esplené'JiDa praia oe banhos.
Optima nnscante De agua potnuel.

Terrenos cnrnplztorncnte planos.

A VILLA !3fiLt-lEARIA DI5TA a:

1000 rr-ctr-cs ao Ponte Her-cllio Luz.
800 õo BranDI2 Quartel feDeral, em cons+rucçõo,

(:;00
õ

o 6rupo Eacc lor ')os� l3oitrzux.
!-lo séõe ào Districto João Pessôa.

,C:"'rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Floriarwpolis Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$(100
A SocieDaàe SIZ ericnrr-eqo àa corietr-ucção àlZ Préélio5

C.5 lótas oôqutrõoa, m côi cmte o pnqnrnerno élt? urnccntrcõo á
vr.stc e a flZsta'tl2 12m pcqornentoe menanes.

ln/armações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

•

Chiquinho

Filomeno & Cia.

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TvpJgraphia, Estereotypi

das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno E�����n��oÀI;gu������ ���
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ::���-�.�,�-�-;;;;;-�����

pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades 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 extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente.
Paulo Schleniper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSn O E ESCRIPTORlO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. '7O Vi rg i I iO J osé
Rua Conselheiro Mafra, 126 ,-- Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. GTelephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commereio, Café Na-II FLORIANOPOLIS arCia"RuaTira-

����_�������=
=�������� �l, Ca� da Ilha e Ho�IMetropol.

_,����__�_�������������d�e�n�t�e�s�n�'21�o�-�FI�Or���n�O!PO�I�
APITAL

-==

End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

-

TTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina
'

OS
AS

,A R A t-I O M E N
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

RTI
RI

f GARANTIDO
\lf!!,'" E CUSTA 6$
a DISSOLVENTE NATAL

auA,
_

ClDADI fFAD,...Q _'__ �

[Modista I
I RUA 28 DE SETEM· ['L_

BRO N. 16

SE QUERES Al\TJlAR DE
AUTO cornmodamente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

funõaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End, Telg.
SIMONE

.
..... .:..

Alcool

E
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g l �do B80s a se empregar com

d-::(.; ';:,0. Voltam ao ataque 05 do
,

Ccnticuação da 2a. pagina Avahy; Chocolate passa a Piepel
raná. shoota obrigan�? Bôos a

qL1� escapa e céde a Medeiros que
praticar. con-zer em u!!u110 rec;n

-

I a devoI ve alto. O excellente ex

so, batido sem resultado: Cor- I
trema-esquerda não perde tempo

uer contra o Avahy batido por c, emendando o couro, marca ás
Magrinho a bola lhe é devolvi- 17 39 o

da; esse jogador centra e Paraná 60.' E' U'LTIMO GOAL DO
conquista com violento shoot, ás AVAHY
16,50, o

.. (Piepcr)lo goal do Figueirense Dada nova sahida o JUiZ dá
(�araná) per terminado) a partida, com a

�elh?ra o Jogo parecendo que victoria do A viJ,hy pelo score de
o Figueirense vae empatar a par-I 6x 1 .

tida, por.ém Zé passa � Linz OS 0013 QUADROS
que .0brIga Comer, batido, da Bôos e N,.:r)!: -o primeiro des-Foi mandada celebrar, ôntern, 1eweJo a outro cortter sem resu -

tacou-se do seu colleza, tendo sí-
na Cathedral Metropolitana, pelo d A A h �

ta o. vança o va y e outro do este inf l.z em 3 b I - .

sr. Odavio Oliveira, dire.t .r do . .," F'
v .co,' o as, q,.W

COI nel e h:.,lto� contra o 19uel- nos pareceram pouco dificeis. rvIes-Thesouro, uma missa em suffra- - L breme o aU3.1 nao cnega a ser a-
mo assim ! keen 1

r ,..l fgio da alma de Felicio dos :)an- 'd d
• �', e l,':r ce f' anue, u-

. .

d I
tido por ,ter si o termina o, ás tum, Dôo, prov..u a s�a classetos, primeiro escripturario aqu .

-

1 � 53 1
.

I
o, ,o o meu.. -tempo , Carlos e C ...r.oca. Cados decidi-

a Repartição.
_PI ...._...__. SEGUNDO TEMPO demente é o me ;hor back da ca-

•
A pedido s: 17,05, sahern os do Fi- pital. Sar!océl falhou consta�lc-i

Para o a Ibum IIoGera Idino A
'" gueirense com Aprigio no ataque mcn:e . o en a out o o score SI o I.

'.
.

q li em ln.. porém Carlos joga admiravelmen- "eu J0:40 fi () comprometesse tanto.

Ao Serapião teressar te. Avan�am os do. Avahy (' B;t:nh� e AmaI�o. Be ínho muit,o
. .. .

I Nery pratica a mais excellente c:ilO;ça',lO, con.nc.nu para a vi-

Devido a boates InJUrIOSOS con- d f I t d Hands d P c.oria. AcnzllJo ,� i.m oprimo ]'0-.

h
.'

e esa Ga ar e. ,,/.) e li a- v -

t�a a mJ� a pessoa � mir.ha po- fana sem resultado. Ojf-side R;lclor, f;'-:Ulld,) com Carlos a me-

sicão social faço púl.licacção da , F"
.

b lho r pakJ:u da ci jade. Borln e...
. .

.

contra o IgueIfense num om

seguinte certidão para suem pos- t Pi r" Z�. B:)rb 1 não nos appaieceu. a aque. ieper passa por x..ano-
sa mterc ssar: B b h b I

r f '

ca e or a; s oota e a o a. pas- conrorrne a arria ele: que gOZl, en-
CA5AMENTO N. 711.

sa raspando as traves. Hands tretsnto figmil como o melhor
O Tenente Coronel Cantidia- c Ih l.. d Z hde Paran,.l sem resultado. Lins j tu aCI( os nOS30ô. é o ornem
no Gomes da Rosa, Serven-

entra e shoota forte obrigando dJS onze. Es'�á sempre firme a-

tuario Vitalicio etc.

I d Ih II E'
CERTIFICO ue 'f

bôa defesa �� Nery. COí'fzer con- 011 ê C co. ocam. Ul1 joqa-
.

q a 15. 30
tra o FigueIrense sem resultado. dor neces,arlO, Gato e Choco.:J.-

v. � 31 e V. do lIVrO n�..40 �e O/!-slde do Figueire!1'e. Gato te. Gato distribue com intelllgc-n-
reglstro de casamento fOl fe;b hOJe I t' Izaflds b t'd ,I "1'-' e r:�ocoi lt' em nada 1'1}a ll,_

..

. pra lca a I o sem resJ," v U ,-,,, • - ,� Iv

o assen�o do ma.tnmomo de AI- t':l A, d F" ve sen lO a;nj' 1 mal's fort·� e ma;"ar o. i"'"\ acam os o I(]:.l 'uense . ] L. � -- '"

varo Goncillves B.lptista e Gui- B' t' I' d d ("'
-,

'!'-t�nt Ch'ocola'e "

. �. ,e 005 pra Ica In a elesa quan- leô � � ê, ,eS.il em

Ihermlna Miranda, contrahdo pe- d ., , 'd d franco pro:!reSSJ, AOJuino e M(Ja-
..

D
..

o Ja era cerla a que J. o seu _

rante o JlIlZ outor AntonIO Pm- G II M O .f lb t.. d F'
.

d 'II F I
arco. a ego passa por oacyr cyr. J U .1CI( o Igueuewe

to e Ave ar �rnandes e as, e shoota obrigando comer ba- a?ezar de d.oo:tr _inado é um ele-

I
testemunhas,: JoaqUim José Mariá t'd - lt d E C I m:::nto bom, M rca com consien-
AI F

.

L'
I o sem re,u a o. scapa a -

e varo eneHa Ima. I ' 'd M cia. Aqt:ino tr,_ba:hador e duro
ELLE

.

d O" eJo que e perseguI o por, oa-

, na�c1 o no J5tncto
cyr. Já proximo ao geai centra de se tragar... Po:,sue resistencia

Federal, aos CInCO de Daembro t' L' d e não COill.";'ometcu o seu teanl.
(' _

.
ras eIfO. ms vem corren J, en- ,_..

de 1909, PiO'lssao negOCIante, t
.

d d' ba�ks Galleao'o e f\1:o�rinho, Galleg') nãoI· d' 'I' _) d
ra no melO 03 ):s I..- e

so teuo, ",mlCI laco e resi ente d I d' I 7 êsteve I1MD dos �e:'lS d;as. Acha-

I C'd d 1\1 I 1
man a a gca, marcan o as ,

nesta I a e na rua ar�C}al 19 mo-lo medroso e Magrinho mu!to

I
Deodoro, 116, filho legitimo de

' o

inf..:rior, pxêm esforçado. M�.smo
Clemente Gonçalves, de cJ\.l?.renta 30 goal do Avahy .

C 11 ' IIassim 'IllCgO e o me .1Or ponte.
e cinco annos de idade, mais ou (Lim) d 'd d d'd ha Cl a e, sem UVl a nen uma.

menos, cas_.,do em segL:nd.1 nu- Foul contrd o Figueirense Paraná e G:)d;nho. Este fraco; e

p:ias, domicili""do e residentF no batido sem resultéido. Avançam Par:má abu3J. muito do seu phy
Distrido Fed.::ral, e de Rosalina os do Avahy e o juiz pune pe- s'co e d:) dribling. Corre muito,
Marques Baptista, fallecida ha nalty co:1tra o Figueirense que, Pi oduzin:b pouco. Fa!ta de treino,
quinu annos, mais o 1 menos. batido por Chocolate, e transfor- a'r buimo3. Lins e Aprigio. A-
ELLA 'd P t 1 mado, ás 17,27, no .

_I
• nascI a em or uga , r jlO n'1 ') ccrrespon::leü á e"pecta-

aos trinta de Outubro de 1909, 40 goal do Avahy ti,';} estando infdiz em todos os

profissão domestica, !>olteira, do- (Chocolate) rno.:nentos e Lins, o ho:nem do dia. Que Cidade at opel ada
miliciada e resid::nte n::sta Cida· �s6arrarn B.::tinho e Pafilnà, E' sem duvida o eximio centro-

Vo_ê fzz, «seu') Bisbilhota;
d;: na rua VI>cc1nde Uruguay, machuca'ldo.-se c:te, porém se er-I avante. rv'l.�deiro3 e Sc:cura. Secu- �ouca CCUia, um qáusi nada.
numero duzentos e sessenta e oito, gue a segUIr. Bo03 sallc do goal ra não agradou, não co;nbil13. com

I i'iem mesmo as môscas enxóta ....
e que passa a as3Ígnar-se Cuilher- para salvar o seu posto. o seu coli�(]'1 fa��nd'J J' 00;) pa,_STJRURU" ,"", Lo_. ,"'.�-mina Miranda Bapti5ta; filha le- . soaI. S,J3. h lbltU11 IntelllJ�ncla es-

.t' d J
.

S h' d A a<sistencia nãu se conforma :I
o

gI1ma e oaqUlm erap Im e t�ve sempre apJ.6:l a, s�ndJ qu,!
Barros, fallecidr" e de Thereza de com o score assim e que dois ra.- Nt�d�iros mo4rou-se m�lhor que
Jesus Miranda, d,� quarenta annos paz:;s d� idéias differentes se aga�- elle. Finalmente Calico e Pieper.
de idade mais ou menos, domi- ram fontemente. sem c.mieluen- Este superior em todo e qmlquer
ciliada e residen e nesta Cidade. cias maio;e;. Interrompido o jogo ponto d:: vista a Cllico qJ'.! jvga

Foram aplesentados os docu- por dois minutos p:ua substituir o muito para $i e desmarcado. En
mentos a que fe refere o art. 180 balHleirinha que ab,mdooo\l a b :m- trdanto, são a�nbos os m ;lhores ,

ns. 12 e 4 do Codigo Civil. !
deira e desapparect'u ... Pll:per que ponta<; di ci:lad�. O Juiz. Serviu

Obsé'rvaçõ. : o ca,amento é fei-' vem jog'lndJ d�stacadament:! dri-
como juiz o sr. Nelson M Ichl::10

to no regimen da, commJnhãJ de bla Borba, eicapa, centra, e Lins
que agiu muito b�m.

Seguju hoje para Paranaguá o bem. emen-:!a, marcando em bcl:o es-

Acha-se em festa o lar do sr.
I jornalista paranaense Elias Ka- O referido é verdade e dou fé. tylo, ás 17,33, o

Orlando Cunha, ('mp1egado da' rôm. Nictheroy, 14 de Novembro de 50. COAL D8 AVAHY
Ca a Hoepcke, e de sua exma. -

11931. (Lns)
sra. d. Palmira Cunha. com o· Maest,.� Ju�n. Ventura. Canlidiano

1

Gomes �a Rosa
I,

O �ig.�eirense muito bnge d.enascimento de um robusto garôto Com destmo a Cidade do RIO Gul:l1erm.n3 Gonçal'/l!s ,_der kr,eno, contra-ataC1 obn-
qu � tomará, na pia baptismal, o Grande, s�guiu sabbado, no va

no:ne de Orlando Carlos
por "Commandante Ripper" o

distincto compositor e eximio pi
anista hespanhol Sor. Juan Ven·

A GAZET
A voa; 00

ra�"á""""'" -, _•.,._......_."._ "".·-.r.......__.�·,....,.-G....,.,..."'""'��"'"m...,..........,·�

r"",.__-_..,�
....����"""''''''''''..!,.,:· '''"''"'�..'''''''''''''''-."........� """..,..,___=_..,.:,I::A���'1i
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SEGUNDA-FElRA I

A6RAOErlmENTO

\*- Num hotel de Preston
(cidade de Inglaterra) um ma

caco abriu todas as chaves de
um fogão a gaz, que tinha um

dos bicos acceslls.

Pouco depois houve uma ex

plosão, que incendiou o hotel.

mls5A

Do sr. pharmaceutico Raulino
Horn Ferro, recebemos attencioso
cartão agradecendo-nos as justas
relerencias que lizémos ao seu il
lustre e saudoso progenitor dr. Eu
rípides Gonçalves Ferro, por oc

casião de seu fallecimento.

De fodos os animaes, são os

galos, as moscas e as mulheres,
que perdem mais tempo com a sua

loilelle--Ch. Nodier.

Se Raquilloll for um soneto,
Como, o 3e dono pensou,
No saccou av.ola melo

E não està aqui quem fanou.

Quem faz verso assim tão são,
Já se vê é um José,
Quando a pena cança a mão

Escr{;ve melhor com o pé.

Vamos ver se rimaremos,
Somente de brincadeira.
As f-alavl as que nós lemos:
"Sonhava com brasileirall•

Sonhando a luta se esboça,
Cuidado que não falleça.
Seu IIJ, ", não zangue, é trcça
Continue, não esmoreça,

Por ISSO que pouco escrevo

Assim mesmo com cuidado,
E quando a um verso me atrevo

Fico olhando o resultado.

Regista-se hoje a data anni ver
saria do nosso conterraneo sr.

Aberto Moritz, funccionario fede
ral aposentado e elemento de

grande d<:!staque do nosso sport
nautico,

Festeja, sabbado, a data do
seu anniversario natalicio o jovem
José Outra, filho do sr, Heitor
Outra alto funccionario dJs Cor
reios e Telegraphos.

Faz annos hoje a senhorinha
Rosalina Taullois,

GENTE HOVA

I'HE6f'1rn UH5 ...

Regressou, ôntem, da Capital
Federal, após alguns dias de per
manencia nas cidades de São
Pwlo e Rio, o sr. José Elias,
proprietario da acreditada casa

Paraiw, onde fôra adquirir no

"O e variadissimo stock para a

proxima estacão.

c.

Ínstallações de luz e força, etc'
Venda de lustros, abat-jours e to
dos os demais accessorios do ra

mo de electricidade.
O mais bello e variado sorti.

mento - Os melhores preços
Orçamentos, consultas, etc.

Festeja hoje o seu anniversario I lista Catharinense.
natalicio a intelligente m::nina
Lia, applicada alumna do Colle- Em companhia de sua exma.

gio CJração de Jesus e filhinha do irmã d. Yolanda Filomeno Car
sr. Jayme Carreirfio, telegraphis
ta.

JOG03 RE .'\LIZADOS
No Rio: Flu ni!lemes 4 x Ba-

hian:)s 5. Mas tenho mêdo é verdade
Em S. Paul?: Hesl:anha d� (Mmh'alma a) �êd.) é capt[va.

S:mt�s 3 x S. C. Bra,cd ?0 RIO I E eu CJn�esso sem maldade)
3; SilO Paulo 3 x C)nnth!a'1s I. Que vão en:errá·la viva

Cstharinense����=:==���
tltra. Maduresa �.'�.,:,X1 Publicaço-es �Ao prezado maesho apresen· �� ffj
tamos os nOSS03 ,atos de feliz

O
.

d d' d I CURSO �� AlJ l-orizdda e fiscaliza- ��J
viagem.

rgantsa O e a mznistran"o pe o , MILTON � da pelo Governo Fe- ll".

b R Communico a todos �s interessados que as matri- ����:'�.J.",� deral -- Carta Patente, 112 �:���.!�1,'Em arca hoje para o o io, .

.., �
o sr. Jorge Tolentino de Soula, cuias para a primeira turma da série 3a., serão acceitas na

auxiliar de l' classe da D. R. secretaria do Curso Milton até o dia 3�\ dn corrente, ini- "'\1
RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 22-3-935

�,i
dos Corr�;os e Telegraphos, que,

ciando as aulas no principio de Abril f',H I Premio 3438 �j
Em companhia de sua exma.

na Capital da Republica, vae ma-
As matriculas para a série 4a. estarão abertas até �'ÍJ. 2' "

2.369
r�J

familia regressou hoje, a esta ci- tricular-se no Curso de Aperfei-
O dia 14 de Abril. �1 3 "

��
dade, da Capital dll Republica, çoamento daquella Repartição.

O hora rio das aulas será das 19 ás 22 horas. �1�
•

"
5294 ��• nosso prezado conterraneo sr. Os candidatos do Interior do Estado poderão dirigri. ��

4 2346 f�
Carlos Sada, chefe-municipal de Roupas para homens e se á: Secretaria do Curso de Madure3a Catharinense, Cur- r>

� 5' "

1157. �;�
, Florianopolis, que foi a Petropo- criança só na CASA A so MiltOll, rua Felippe Schmidt no. 2. Phon;; 1642. '

� �

-l_.lisChefiandO a e..baixada Integ,,"�CAPITAL O Director l�����������

cia, regressou pelo Commandante
Ripper, da Capital Federal, a

exma. sra. d. Ida Filomeno, viuva
do nosso saudoso c�nterraneo
Raul Simone.

Rm Trajano n. 11

INSTALLADOR C\. DE FLO
RIANO?OLIS

CoelhosGigantas
Branco de
Flandres

Da Capital da Republica che
gou, pelo Commandante Ripper,
o sr. dr. Armando Simone Pereira
brilhante advogado nos audictorios
deste E,;tado.

OUTR05 [=,RRTEm •••

Para a Capital da Republica,
segue hoje o jovem academico
Oscar Bulcão, filho do sr. Bul
cão Vianna, abalisado clinico
nesta Capital.

Com idade de 3 mezes
vende o casal a 20$000

rRIAOOR
EVIALDO B,:u\SCH

PALHOrA
Em F;orianopoli� pode diri
glr-se a Rathael Digiacomo
R. Conselheiro Mafra} 76

uriO

de

Prefiram sempre o inegua-
'"""'"

vavel SABAO
INO �O de Curityba.

Um dissidio no

situacionismo)

Oh? minha mãe, que pergunta?
Diz alguem muito assu 'tadv,
A politica defunia
Vae bofar gente p' (O bdo!

Muita gente, com certeza,
JA não dórme, nem cochila,
Pensando, já, com trit.:zi1:
SerS. q:.Ie eu largo a mochila?

Chegou a missão
Souza Costa

Felizments já chegou
Do {juro a felil missão
Que traz consigo um monião
De dinheiro que arranjou.

Com «A Cidade"
do Bisbilhota II.. :

Tambem! Qu.! vae fallar?!
Perder tem?o a gente Vt.m

Qu'ando se põe a bradar
Nesta terra de ningu�m ....

Moribunda a inde
pendencia naciolZ I

(Dz A Gazeta, de o:ztem)

QJe pena! Já m::lribunda
Nossa grande independencia!
l\hs a esp\ança me innu:1da
Pois confio na s(� n:ia .. i ..

I
-<

1\� t·.!-_, � ._,._. --'- _
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