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. Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

Um artigo do O sr.

cardeal e o sr.

Pacelli BERLIM, 27 (G) - As
conversações entre os srs, John
Simon, Eden e Hitler foram con-

CIDADE DO VATICANO, cluidas esta noite, segundo com- RIO, 27 (G)�O presiden-
26 (G)-O Osservalore Roma- municação official divulgada ás te Getulio Vargas pensa 0:'

no transcreveu um artigo do ca.- ultimas horas da tarde de hoje, e ganizar a comitiva que irá
deal Eugenio Pacelli, escripto pa- que informa que ellas se desenro- com s. excia. á Argentina,
ra o Koelhische Volleseeitung por taram debaixo do mais cordeaI e

em mfóaio próximo, da 'dme;occasião do jubileu episcopal do o ,

'd - ma rma que o presl en_eSIncero espmto e

cooperlaça�, Justo na sua visita ao Bra-arcebispo de Colonia. resultando um completo esc ateei-
'I

'

O cardeal secretario de Esta- to d s pontos de vista das SI .

men o \

A T d Getuliodo, depois de ter exaltado a ta- partes interessadas. Ficou estabe-
. comI IV� ,

o sr.
,

refa dos bispos, allude ao cornpa- I id 'I' d liti d Vargas seg'Jlra com s. eXCia.eCI o que o aUXI lO a po I rca e

d S P Inheirismo allemão e escreve, a ambos os paizes continuará a ser
no encouraça o «. au o.»

certa altura:
seguro e permanente, para [orta-

"Se no cumprimento do seu lecer a paz européa, pela promodever apostolico, ao serviço da ção da cooperação internacional.
Ontem, Ioi. preso e recoihido verdade e lamentando aquelles que

Iao xadrês da D.::L::gacia de Policia,
r por cegu:ira neo-pagã obstin�da A «GARAGE AMERICA- FRIEDR�CHSHAFEN, 27

João Silveira, de côr preta, ca- querem tirar a cruz de Chns.to I NA» attende a qualquer hora do (G)-DepOls de um descan
sado, j')fDalc:iro e residente no [dos syrnbolos do seu povo, o bis- dia (lU da noite. Phone. 1.577 ço de quasi 3 mezes, o diri- '

Sacco dos Limões, que embria-[ po favorl�ce ou não favorece o givel allemão «Graf Zeppegando-se procurou praticar desor- ,progresso e a verdadeira gran�e- 400 M IL TO-!in fez, na tarde de ôntern,dens no Mercado Público. �a de sua ,nação e da sua, patna, ..ELAn liS um vôo de experiencia so-
ISSO não e provocado fehzmente.. U

I bre O lago de Constança.ii lei (tIl! S e� l! �'fta�.raç3 fi 'O por uma paixão momentanea myo-
. B�RLIM, 2.7 (G)--:-? Mi-I Dentro d� 15 d�as" ?�'ÇtT��_':ní1í""'�'�tm.A pe e interessada, ma, é a venta- msteno da Mannha deCIdIU orga- «Graf Zeppelin- reco,ne"ara�&'&..� '" IQ.§; lO Iila� de do Deus eterno. O dom feito nizar uma esquadra de 400 mil as viagens regulares á Ame-

- o -

por Deus á humanidade é o seu toneladas, rica do Sul.FALLA O GAL. GO'ES ge:1eral P,1es d,� Andrade notili- filho Jesus Christo. O dom de Je- �:::�����'!t:*�����1������:�:*1cado a0S releridos olíiciaes, para sus ChrÍsto ao mundo é a igreja, �) �BELGRADO, 27 (G)-No RIO, 26 (G)-Ou'Iido hoje informarem si de facto lançaram edificada sobre um rochedo. O � A I �AO �Instituto Pyrotechnico de Adminis- pelos Diarios Associados, 50-
a si zaaturas no rdcridJ manifesto ensinamento vivo desta igreja re- � ...., , �M I d Y I' bre o manifesto lsncado o

r
elos o] -

o

side no pa;,-.a e nos bi<pOSo Aquel-?
--_

rllItração i itar e ugos aVIa �m :t E:n fase d.i altitude dos capi- ::; � �
-

� l.l!JKragwjevae, occorreu ao melO- ficiaes g�e tomar�'TI P'Ht� ,na ulti -

tães Fran�i)co Moesia:; Rolirn, le que for de encontro àguelle ro- 'ij Reportamo-nos hoje� mais uma vez entre as �dia de ôntern, uma terrivel ex- ma reumão do Clube Mdltar, n) Anto-ú R)II:::mberg e Walter I chdo, C}U::_ fôr de encontro a es- � tantas em que teremos de voltar ao assunto, re- �'!Jlosão que destruiu innum�r�s vi-I transcorrer, da qonJ b, an,' �oe:tds a,l- :\J,Du LI, o v:n:::r,,1 Paes de An- tas colurnnas, va� de encontro ao � portamo-nos hoje ao caso debatidissimo do L:l r:.:; ) �draças das janellas da CIdade, I guma, lil3InUaçÕe3 a,o m:?lstro d.l Lad-�, chefe;jdo O, P. E" d::! or- edifício sobrf!natural de D�usn. , 13 de Maio, do seu monturo de lixo marca Pre- .�causando pânico na pop�lação. I
Gue'Ja no tocank, a �P.l de �e- de.n do ministro da Cuerra, or-

d � feitura e .. do mosqueiro ... idem. �SeRU1do um commumcado of-: gura 1ça, o general Goes fVbnte:ro d �nou aos m::smos que se reco- A rép I ica o � Era para não falarmos mais 11 isso; nu.:; o

�If:.cI'al °a explo�-ao causou duas' fez em re:iumo as seguintes de- I' d t d
"

I R b II
r� ]'ornall'sta gostou do assunto e zás' eil o a l'\'oi- rtI

�

,haGl, eo ro o m;,lllTIO rrazo re-
n o;m. a e o ��j�

... .
-

-, o

�LImortes tendo ficado feridas grave- c1arâções: a,Ilament:lr, ás unidades em que :J @II
1"1 zar a cousa gostosamente, para não dizer amar-

�
IIr 'f . 'h]' 1 , "

)mente tres pe5sôas. - L..sse mam eóto _pu, ... ,caao ,e estão classificados. RECIFE, 27 (G -O gene- � gamente. �A explosão foi causa�a por 0?r1 de p�ra ?emag0�la, d_; ofh-I - ral Manoel Rabello, a proposito � A materia é de higiene e a saJde é tão cara! �descuido de um operano, que Clae> partldan05 d.3 ld2J.s extre- PRESO O CAP. TRIFINO das recentes declarações do sr. � Diante disso, estamos bem certos que a nossa

I�deixou cahir um petardo, q�e mistls.
, 1 RiO, 21 (0)- Noticia-se que Plinio Salgado referentes a pre- � teimosia será perdoada e o nosso justo apêlo será �exoloiindo, provocou uma séne N :0 pod�m, por comegmnte, o caPltão Trifino Corrêa, tendo parativos de levantes armados de- � atendido. �de' eXplosões. fallar em nom� das classes arma- sido 'já interp�!lado pelo comman- chrou:

,. . � O lixo continúa a ser pôsto no Largo 13 de I�Em cODSeq�..l·é;·ílcia déclarou-se das.
", 1 dante da ,I a. Região Militar, so- - "O romanCIsta Phmo não 19 Maio. E o é ás carradas ... Parece até um desaca- �um incendio no d�posito de mu- "Sibe p::>r que o mallliesto so b,e uma carta que enviára a com� merece a minha attenção. Não � to! Mas não é não; eu penso que é porque a hi- �nições, o qual se e�tendeu, á to- foi as,ignad? pela m�sa? panheiros de armas, abordand0 tenho tempo P?r� perd;f �om essa � g�en,e ainda não viu. Tambem como não ser as-

I�I�da a munição de mfantana, ar- N�o ,

o fOI por medo-?�rq�e aSSllmptos estranhos ao Exercito, gente. A opInIão publica que � sim.... Ittilharia e aviação, accumulada no a maio Ola, dos ,p:esentes Ja na? e publicada na imprensa, será preso acre?itar no PIÍ�i� não merece � Ha gripe na Cidade; ha casos de tífo, etc, c a' Itdeposito. pertenc� a effectlVld�de: não aSSI-
por falta ..disciplinar, e recolhido. explicação. O Phmo e suas pa- J Higiene deve ter que fazer com referencia ao cs- �Acham-se levemente feridas gnaram estes, em, pnmelro ,

lagar, �a\v("z aindd hoj,::!, a uma das for- tranhas não me inkreosam». � tado sanitario da Florianopolis dos nossos sO'11us. �mais de 100 pessôas. porque eril preCISO �ar a l�lpres- bIezas desta cdpitilJ. U '�Um dia virá em que as nossas reclamações �são de que, na reunLlo, h'lVIa um sar l) «SABAO INDIO» quer �� serão ouvidas. Depende do tempo. Ah) sim; o ele- FHitler credor ntÍmerotmior do que o qu�nd- Uma desgra,.ça dizer economia� sl)b todos � mento tempo vale muito. �de Stall" n mente lá esteve; em segün:lo 10-
nunca vem 50

os pontos de Vista.
,� A Natureza aqui tambem trabalha l11uitiss:mo. �gar, pOJqu� taes assigmturas se'

C) O reajustamento 'til Vejamos: quando as ruas estão sujas a Nature�:cl (fi'riam um desastre... CORRIENTES, 26 G -

� manda-nos a bôa chuva e ... lá se vae o lixo <ÍgllG3 �LONDRES, 26 (G) - A'

d Simd, porq�e avp�arec:ria gel�tn'� �uo�n:�r�iI�Jari��o;r:�t�o�:II:s� RIO, 26 (G) �om ���e�� r� a bai '(o; quando as môscas estão quasi a carre-

����vespela da partida com, destino f to a especle. er-se Iam, a eI,
, ,

d. d b " It gar OS moradores do Largo 13 de Maio pJl':l al- 1'1.J h S d di, " oH; hgUia de relevo na SOClê d e ra- Goes MonteIrO declarou que não �
ü

a Berlim de Sir o n Imon e
os nomes � a g:ll1S pouco;,

'-I 'I 'f J
f d

"

d � gum logar ignorado, vêm o Inverno e... a_L;�ls '"d S' A·h Eden o gove.mo
'

dI. 'n ao' q'laeo o
SI eIra, a ogou-se qUill1'.lO procura- tem uo amento á notiCIa a �� ,

�4�1
e Ir nL ony I CIaes e va or-I as �"

1 'Ih b"
'

'� mosqueiro! VIallemão concedeu um surpr&hen-I apêiJ'o ás idéas communistas tira, va sa var um fi o que tam em eXlst��cl� dde dFe;narches dentr;"Aa
�

Como veem os leitores, a Natureza aquí em ft
'

d d t d
'O

d -

t se afogàrao com::mssao e manças a \�a-
FI' ,. t b Ih't d 'I 1

�dente empreshmo e uzen os

I e to o, a expressa0 -- oU.ros

d d ' ,

dE'
' onanopo IS ra a a mUI o e, .. na a coara, pe os 'it- . A família as victimas quan o mara e os drnaentes o xerclto �mIlhões de marcos ao governo que nada representam, que nunca

,

'O serviços que faz! 'it-

d S
o

di' d I E
'

- viajava de automovel para o lo· e da M'mnha para um augmento O
.

d L 13 t"
da Umão os OVlets, segun o hzeram na a p� o xerclto. nao

d -

00 000 '1- ff' d mosqueIro o argo con Inua, As píO- lt'
'

b 'd 1 U 't d d 1 d cal do desastre, foi vict:ma e) $ t por ga ao a Irman o:
'd'

.

d
-

f t d
mtormes o ti ,os peta « me haven o nenHum traço e sua pas- -

" VI enclas am a nao oram orna as par� cssaçàu ...

'

'I f'l' .
- grave accid�nte. O carro virou, "Accredlto que, esta semana, b d O P f't

'

lO d
Press» de aaentes russas auton- S30'em pe as j eHas, a .1ao ser o

, d
'

d do a uso e ona re el ura-a teimosa a I a fid
'O 'O

b' t d ld soffrendo a senhora Dornêlles sera vota o o reajustamento os

Praça 15.
za as. rece lmen o o so 00..

b I f d 'I'commoção cere ra e ractura o mI Itares .

Mas, pensando bem, não têm importancia to- ..braço direito. Seu irmão Francis- Sobre isso, já tenho me en-
da essa irregularidade. O mal será removido, Ou �co teve fractura da tibia e do tendido com o presidente da

Cil-I� a Higiene rálha com Dona Prefeitura fazedeira de �peroneo. mara dos Deputados, com o ge- � môscas ou esta, que, ás vezes, é bôasinha, manda �RIO, 26 (G)-Os ele�entos Tres filhos, estes de pouca e- neral Christovam Barcellos e.com, parar com o abuso (isto com pena do Bisbilhota lI). �d E' f 1 dade, recebó:ram ferimentos sérios. alrruns membros da Commlssão !tl i,�PARIS, 27 (G) -Os parti o xercIto, que a!a"am na reu-
é ij Si essas cousas não acontecerem, virá o In-

I
F

' '

'f � de Finanças, havendo apenas

I d d fdarl'os da I'de'I'a d", que a ranra mão e asslgnaram o mam e�,o

verno que e' camara a mesmo 'e ato e atel1dera' "

- :t - �� Ití'Y.I � f?1J" fi!.! � � uma difficuldade a ser vencida: a
"

'
;

"r.:jtprecisa ter uma grande E5qua,dra, contra a Lei d� Segurança, inci- fi! iiIrIB G23 ���
1"1 O nosso apêlo, sem pistolão nem nada...

�h
'

d � d' em d's'}oC;co-e< do R I
sera- 0'-"" �IIII discriminação de rendas para oc-

E' so' esperar ... Tudo veAm a seu temp"'! I
ganharam oJe uma gran e VIC.O- Iram " 1 1 J':t v. .,

-Il'
ud C S G correr ao augmento"' " �"ria co:n a re�olução a amara . .

E 1
. .

d" "d programma que co- Até hoje á noite, nenhuma pu- BELLO HORIZONTE, 26 conc uiu o mlmstro a

�J Corrigenda: Na A Cidade de ôntcm leia-se titapprovan,oot -ol'mmedI'atado D'lra-ofôra imoota a03 referidos,(G)-Vindos do Rio, acham-se Guerra: � !'d d b'b'lh t t'd d ,. -

'd �gita da <.Ons rucça :t:.,
C I I o, 1 h 4 d' 'd' Q b II

!tI
en i a e- iS i o a, en i a e-coraçao e nao I enti- �'dos 5 de guerra do of coapo que são o major ar os nesta CaptLa". a WS, a ISpO- "uanto à ta e a a ser appro- � dade como saíu por descuido da revisão, ,..,prunelrO vaso �. , _o,

, ',_ A
'

'- 1 1 d IV R d' I !' �35.000 toneladas, cujo custo não Costa L,Jte e os Capl,[ã.eS nto�:o , S ,çao da, co �nmando _a e- va a, sera provave mente urna
rH BI S B I LH Oi A II "Wde 715 m-J'lhões Rollemberg e Franc:sco 1\1oeslasjl gIão MtlItar, 26 vagoes de car- das existentes, com ligeiras mo- �

�
ficará em menos

d f n
' ..R II' d t t t i icarões . �� ãY-'�"""""._..._._ ...........-..:=t�de francos. \ o 1m, ten o, en re an o, o gas. :f ",,:g Z i_Z Zii i��#�..,....�.����

Com
'Conselho Consultivo

do Estado �itleriA visita deSlmUI.
, II

maio
Rcune�n-se hoje, às I 5 horas,

I no edilicio da Prefeitura Munici
, ., paI, os membros do Conselho Con

� f sub vo do E .tado, paLl trat '.1 em

QJJ ! ele assumptos que cirzem respeito
a a.lmnistração do Estado.

Zeppelin

ha de

O melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa A CAPiTAL.

ii

II li

RIO, 26 CG) - O S:-. Souza Costa expoz as negociações
que entabolou em nome do nosso governo, em \X!eshington e Lon-
dres, afim de regularizar a situação financeira do Brasil. '.

Dis�,e oue nos Estados Unidos, ficou assentado que o <sclie-
J

ma» Oswaldo Aranha, para o p:g::<mento das nossas dividas exter-

nas, seria plenamente executado, A política cambial, ddendida pelo
sr. Souza D,mtas, não mereceu approvação dos l.nancistas de Wa
shington e de Nova Yoik, fícando victorioso o ponto .. de-vista da li

beração total do cambio, logo consubstanciada no decreto de lIde
fevereiro do corrente anno.

Na Inglaterra, a missão financeira negociou o tratado de re

ciorocidade commercial, cujas linhas geraes já foram publicadas e1

di 1 'I 'I' - dI"obteve a abertura de um cre ito oe � gum mi noes re inras, para
,

a liquidação de creditos inglezes bloqueados no Brasil.

,.._ v' dt:...rnOrl3ga 0,
D","o":'>,,�i -ou d"""'-
t

� c.:.:a La�...' �

sordens

Um petardo,
ao cah i r, ex

plodiu

Por causa
do visinho

AS DiSPOSIÇÕES DO
R I S G

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

Edi Esohinge
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Direcção de Rodopho F�osa (URANO)

PALAVRAS

ENIGMA N. 2

CRUZADAS

3· Torneio

CHAVES:
HORIZONTAES VERTICAES

,
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I

1 Alau",m
2 Oh!
4 Hociua
6 Ora
8 Aruare ào Brasil
12 i c.eo

14 Conhecer
15 I'cbr çct
17 Víscera àupla
18 Inquietação
19 Embocadura
2,,] Dar'se
2 � Dithongo
2 J Excellente
21- Velho
26 Arranco
27 Decalitro
2860u",rna3
29 macaco
.1'] Amphibio
3 fraç_rol"cia
33 Afan
;3.3 Abraça
3 o 5eguir
.37 A plebe
39 Touca
42· Outra coisa
43 Rio õc Russia
44 Vogaes
L]'5 Por .,ue

1 meàa
2 Ou
3 ReI ôe Egina
4 r es I)
5 .::.0. lllês õos Hebreus
7 Recado
8 Lagar alto
9 Rio ôu 5iberia
lO Estore
11 Ruina
13 Poür e
16 U( ntcl aso
z] QL eriàa
23 Pcõr e
25 Peis
Z('j 5 ia
30 Amontoamento
3] ruiàaào
33 Despica
34 Leuiano
35 Infusão
38 Rue
40 A
41 Ldra

URANO (A. C. L. B.) Dicclonarios eoneultcõos!
Ey rc nlrnoa ôe 1. Banàeirc.
5imões 00 Fonseca e A. m.
oe 50uza·

Novisslrnas

URANO

acha-se

SyncopadasTorneios de pala
vras cruzadas

AO CIRUS Ao T. Labaça05 lorneios àe palavras cruze

õcs ronstarão
õ

z quatro enigmas,
que serão publicados to

ô

o s as

quo rtas-tei raso
As soluções àos enigmas àeuerão
ser remettiàos ao director oesta
accçõo 15 àias

ô

ep of s 00 publica
çãa õe cuõ o uma.

fica institJiào um premio qU2
cr nstará àe:um àicçionario 5imões
àa Fonseca, C;UZ nos foi gentil' "'i 1 T I b d h d d'mente offer aclco p c!c "Livraria vac ae encontro á «nota» que enno um oca in o e t-

ratharinense", para cquell e que fiemás unido -3-1. nheiro -3-2
apresentar,

ô

entro 00 prazo ccí
ma, toõas as SOlUÇÕZ5 certas õos
mencionaõos erilqrnna.
í-lcvznôo empale à:z concurren

tcs, nos premias, for-3e·ó sorteios
pela I teria àa ('0;- i 01 Feàeral, em
ô io preuiamente C,:5 g'Q:Jo.
A secção chnr-o àls ic 1 constará

ÕI2 logogryphos e drraàa'J
õ

e to
õcs os especies; o prazo 5",rá o

mesmo õc sccçõu 012 palauras
cruzadcs-

IPara esta S2CÇÕ:J, oifercço um "'.1- •

àiccianario àz 1. ��OqU2t. va quem
j vao augmenta O sofrimento do

apr-eezrrtor toõos as er l ÇD' S cer- meu cocheiro-3- I.
tas õz toào!j 05 trcbc. h JS. B _ ,

ranca, nao nego, e a louca
-2--2

2

Casaes
Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trnjano ii. 16

(Edificio proprio)
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

OIARIO INDEPENDENTE
(Para o amigo Con
densa loura).

Lastima o desgraçado por não
ter pão-3

'�edactor-chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

vgentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será deooloido o original

publicado ou não.
o

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc tior parte
da Redaccão,

,

IPA6AHDO 05
A

.

SEGUINTES JUROS: _

sslgnatu ras
ANNO 44$000

CIC Limitada 5'1· ala.

I
SEMESTRE 24$000

CICAviso Previo 6'1· ala. fRIMESTRE 12$000
Prazo Fixo 9'1· ala. MEZ 4$000

;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I A correspondencia, bem como

lOS valores relativos aos an

Comprae para ve s conven- núncios e assignaturas dveem
cer o formidável e economi- ser enviados ao Director-Ge-

co SABÃO INDIO rente Jairo Callado.

Não uso phantasia-2

en'gano é smonymo de pêla]
-2

E's muito atrevido e audaz
-3

O seu Prudente, gosta de pa
catez-3

o padre santo falIa CJm a.»

rogancia=-Z

(URA'JO)

Charadas
Longa jornada encetei,
Por caminhos escabrosos,
E na volta me embreahei-2
Em bosques assás formosos;
Mas que pena não se achar- 1
Um banco pr'a descançar.

raixa Pastel 37

Garaga Americana Pu a
Francisco Totentino n: 1

TELEPHONE 1.577Bar Miramar
Porque o homem carrega
Um alforge, não se deve cen

surá-Io-I-2 Aluga-se ou vende-se o con

trato do mais bello bar des: a
capital; o Bar Miramar, opii
mamente situado em aprazivel

A Polonia mudou o

regimeBem como, o que leva uma

trave e usa túnica de mangas

largas-I-2
F. Labaça

ponto. VARSOVIA, 26 (G) - O
lnformaçõe s com o sr. Paulo Sejrn, ou Diéta poloneza, appro_

Posito, no Café e Restaurante vou as relórrnas constitucionae,
Estrella á Praça 15 de Novem- que equivalem virtualmente a

br). I abandono do regime parlamen'aCarrega a tua coleira-2-1 Correrá
Certifico que conheço -3-2 muito sangue

gue. Organisado e administrado pelo CURSO MILTON

���;=;;:��::rel� Communico a todos �:n interessados que as rnatrl-

I e cuIas para a primeira turma da série 3a., serão acceitas na

Orlando Cunha � secretaria do Curso Milton até o dia 3',\ do corrente, ini-
t. � ciando as aulas no principio de Abril

'1
participam, aos seus amigos

I As matriculas para a série 4a. estarão abertas até
,.. e pessôas de suas relações 1Elle se torna melindroso

quan-I o nascimento de seu filhinho O dia 14 de Abri.
do recebe um carinho -3 -2 ..

ORLANDO CARLOS. ti
O horario das aulas será das 19 ás 22 horas.

, Os candidatos do Interior do Estado poderão dirigri-
E' vesgo homem que apon-I� FI' r I 24 3 35

� os á: Secretaria do Curso de Maduresa Catharinense, Cur-
to -3 -2 I �

onanopo IS,) - �. , ;}S Milton, rua Felippe Schmidt no. 2. Phone .1642
����....:...*..:��� O Dlrector.

_u_r_ueo_ DA eORR.A"
-

eMA BRASIL-EIRA

Dá outra feição a «nota»

para que não saia desta ma

neira-2-1.
A cotleção completa

em concerto -3 - 2

o senhor é um homem engre- Chapeu fino não olíerece com-

çado!-2- 1. modidade -3-2

Pois deu a sua governanta, Recebi um excellenie presen-
grande quantidade de guarda jo:- te -3-2
as--2--2.

Não seO de muitos problemas
nac;0r.3'S q Ie ;)o,sam ivalizar em
slmplic dade com L) d "eringa.

O que falta, o que urge, é
rtstituir-se-Ihe a plenitude dessa

simplicidade, e para tanto bastará
que se rtaja contra os pé'ndores à
confusão e á complicação, muito
de nossa raça-meio latina, meio
mulata ...
O Brasil não tem a minima vidos termos, abstraia-se daquillo

responsabilidade na super-produc- que, após ter sido um imprevisto,
ção, que ha mais de vinte annos é presentemente uma evidencia, e
SJ vem observando, de gomma e- ficar-se-à obrigado a vêr na sem

la,úa. pre diminuta productividade dos
Sabe-se que o nosso concurso seringaes nati VÇ>S d a Amazonia

pa:a o aba,tecime�to. do T?ercado I u:na prova da falta de ?rganiza
umver�al dess� ma,cf a prIma es-, çao, ?a qual nunca deiXOU de
tá hOJe reduzido a uma percen-' resentIr·se o extremo-norte. A sa

tagem irrisoria, humilhank, quasi I tisfação a que ora nos habilita o

inapreciaveL facto de não se haver inteusifica-
Não é menos verdade, porém, do, nas floreotas da região alIu

que, mesmo antes do decrescimo I dida, o côrte da hevea, co�o fô

originado pela queda vertiginosa ra de se desejar em theoria, de
dos preços, a actividade dos se- corre de uma p�lilosophia melan
ringalistas amazonicos longe se cholica--essa tão habilmente de�
achava de corresponder às exi- finiJa pelos francezes, quando af

gencias do consumo. firmam que toda desgraça possue
Agora, em face do que sol:>re- a sua vantagemzinha.

veio, tornando até imprescindivel, O genio anglo-s lXonio, realizan
o regimen inaugurado pelo plano do a verdadeira f<i.çanha de Her
Stevenson, nós nos podemos e cules, que foi a tnnsplantação da
devemos felicitar pela circumstan- quelIa especie v�6etal para os

cia de essa activ dade nunca se pontos antipodas dJ seu «habi
haver transferido para outros ry- tat». facultou··nos em seguida
thrnos, approximando-se, pelo me- completa p�rcepção de quanto fô·
nos, daquelIes que imperavam nas ra lacunosa a obra emprehendida
;)lal1lilções do Oriente. Reponha- pela gente brasileirÇl, em torno de
�c, todavia, o assumpto nos de- uma das maiores dádivas da na-

tureza registrada na historia eco

nomica do universo.
Existe super-proJucção di! bor

racha?
Sim, mas em todo o globo, is

to é, encarada em seu conjuncto
a industria gommeira.

Destaque-se, entretanto, para um
exame à parte, sob esse aspecto,
o nosso paiz, o que se ha de a

purar, sem demora e de fórma
insophismave1. é que elIe não pro
duz. em absoluto, a seringa de
que necessita.

Mesmo na hypothese, aliás
diffidlrr.ente verificavel, de volta
rem os ser;ngaes da Amazonas,
quasi todos actualm:;nte abando
nados, á faina de outrora, mesmo

a5sim a nossa producção não ex

cederia o nosso consumo.

A questão da borracha nacio
nal reduz-se, portanto, em rigor,
a uma questão de': autarchia: e da
hi a singeleza de que se reveste
em phase como a actual, caracte

rizada pejo an�eio de se basta
rem, que nutrem todos os povos.

Bem examinadas as coisas, a-

RIO, 26 (G) -O Sylvestre
Góes Monteilo declare u que vem

ao Rio pleitear a substi tuição do
interventor Osman Lc ureiro, pois,
em contrario correrá muito san-

Curso
de

Calharinense
Maduresa

Benjamim L

companhías pensam pleitear, seri a
um absurdo, um escandalo, um

crime. Oêm-se-Ihes, porêm, ou

tra� regalias que as encorajem a

operar, contando, unica e exclu
sivamente, com a producção dos
nossos seringaes-producção essa

muito facil de augmento e aug
mento rapido. E, se ha compa
nhias brasileiras que se propõem
a fazer o mesmo, nada mais ra

zoavel do que se lhes reservarem

taes estimulos. Boateiros sem as

crupulos vivem assoalhando que
as plantações de Forà no Parà
estão a caminho de ser abando
naclas. Leia-se, porêm, a corres

pondencia em que o Sar. Jarbas
Peixoto, enviado especial d:�sta
folha na excursão promovida pelo
Turing Club, condensou as im

pressões colhidas na Fordlandia.
E' o dep.:>imento insuspeito de
um fotasteiro, que observou tudo
com independencia absoluta e até
com certo rigorismo, e no qual se

entremostra um pouco de preven
ção contra aquella em?reza. Va
Ie, pois, como attestado de que
a coafiança do argentario de
Detroit no futuro da borracha bra·
sileira só tem feito avolumar-se no

dominio da experiencia, no do
;ui,,) da ,opalizacão.

ma

Serviço da F. B. 1., especial para GAZETAA

chamo-nos ás voltas com duas ri- A extensão e a c:!rteza dos
quezas

- a borracha que produ- lucros gu:! dahi viriam, afiguram�
zimos e a borracha que gastamos. se-me cap:lZes d� neutralizar por

Se as fundirmos, tu 10 serão inteiro toda a possiveI reserva de
proveitos" nenhum inco:weniente homens de negodos na época
se accusará. O quadro das inclus- presente, maximé relativamente
trias brasileiras que prosperam, aos paizes onde haja caU3a3 cons

ficará reintegrado, e tod<1 uma tant �s de a�itação e de alarm'!.
consideravel nesga do nosse terri- Tenha n os dirigentes um pou'
torio, convertida hoje em scena- co de bôa vontade, e os obstáculos
rio permanente d� sinistr03 dra- serão removidos com uma -facili
mas da miseria e da fome. se dade e um'! rapidez quo! a elles
rehabilitará plenamente do ponto mesmos causará pasmo.
de vista economico e financeiro, Consta que eUlprezas extran

voltando a ser aquelIe factor de geiras, desejosas de evitar 05 onU5

prosperidade nacional cuja impor� creados pela aduana, cogitam de
tancia foi bem salientada pelo sr. montar no Brasil, fabricas de
Cincinato Braga, em seu recente pneus e outro, artefacto; de borra
discurso de tanta e tão explica- cha, e, argumentando com a in
vel repercussão. significancia actual da nossa pr)-

Objectam os pessimistas, aquel� ducção seringueira, sonham com

les cuja palavra, continuadamente favores fiscaes para a importação
ouvida, parece contractada p:!103 da go:nma do Oriente.
representantes de interesse; extran- Não é precip ter-se g�ni':J p ,

geiros, que a industrialização da ra vislumbrar logo, ahi, um ter:
borracha no proprio Brasil de· reno admiravel para t:ntendim:!n- Qüerendo reparar, en6raxar e la�
pende da inversão de capitaes tos, que amparem a todos os in- .var seu automovd procure a «GA�
enormes, e assim, resulta impra- ,teresses em fóco. RAGE AMERICANA» rua

ticavel por emquanto. A insenção de direitos que taes Francisco Tolentino n' l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m Matriz: L..ORIANOPOLIS �

� Filiaes em: BlurrieM�str��\�_;�ilpl�rrn�������sc<;u�e'i;�gd�sul Lages �
� �
�1 Secção de Secção de Secção de �·"1 r� FAZENDAS:

�'
� ��� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �l

<;,�� MLorins el Algodões . Material ern geral para construcções: �1achh�nas de benff�fi.ciar�madleira. �
�� onas e rnpermeaveis lVac mas para o remas mec iarucas ��
�}'{4 Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas � Machinas para latoeiros ���
� Roupas feitas e janellas, tinta �j Machinarios em geral r a-a a ·lavoura:��arado�, �j

. Sêdas Canos galvanizados e pertences � grades, cultivadores, moinho etc. (;1,

Linha para cosere s �rgir Fogões e Camas � Locomoveis, Motores de
J esplcsão, Matare s ��� Lã em novellos e.n e adas Louça esmaltada-apparelhos de- jantar-talhe- electricos tl-J

�;�t��J Sabonetes e Perf uarias rcs Material em geral para transmissões: eixos, ��l�lJ Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �1\...

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

�.�!f� Toalhas e guarda-napps Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD Peças, acces-

�� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos c pharmaceutícos sorios, serviço mechanico .. J ,--!

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER ��� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� �
� Empreza f"-Jacional de Navegaç,ão "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita f\,.ILEu-iaH - Fabrica de Gelo "Rita 1'v1aria" - Estaleiro "Arataca1' �=� t!��� ��������] ��1����E������f@��J!!�$����������
�'�-fcom_ll�neh�31!1�� d�_��_�a

II
�

fI ... funàaàa em 1870.·. I t:cn"feital1tia Chiquinho
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 I
Incontestavelmente A Primeira no Brasil I· Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,

repital rectlsoõo 9000'000$000 ii conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais àe 36:000;OOOSliOOOI I � Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em ]933 ]7.762:703$36) ii

e tos ba L: li b '11mmoveis 13.472:299$349 Iii sam n , pusa os e ai es.

I Respon'labiliàaoes
oaaurnlôus em 1933 2.369.93S:432$8j61 II Rt:�""TAUR t· N1' A LA' CARTE

..

(Estas reeporisobülôcões refl!rem-se sómente aos ramos

!'leli I L;) \r\. 1 no primeiro andar
fOBO e T�AH�PORTES, que são os DOiS ur-nroe em que, I l' H E O D O R O F E R R A R Ia rompanh:a opera) 1-Agentes, 5ub-Agentes e Reguladores oe Avaria5 em todos 05, � : I RUA fELIPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA
Estados do Brasil, no Llr-uquo: (5uc�ur50I) e nas principae,h. i� RUA TRATANO) T I h I 194

praças extronqeu-cs

, '�
J e ep one .

Agentes em florianopolis rAmpOS LOBO & rIA. . ';.."Mõ''''''''''�' ........__

Rua r. mofra n' 35 (sobrado) Caixa po sto l ]9
Tell'gr. ALLIAHÇA Teleph.1.083, ��...,.._""""""""= oi

E""pta.lo, 'm ,oll���:n���=::JJ filomenó & Cia.

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvp�;}ra;J'ia. Estereotypi
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno

Enraàernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ==����:g;;;-�:;;;;:--�--�-;;;-�;;;;
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.
Pau lo .5ch Iem pe r Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs, R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 Vi rgi I iO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: ORANJA ZINA.

GTelephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Olaria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS II arCia-RuaTii-�ab
�====================================�'�ta�l,�C�af�é�d�a�Ilh:a�e�H�o�t�eI�M�e�t�ro�p�O�I. ,--����--�����������d�e:n�t�e:s�n�.�1�O�-�F�lo�rl�an�o�p�OI�jl

A CAPITAL.
ARTIGOS ·PARA HOMENS
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Sociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;"'� ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. (Jade brindar seus filhos.
Linda Vista Panoramira.

Esplenàiàa praia de banhos.
Optima nascente

ô

e agua potcvel,
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

lODO metros da Ponte Hercilio Luz.
SOO ào Branàe Quartel Feô erol , em constr-ucção,

600 do Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha s'éàe do Distrido loão Peasõc.

S�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàade se encarrega àa construcçõo àe Prédios

ca lótea aàquir,àos, mediante o pagamento àe umoentruõo á
ur.sto e o restalte em pagamentos menecies.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

á João

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

f GARANTIDO
,�};,,- E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL

RUA
_

CTOADE- IJTADQ�__ �.

I
SE QUERES AI"�AR DE.

M d· t
AUTO commodamente e com

O I S a I
segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- Ford V 8-200
BRO N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAI3!

End. Te!. FILOMENO

F L O f{ I A N o P O L I S - s A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

. Zina

LIVRARIA MODERNA

f'unôaôn em 1B86

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

PASCHOAL SIMONE S. A·

Alcool

E

J
t

I

,
.
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Pelo Chefe Provincial foi dada autorização) á Chefia Muni
cipal de R.o do Sul para realizar, no dia 14 do mês de abril pro�

I ximo, uma grande concentração)ntegralista em commemoração ao 1 o.

1 $000 anniversario da installação do Nucleo local.

1 $000 Os Nucleos districtaes de Lontra, Matartor, Lautterbach,
2$500 Tayó, bem como os Nucleos Municipaes de Blumenau, Brusque e

Jaraguá, enviarão' contingentes,
A força serà passada em revista pelo Chefe Provincial.

Gatos do matto uma 4$000 II
u u

Lontras média uma
.

30$000 Joinville e Blumenau promoverão tambem grandes desfiles
Graxaim do matto uma 3$000 em Maio e Junho, em commernoração ao 10. anniversario da ins-

68$000 Graxaim do campo uma 4$500 tallação dos Nucleos respectivos. FIOIianopolis tambem fará a sua

Catetos médios uma 4$000 -' .

d d b 'I
.

_ O jornal mais moderno e lido da Capital. Diamante 68$000 comrnernoraçao na pnmeira ezena e a n com uma exposição em

,_ I Christal 55$000 Porco do matto uma 4$000 que será desvendado ao publico a pujança do integralismo em San-

Peçam informações. Moido 62$000 Largatos grandes uma 3$000 ta Catharina, em um anno de actividade.

\
Veados mateiros kilo 8$000 S -

t h h' b I
.

d d NTerceira 48$000 erao expos as p otograp Ias, o etins etc, e to os os u-

�����i���W®1������G SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI _ PRI-
cleos e Sub�Nudeos de camisasv--erdes da provincia.

�� � MEIRA QUALIDADE C d� ttentae I'�m' � Sacco de 60 kilos 9$500 Taboas de leiest. (3x23) duzia rUZ8 a Nacional de
�

.. '"" iii t\g �oto'
I!I! � ���dot �� k�t�:s mgg Taboas lei larg. 3x31 dz. �:�ggg Ed

-

� A

;mwi"'...sú..........u"""""""" _..........--

�� Enopados 2 kilos 20$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 . UCaçao
�i!1 Agencia fV10derna �� Fôrro de pinho 14$000
�

..

���.'.] de Pub!icacães, com séde � SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

�1j ena São Paulo, é autorizada e fis- � Sacco de 60 kilos 10$500 16$000

�� calizada pelo Ucverno Federal e
� ���do�: 1� kW��s �;��� Sarrafos \ lx5 a dz. 6$000

� possue a cartr, patente ri. 112 � SABAO JOINVILLE
� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes' por �, Caixas pequenas 4$000

��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j Caixas grandes 5$000

� EXTRACçAO com globos de crystal. � DlVEnSOS

ti'\\1 A MAXI�v'lA lisura e ho�cstidJd�, pois, os SOf- � Arroz sacco, 44$000
�J tetos são presenciados pelo povo [� Kerozene Caixa 35$000

��r���r-,;"""" ,.,.. ...;�::>:")i��� )��·��Y��'� I
Cazolina caixa 55$000

����i�� ...�����.1..(I;�...àiir,;:�l(�./�':::�J?íi'\r%�;�;�:���l�]jw I va d bo cai 16000��=-��... """"" ���'LJ,"",=_A- "'--� - ...=..J�. �� e as e ce o CaIxa

(-::"ól��):�--"�'�ik7>;���� �::-;'?'"'I���� ...
'- Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA

(�,\;'��(�(��i(U�(�����i�;�i���M�t Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 kilos)
�� 1ia<4;la�1s�jorie rapido � V�las stearin,a caixas. 35$000 Fina com pó 13$000

�� ti '. � Ze� Mays Flscher caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500

�i Florianopolls - Bom Retiro ��
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME

fj� , Farello sacco 6$500

�� ACEiTAivl-SEPASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS
. ." Far�llinho sa�co ., 8$5?O ARROZ

��� F'l.. ·t & C'· L"I
.

t . d � Farmha de milho Manahna caixa (Por Sacco de 60 -k.i/os)
\� e (..

. .18. mi a a ��
,

24$000 .

��,,1 AGENCIA-Fundes do Hot� Metropol �.� Vélas de cf ra kilo 7$100 Agulha Especlal SO$OOO

�1� O encarrezado r'V'AKCUS MOURA l� I G
A kil

•

$400 Agulha Bom 46$000 Não está, porém, terminada a apuração, e, ao que parece, 05

����i�l��J��ZYh���F���W��� c,ramposMP. c;ra
uo 111$500 I Japonez Especial 44$000 resultados finaes irão muito além.

"'., , ��.1r."". ,�"-"""-,,,,,-,---<.-",;l ,�. .1. ....� <(!)

PhuTIosepnhtoorosapuianhseal'rcocOlata 210$000 JBa.poneCz Bo,; 40$000 Está, pois, triumphante a Campanha de Socios, que se pro-

���Ki������K�0.�i.c;��}������ Arame farpado n. 12 rôlo 26$500
ica orn a 34$000 cessou de lIa 20 do corrente, e demonstrado o acollnmento

�� � � A f d 13 AI 35$000 MERCADO FROUXO com que o povo de Florianopolis recebeu a Cruzada Nacional de>
�:,I. Ct?"""'l!lNVEN�.A.-�E !� rame arpa on. roo

-

A� � � Educação.
� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � BANHA Couberam ao sr. Dionysio MarcionilIo de Souza os [ou-os

GRANDE (Por caixas de 60 lei/os) d'esta campanha, por isso que a sua lista trouxe o maior contin-

r.A, do radIO, razão pc..rque r�c0111111endam(J-Ios. Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 gente de socios, na importancia de 134$000.
�]. Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 r���s:��rz�z1r���������i��"rs::Z���
� A�ENTES:- CO�STA & C�. . � Café em grã� arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000·� b

�� RUA CONSELHEIRO MAl"RA 54 - Flonanopolts "-li
Vassouras 5 h�s dz. 22$000 MERCADO CALMO � D E S P O ·R TOS �.�.1'Gl

. �] Vassouras 3 flOS dz. 20$000
�

. �

�����������������,�� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE �. i��e���� �@�5GD. Xarque sortidos arroba 26$000 (por lei/o) �
-

I"� � � Redactor CYPRIANO JOSE' ..

� .@1 Morcado de Florlal1opolls Mantas Gordas 1 $900 �....,. ....................,.,......� .........�
M

� �� P M 1$700
"'�-"''-''��&....�&.L'_� OO=*�OO��Z::Z:Ii�

� , Feijão preto saeco 15$000 atos e anta

� � Feijão branco sacco I 5$000 Sortida regular 1 $600 F C O
� e Feijão vermelho sacco 1 5$000 I·

MERCADO FIRME
•••

�� , Milho sacco 10$500 T�bella dos jogos para o campeonato do
� G Batata sacco 10$000' DIVEROSS corrente anno

� e Amendoim sacco 10$000 (por lei/o) TURNO

�� � Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000
. Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo 1 $500 DATAS CLUBS

Farinta commum sacco 9$000 Carne de porro 1$700
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$600 21-4-35 Irisx AthIetico 128-7-35 Athletico x Iris

Café em côco sacca -26$000 CAMBIO
28-4-35 Ta�andaréxFigueirense I 4 -8-35 Figueirense x Tarnandaré

Ervilha kilo $200 Praças 90 d • . 15-5-35 AthlehcoxAvahy 11-8-35 Avahyx Athletico

Banh:l kilo 2$000 51 Londres 58$563 1\8$�6t3 12-5-35,. . I' 18-8-35 Iris x Figueirense
Assucar grosso arroba 7$000 « Paris $785

19-5-35 FigueIrense x 1m
.

25-8-35 Tamandaré x Avahy
Polvilho sacco 15$000 « Hamburgo 4$790

26-5-35 Avahy x Tamandaré I 1-9-35
.

Carne de porco kilo 1$500 « Italia 1$023
2-6-35

• .

8-9-35 �thletJco x Tamandalé

Toucinho kilo 1$500 « Portugal $50019-6-35 T�mandarex�thlehco 115-9-35 Ir�s x.Avahy

I
Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870

16-6-35 Avahy x Ins 22-9-35 FlgueuensexAthletico
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 1 $620

23·6-35 Athletico x Figueirense 29-9-35

Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880
30-6-35

,

6-1 0-35 Tamandar� x I.ris
2$780

7-7-35 Iris x Tamandaré
I 13-to-35Avahy

x FigueIrense
: :�l���es 3$455

14-7-35 Figueirense x Avahy
« Uruguay 6$200 Distribuição dos jogos para o torneio
« Hollanda 8$060

HORARIO
Só o profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

� póde executar com esmero todos os trabalhos � STOCK 2m 20-2 Entraõas2 Sahiaas 14,30 hrs. l' jogo Figueirense x !ris
� photogcaphicos, garantindo-vos revelação, cópias � 13 a 201-02.367 15,00 » 32.'» Avahy x Athletico

.f.W1
l'

' "

bIt t � FeiJ'ão (saccos) 89.963 24.302 1530 T d

:; e amplações lrrepreenslvels e a souamene ;: Arroz ( ») 105.759 17.945 13.434'» .» a�an aréxVencedor 1')ogo

=
duraveis.

.

G Farinha ( ») 34.414 20.824 7.906
16,00 ». • Ve�ce�or. 2' )ogoxVe��edor 3: jogo(Ca'llpeão)

� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FiLMS COMPRADOS A Banha (caixas) 10.601 5.725 9 740
Arbltrara o pnmeuo Jogo o Ue. Emlho Bilbau

w •
. ..» segundv » » sr. Alfredo Richter

t.� NA CASA • Milho (saccos) 25.496 Os juizes para as demais partidas serão por esta Entidade es- }'
�) ., Xarque (fardos 13.5QO colhidos na occasião.

�.ti���--------��_O (Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.

A CAZETA

A GAZETA

SA
�UA DEODORO 33

FLO��ANOP0,LIS.
a todas as pessoas que, por seu intermédio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O 5 E' R U H L A N O
RUA CONSELHEIRO MAFRA N .. 124

'.

3

'Comm.ercio, lndustrla Integral ismo
e Agricultura

Limpos leves tilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preço; correntes na praça de
Florlanopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 36$500
Su�preza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
Indiana 28$000

ASSUCAR

PELES

Extra

A reunião da Commissão Executiva, realizada no dia 22 do
corrente, foi assignalada por factos importantes, que revelaram a

marcha ascencional que vão tendo a obra da CNE em Santa Ca
tharina.

Depois de ter o presidente feito varias communicações a res

peito das escolas em perspectiva no municipio de S. José, e da
installação da Escola n' 6, Profe�sor Ernesto Pires, na Ponta d.!
Baixo" no dia 1 O do corrente, passou-se á apuração da Ca.npanha
de SOClOS, resultando de 1 'L listas, que foram apresentadas, das 27,
que se achavam em circulação, o seguinte:

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 leilos)
Preto novo 11 $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO
71 socios mantenedores

1 23 soeios contribuintes
142$00 mensaes

12$3000 »

265$000 »

»

194 SOClOS

Tendo sido o alvo de 200$000, verifica-se que, em menos de
metade das listas, foi o mesmo ultrapassado de 65$000.

Accrescentando a estes algarismos os anteriormente existentes,
chega-se ao seguinte resultado total:

1 38 sócios mantcnedores
187 socios contribuintes

325 socios

276$000
18"$000

463$000

mensaes

»

RETURNO

DATAS CLUBS

COUROS

2$000
1$300

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Dia 14 de Abril

Continua noutrq local

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

E

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

'Vias Urinarias

Consultorio e Residencia
Advogado iI !

I Rua Trajano, n: 1 sobrado li
Telephone rr 1548 I

==....-=1

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Talephcn� 1.658

Caixa Postal, ) � G.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Nas grandes luctas que déSdo

bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito r..'lO

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Clinica Medica

TIJUCAS

Chegc"Ju

G T INDICA: ��VAVhVAYAV.AVAVA�fl1�S'.6,.q������7&7���!;::�
�M�éd�i�co�s��-���'�'�������E IFICIO LA A H�TEL�
--=��=====7,�os � M A X I M O r-�",,�>, (F' O R T C tJ
Dr. Casar Avila :1 CLINiCA � ::����·J.=��:;3k�Ji:�':-",.. ��l

Dr. �ifmrique fhzjlp Jogo, �� .-.;;'_"!..� . . I �,�." 1" \.... � ,;;.,"�
DIURNA e NOCTURNA � fi�
João carl••O:. Mello Sh.. � �

V II Cirurgião-Dentista �� �Dr. O$!f/�!dc B�ieãc lanna

1'1
N

���..�Clinica cirurgica-operações Cirurgião-dentista da For-

� �I taleza Anhatomirim-Ex-as-

�
,.

�

Escriptorio R. Felippe I
.

, ..
'

;
"

C"

��'I' 8') sistera, com olessor Reynal- !l':0i
'

d· t
,. ii Schmidt n 9 Phone 14 J II w-g I "") f

.• � , .-. �:
Das 3 horas em lan e Q1a- I do Viente do prtechnica a- e <r�'·· .. '"

,.

j(i;" ,-'.',,, "

• -'

�
..

L ; �

(.' i i

!- ;:!

Fulvio Aducci
.....,,,,,,,

"

, mor,
- rene. .

Advogado I r�-: ,�.,: �
I ._. 1,11 I

rôas, trabalhos de Porcela- Jt O MAIS MODERNO DO ESTADO- NíAGNIFICi-\ SITUAÇAO-80 QUl\RTOS-18 �
--= I I na--Incs. a ouro e Denta- r �J BANI-lElROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO Il,_�

Dr. Rica, d. C.llom"no ·III� oí(talas JO(�Obf���)' n:

a1.:1111 iii �:: T�;:��:, r;zo(::�:;do �.�
DE REFEIÇÕES�l��A���p����:R��;-��:;:gE:!�IM�����IA A VAPDR- �

I
� 10 ás 12 e das 14 u Consultas: .. 2as" 4as., Sas. � Diarias inclusive refeiçoes e banhos r�

Médico - Operador. Es- !II 17 horas IIII e sabbados-;das 7 ás 12 � quentes --12$000 �.;.�
pecialista em alta Cirur- i 'II __ _ -=

I � e das 14 as 20 horas
J t� �"',�

gia e Ginecologia I !II: -.---II!
--==

' - � � Proprietarios Miguel La Porta & Cia, �Rer,.Rua Esleves]unlor.26'11--"'---- ---

• � Telegramma: LAPORTAPhone Portaria 1.370, Gerencia .S78Praça i5 deBNovembro <:"�

������/& I ����a i'Phar�aCI�_ �B��_I
TELEPHONE 1284

II E
. i P����'t��ia uro �a�, t!::�s,me��: JQF�HH.S�H�1:�Q�F?:;J,>�;1g):l/!ts:mo=o======"""=-== ,I ii Dr. Cid Campos DE

galmente autorizd;o:rsB�n,:- ; abrtes (�� ��ftt:r�(l]�B �
Dr Antonio Botini II Escritono: Rua frapno,· "'"10"'. d'A"ampora do B",,!, pagando-se os melho- � OE �

.

11'\
n: 11. Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- • Ped r@ �j�,�� � � �,�

I·
==

�
-==--..

�--
.. -,--T<._EL_E_PH--.O.NE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Ro- � �

Medicina II Iterna- Syphm� b M II R T' 4C J.:.�
ierto ü er- ua raJano, . � ACEITA E""TCOM�·f.I:"�,'[," S ETlIl' QT TALQU'-)

.t..•.'.'.""$
I"; llv1l..:.., � 'r-k ,1'11 01._ . r::.h 'ft..•'11

; ES,TYLO-lla João Pinto, : I B-TciepllOne, 16�3 ��!
I�G���������,���r,L��;TI:; '''� "'�"�'��'l>�� 'f:.,,,,,;lj�t@1.'C� �\e.� \!:ã,�� 'rP��.��:��'��� �)�;.; ��t?::���� :��'r\�� �.,�:' ��

-_._-

C CA MEDICO-CIRURGIA· I r��.d�ocacia
'

UNI I

1 �:W::ZZZ,..............�......==-

DO

\:
Dr. A. WanderlêY Junior

• uolume >- Districto E'eàeral

Dr Aurelio Rotolo I Cathedratico de Direito Com 2'·- São Paulo. minas e Paraná
•

J I
3' " •• Demais Estaàos ào Brasil

mercial da Facuidade de
d I

o

I d E d d

I
íta: 1 e mais 2.000 exemplares o vo ume especta o sta o e

\ Com pratica nos hospí ais Direito Santa Catharina.lI da Europa
.1 d M" C'AC'ADEm!rD . CIRCULAÇÃO: Nacional-Em to os os unicipios, api-

JOãó�José Cabral, provi- taes e Estados do Brasil
MOLESTIAS DE SENHORAS 1'/'

,

d hsiona o. V,)i<1me ospecial doEstado de Santa Cal atina
-PARTOS I

Cf{. Felippe Schmidt, 9-sala 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta
t· I elUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-

O'lagnostico õcs moll?:s 105
T' h

S X I
eiep ones: I C' P f"Internas pelas RAIO

. I ustria, omerciaes e ro icionaes,

R d Escriptorio 1.620 '.- '

d A nff t dOI"Tratamentos com as a !O - !
1.274 I Redactor neste Esta 0:- . tvton enegro e ivetra

UI C 'Residencia .

d I f C
.

IOndas Curtas e tra crtas I, Director-prop,ietano a «in ormação ommercia »

Radios U. Violeta e Infra-Ver- _

- ..�--_.
_,

I
Rua Esteves )un�r, 16

Ih C 1,1 Gabinete de

'I' �. F L O R I A N O I O L I S
me 05-- omp ",o • v -

II
!

APp�l:c�i��::�lo��:�:: Ar� 1,1" Accacio Mo- ��I ef;naç� O de Assucar
tifi(ial mntra o Tuberculose Pul I I •

1
I a

manar, mm mntrole rQài�IOgim I re i ra tem seu escrip-Il =- -

Consultorio: R. Feltppe J' -do'll-l
Schmidt n' 18, das 9 ás 12 I

tório de advocacia á rua!
- "'-j

� das 14 ás 17 hS.--Telef. 1 ==João Selva==
1475 - Res. Visconde de Visconde de Ouro Preto I
Ouro Preto, 75-Telef. 1450 I I

_
·n. 70.-Phonp· 1277.-

--=-=-=====

o Radio de Qua�icac�e

Almanak Laemmert
fut-mADO Em 1844

Annuario Cornmerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

Admi-

Atwater
UNI C O (Guia Geral do Brasil

( G'lia Geral do Estado de Santa Cataarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM CONIPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa. M lscellanea;
.--------------------.--------�

Florisbelo Si�wa
Avisa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMH<A na mais a:ta
novidad�, espera, s�m compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes. '

RUA JOÃO PINTO N. 21

TcJephone 1441 Caixa Postal 105

-------.-------,-- ._------

Fabr!ct: Rua Bocayuv�, 154

Deposlto: Mercado, 36

---:�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

VENDE-SE
uma confortavel casa, sIta na rua prin

cipal do districto <00ão Pessôa», com fundos

para o mar. _.

TRATAR NESTA REDACÇAO

Pelleteria
Argentit�a

A Edr.:.cccão na Russía Sovié
fica - P�r S. FridmannCompra-se pelIes

crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

Furumdungo - F'ue Souza Ca'
I margo
I: Psyco Jinalyse-Por Gastão rc:
I . (' I

I
feira e .:nJva

.

I Cassacos - Por CordeIro de
i dplUpUV

i Edições de Adcrsen - Editorc�
) Edifício d'A N01TE-/4.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

1'0 de (Curitiba) fab!9���i!;'(:
ao que é bom, é economiCD e rendôs�

TE E v E R A QUE É S U P E R � OR

I
I

valor

.� "

..
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Com a Ins- Bandopectoria de
Vehiculas noite

ETA
I nventor brasileiro r

RIO, 27 (G) - O estudante
Oscar Noronha Filho reinvindicaO 0

........=�......Q;.,. :�, º
I � priorid�de da desc0?erta de pro-
iecção cinematographica.

'1��N�'TO-�;S�·:;�V���I�d�::-�:;ai r�D::I}.J:;!;�Er�s'�P
�

�O�
�

�R·��:?"'T���O���:""":'s*'l ��;:�:!:��a��hEdi�:b�:!;d:;�: coj.odi�:l��;r�:les:ob�' �b�;��!�<."
�

•• �. commercio, ven a ver eran o a não engo e, que astante Con-����t.::*:��":�"!�& OO�:3:S�'��� � - � descabida providencia imposta cc rreu para o esplendor do último
� �� pela Inspectoria, às empresas d'! Carnaval, convida a todos os
�� Redactor CYPRIANO JOSE' � omnibus que fazem o transporte seus associados para compar.ece"� ft d

.

C
.

h ' 7 30t���:?����� ����oo����oo! e passageiros para o ontmente ram aman ã, as , ,na béde.

obrigando-as a fazerem estacio- social do Athletico, afim de dar
P rocu randos imuia r a ver - nar os seus carros junto ao cáes posse a sua nova directoria.
dade dos fac·tos, O sr. H er-jao lado do edifi�io da Alíande

cilio Poly muda a attitude ga, d� nada servIU:
t· h d' 22

FOI tudo em vao.
que ! n a no I a Essa repartição apezar de bem

do cor-rente! reconhecer a série de inconveni-
A referido tarnandaréense. Prosiooa- entes que a sua órdem trouxe, propósito de uma desastra-

da missiva publicada no Correio mos. para o público nada fez para re-

Na hora em que era distrahi- solver as difficuldades creadas,du Estado de ôntem, assignada
pelo illustre sr. Hercilio Poly, te.

do do propósito de. não jogar sem Collocou-se naquella habitual Foi er:tregue á Policia Cen-Reooitta-Ee hoje a data do an- fALLEl'lmEHTO: . r os dois elementos, o sr. Poly de- attitude de commodismo, dizendo I traI, pelo soldado n. 407, domos satisração em argumentar as
niversario do nosso conterraneo dr, Falleceu hoje na rua General afhrrnações do referido missivista,

darou mais "que não tin'ia inte- comsigo mesma: -"o povo que '114' B. C" cinco livros ComHenrique Rupp Junior, brilhan- Bittencourt 9, a senhorinha Lau- do qual esperàvamos melhores es-
rêsse em organizar Íestivaes com se lixe." amostras de fazendas, destes

te advogado e deputado eleito á rita da Luz Costa, filha do sr. clarecimentos, clubs da cidade, dada a fraqueza E' o povo que và aturando, qud usam os viajantes-com-Assembléa Nacional pelos Parti- Crispim Cyrillo da Costa, con- Para não entrarmos no diz-que-
de todos elles, alliada à falta de com pasciencia e humildemente, I merciaes, e que foram pelodos Colligados, actualmente na tractante de Obras. diz do homem que está persegui- sympathia, pois, no seu vêr, o ú- exposto no local indicado ás in- mesms, encontrados, 'ôntemCapital da Republica, O enterro realizou-se hoje à do pelo remorso, pois as exprer-
nico dub sympathico na capital temperies do tempo, e quási as- á rua 28 de Setembro.

A Gazeta felicita-o. tarde, no cemiterio de ltacoroby.j sões: O Figueirense não jo-
era o Figueirense."A fraqueza de phyxiado pelo máu cheiro que se Os referidos livros acham-

garia si os elementos do A- todos os dubs está de facto re- exhalados canos de exgoto pró- se em poder da Policia a
F 11 ' Sil thl 'tO

-'

f conhecida: Venceu, com todo ximos até, que os SIS. inspectores dI'sposição do seu lezitimoa teceu, ontem., a rua 1 va e ICO nao jogassem oram U

b

Jardim, a sra. d. Conceição Ma· retiradas, procuraremos narrar sem
combinado ao Avahy domingo cansa dos de verem os vehiculos dono.

II'
. ,

'd' ultimo, de Ix6! E a sympathia estacionarem, por muito tempo,no I, exigirmos tanto cre 110 como o sr

O I 'f' Pld deixamo-la ao critério do público, no mesmo local, temem outra de-seu sepu tamento ven recu-se o y, a parte restante o assum-

no CemÍterio das Tres Pontes. pto que, por certo, serà recebida Quanto á nossa ingenuidade liberação removendo-os p:ua .mde
I di 'd F

. de perguntarm os si os dois cracles e melhor lhes aprover.pe o irector sporhvo o iguei-
f eram do Figueilense, achamos orense com uma surpresa sem im. ..

d C F d sr: Poly mais ingênuo por nãoO orno o igueirense, representa J

unicamente pelo sr. Poly, não ti- nos querer responder; entretanto,

vesse offerecido estimulo ao [esti- bem felizes nos sentimos por ser-

d I d T d mos aquelles ingenuos que tira-o va o aman aré, e.tarr pàmoe
I d d d· ram do atoleiro o sborl desta ca-aqui as pa avras e U TI 03 i- r

rectores do club de Sody: "0 sr. pita] e incentivaram o reergui-
Poly embora tivesse ace-itado o

mento do tradicional Figueirense
jogo, retrucou -nos dizendo que

F. C; com o sr. Poly na direc

não o devia caceitar. .. ! Por certo, ção sportiva. Bella ingenuidade!
queria carinho ...E tem a palavra Por hoje só ...

o sr. Medeiros-meia esquerda
do Avahy-que acompanhava o TREINOS imprensa, foi preso sob a accu-
-

I A di - , h' d F C sação de haver e c-ipto artigos

I irecçao tec mca a . ,

ff
.

'I I' d id
.

D I b
.

d 1 f
o ensrvos a ta la e recon UZI o

T I
. em ra aos Joga ores ue oot-!; f

.

A 'IeY
.

e m p e b II id d
. I a ronteira, ccrescenta o loma. a convI a os para tremar para· R' h d d' df - d b' d A que o sr. IC ar s, lrector a

a ormaçao os com ma os e ;
.

l' d
'

B I
. MCção Ita lana e uma agenCIa,o pontua comparecmento sex- I •

t f' I
.

I I'� , . , 16 30 nazIs a, OI expu 50 da ta la.
ta-,eua prOXlma as , , no .

campo «A. Konler.» I A paix ão do

Rodrigo

A VQZ

CENTRAL - Thesouro
Mar, ás 7,30 horas.

ODEON--o./4doração, ás 7,30
horas.

,
IMPERIAL-Além do infer-

no, ás 7,30 horas.
Fez annos, ontem, o sr. Da- ROYAL-O Homem que fi-

rio Cunha, musico reformado do cou para semente, ás 7 e 8,30
Exercito. horas.

QUARTA.FEiR� JI

Fez annos ôntem a senhorinha
Jaci!.1à Britto, sobrinha do nosso

companheiro de imprensa sr. prof.
Clementino de Britto.

Decorreu, ôntern, ° anniversa
rio natalício do sr. Cantidio Ro

drigues de Lessa, cabo da Força
Pubiica do Estado.

Anniversariou-se ôntem, a ex

ma. sra, d. Maria Cantidio de
Lessa, esposa do sr Candido
Rodrigues de Lessa, cabo da

Força Publica.

fAZEm AHH05 HOJE:

o sr, Manoel Roberto Rilla,
levisor do Correio do estado;

a senhorinha Izabel, Elha do
sr. Epaminondas Santos;

o love::n Hamilton Moura Fer-
roo

CHE6f9m UH5 .••

De Curityba chego�. o sr, MIl-Iton Ral�os, tel':::gra_Pl1lsta, que, ;
vem servir na RepartIção dos Cor- I
reios e Telegraphos. desta cidade.

A6RAOEl'lmEHTO

Recebemos da �entil senhori
nha Nair Wendhaus"!n, um attp.n

çioso cartão agradecedo-nos as

justas referendas que filemos, por
.

occasião da passagem do seu an

niversario natalicio,

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Prepara�ldo
a guerra

ii

aarea

NAPOLES, 27 (C) Realiza
ram-se hoje exercicios de defeza
aérea. Durante o dia foram da
dos dois alarmes acompanhados
de incendio fiticios e de eXtrcicíos
de protecão dos edifícios vizinhos
SOCCOlros às pessôas atacadas de

gaz, transportes de feridos e ma

nobras dos bombeiros e dos con

tingentes da Cruz Vermelha.
A noite os exercicios eHectua

ram-se com é'. cidade Dlergulhada
em e:cund.s.0 c()mpleta.
A popul'ção mantev:;-s I'!Jl

dücipllna aDso!Uta. A' rn�la-noi
te realizou· se um ultimo exercí

cio, tendo por fim a defcla con

tra um ataque por aviõ:os do por
to Santelmo, que estava encon

berto com nevoeiro arlificial.

Realizou um bom treino em

conjuncto, na tarde de ontem, o RIO, 27 (G)-O motorista
lris F. c., tendo treinado a linha. Rodrigo Parae:1Se de Moraes, ca
do lo. quadro contra a sua defe-' sado e com quarenta annos de O professor, inspectores,
sa, acontec :ndo o mesr.110 com o idade, tendo varios filhos, apai- Quardas-civis.... um montão

20" resultando 5 goals contra 3, xonou-se por Ull:! senhorita de De gente vae aos horrores
marcados pela melhor linha do 17 annos, de nome Anüita Car-· Da mais summaria prisão.
dub. bonatti, tendo desapparecido am

bos das residencias de suas fa
milias.
Telegrammas vindos hoje ele

Valença informam que anb( s

haviam traçaJo um pacto de mor

te, tendo ingerido grande quan
esse cargo interinamente o sr. tidade de veneno, Rodrigo MoFrancisco Antonio de Mello.

raes morreu instantaneamer.te en:

quanto que Annita foi posta fó-.
ra de perigo pelos medic')s da: �as como? SlCCOS de areia
Assistencia Publica. I Ja começam a empilhá!

l-Diz o Gi, - a cousa é feia,
------------- Quem sabe eJles vão brigá!

BERLIM, 27 (0)-0 chan- Da «Gazeta» a miuçálhaceller ;\�olpho I:ittl�r expoz Que muita vez desacata
a?s mIflIstros bntamcos, reu - Disse a mim, (nas que canalha):mdos ontem, na sala de con· Tambem vamo á passeataferencia da chancellaria, a

posição da AlIemanha, rela
OS GAU'CHOS ACCEITA- tivamente ao conjunto dos

RAM . problemas da politica etiro
péa, c )nfirmando uma vez
mais as suas intenções pa
cificas, declarando estar
prompto a concluir imme
diaíamente uma convenção
geral de militação dos arma
mentos, tendo por base a

igualdade de direitos, a se

gurança e a garantia para
todo).

*
*
*- Para que as cadeiras não

arranhem o soalho envernizado,
ou não façam ruido quando ar

rastadas, hasta collar sob os pés
de cada uma dellas uma rodella
de feltro.

Quem
perdeu?fi cidade de Vrneza está edi

ficada sobre oitenta ilhas e lem

quatrocentas pontes.

Prefiram sempre o ineguaCartazes
Dia

-

vavel SABAO
R NO IOde Curitvba

Bebeu
•

maIs e

Expulso!
PARIS, 26 (C):- Segundo

informa o C,) repondente do Ma
iin em Rom:l sr, Ulmann, repre
sentante do consorcio allemão da

Jorge Silva, solteiro, de
.côr branca, natural do Esta
do do Rio Grande do Sul, e
residindo actualmente nesta
cidade, õntern, talvez, para
abafar as saudades da sua

querida terra bebeu demais
e c imo bom gaúcho, virou
a bamba. A Policia que não
gosta de homens valentes,
prendeu-a, recolhendo-o ao
château.

Alas, não é nada
(De A Gazeta, de ontem

c. J.

Parece que ha novidade
Com tal noticia encrencada
Mas alguem diz sem maldade:
-Parece, ma' ...• não é nada!-

Saccos de areia
(sobre um telegramma
deAracajiL)

j)asseato dos ven
dedores de jornaes,
em S. j)aulo

CJm «A Cidade»,
do Bisbilhota II..

Que «Cida le» tão chorósa
Aque�la triste «Cidade»!
Bisbilhota, assim, inditósa
Nos mostra ser da irmandade

Dos que vivem sob a luta
Sem abrigo ou protecção
Nessa terei vel disputa
De um ped'l i lho de pão I

SaraplãO

I S h i 1"1
a garola-prodigio e a opinião de um

chronista cinematographíco, sohre o filme
«Dada em Penhor» que o «Royal» ex

hibirá no sahbado.
De Henrique Pongelti, de O GLOBO

A criança-prodigIO é um corpo que correu me

nos do que seu espirito. Brinqued'J de pegar com toda a

epparencia de uma genialidade séria. Os paes quasi não
dormem com ["ledo que o phenomeno não se crie. Aos
oito annos, um longo poêma recitado sem «caroços,» é um

assombro. Aos quinze, uma loucura da mocidade. Aos
trinta, um abuw de paciencia. A criança-prodígio vae per
correndo as escalas que conduzem á mediocridade, medio
cridade que parece um estalo d� cabeça ás avessas, qnan
do o corpo alcança o espirito.

-O que foi feito daquelle menino de camisola
que tocava Beethoven ao piano?

-Cresceu ...
«Cresceu» .,. Assim como quem diz: ficou bur

ro com enorme surpresa dos seus paes e dos seus admira
dores, que saccaram wbre o futuro ...

Shirley Temple, nesta -esplêndida comedia mu

sicada, não é a c1assica criança-prodigio que recita sem um

erro, aos oito annos--o corpo correndo atraz do espirito
-o longo poê'lla que a precocidade genializa preparando
a .notavel caceteadora de amanhã. Reparem na sua más
cara e nas suas inflexões. Aquella yariedade de nuanças
physionomicas e dedamatorias não se macaqueia: vem di}
cérebro para fóra e nenhum ensaiador a obteria se Shirley
l'emple - maravilhosa predestinada - fosse um simples
pheriomeno de automatismo ou de mimetismo.

Scenario que não é um truc para o espirito da
criança-prodigio correr adeante do corpo com a velocida
de: de um campeão dos cem metros. Shirley Temple afron
ta o t�lento de Adolphe Menjou em sequencias arriscadis
simas, em situações cómÍcas ou dramatica7 que negam ou

confirmam o mérito das comediantes que quer�m ser jul-
a gadas. Se naquelles momentos seu corpo crescesse, a pla�

téa continuaria a enth:lsiasmar-se. Seu tamanho é um «handi
cap» da sua arte impressionante.

Não deixem de ver Shirley Temple neste cel
Iuloide intelligentissimo como e!la. Assistam a prodigiosa
corrida de um corpo que jámais alcançará um espirito. E.
vinguem-se do «successo» de alguns «astros» physicamente

ILul,o, ...-H. P.

IRIS F. C.

AVAHY

O -Fu
disse

A directoría desse club com

munica que em virtude de ter se

ausentado o actual pre5idente do
dub o sr. Walter Lange, assumiu

FIGUEIRENSE F. C.
São convidados os jogadores

alvi-negres para comparecerem a

um animado treino que será rea

lizado na quarta·feira proxima, ás
16,30, no campo «A. Konder».
Ao que fomos informados o Osny
está disposto a premiar os joga
dores que melhor jogarem no trei·
no proximo, com um «caldo ge
lado ... » O 20. team levará o

proposito de vencer o primeiro,
ou o de dar lhe grande trabalho
na tarde de quarta-feira proxima.

o que
ehrer

O� gaúchos que haviam resol
vido não joglr contra os pa:lli5tas,
na capital d; São Pdulo, já re

solveram ao contrario, por isso
que embarcarão quinta-feira no

Rio para aquella capital, onde .se

I.)'
defrontarão domingo próximo com

a representação da terra bandei
rante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




