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omanifesto do Politica &
.

C- I b
· ·

- Politicas
U e Militar COMPREHENDA-SE

Não viráo motivo das
r tficiaes da

� -

pnsoes
r.: P'�"·g' o rça � Q••HO � I Ca

de

WASI-iINOTON: 29 (0)-
Noticiámos ôntem que o sr. Dahi, as prisões ôntern noti- A embaixada brasileira des-

coronel Renato Tavares, com- ciadas do s r , capitão João Mad- rneitiu que o embaixador,
mandante da Força Pública., 0,- nho, immediatamente acompanha- sr. Oswaldo Aranha, preten- /

Não só o sr, dr. Marinho Lobo

,

1 h d d' R' 11ft. h.-stor-a
- ,,-

como outros elementos políticos pres-

.:d�nfraa. pnsão, pera m. an ã, o'jda pela do tenente Ildêfon:;o lu- E'$se emoarcar para o 10" . I e·nslna a Inu- ti d
_

v
_

{glOSOS a opposição iotnvíllense Ia-

srs. capitão João Ma'lnho e te-, venal, que se sol.da.izou Com. o
de Janeiro. 'I'" IIId d d

'

I d
zem questão de declarar que naquel-

n,en!e lldAonso Juvenal e aclin:1-jscu c�marada punidó.. �'ítnr sortimento de
I ··1 a e os go pes e op- le município não existe nem nunca

t m S O consta de u t I_j t Ild � J P .-es·
-

t· -

I
existiu a "Co1Hgac,ão Republícanave

a:a o
..

� q. é: ou ras

I .ole o enente eronso uve- artigos para homens f-à na e" sao con r.a os Impu -

prisões de oiliciaes . serram tam- nal foi pôsto em liberdade, casa A CAPITAL.
sim oPartido Republicano Catharínen-

bem eHectuadas ainda ôntern.

O
.

.

.

I SOS irresistives da liber- se.

Hoje, voltamos ao assamplo rea� !U e» ta·rv-\en ..JI d " AMANHÃ, FALLARÁ Á "A

com mais detalhados informes so- .. :J. V
-

i I I
- ua e·, GAZETA" o DA. WANDER�

bre o caso.
�- RU'.....,..... .. . RIO, 28 (G)--Embora muito E remata: LEY JOA.

A cinco de maio próximo t d T!f';UnCC IIO _

commentado pelos ministros das «Dando apoio ao povo contra A h

O O
man ã, A GAZEIA publicará

commemora o seu centenano a pastas militares, foi pouco divul- esse projecto de lei, as classes ar- treví t buma en revis a so re o momento po·

briosa Força Pública do E>t"do. .��...
gado o rnanile.to á Nação dos madas demonstram que são os lítico catharínense, que nos conce-

Cem anncs de gloriosas tradições, ,officiaes do Exército e Marinha, legitimos continuadores da obra deu o sr. dr. Affonso Wanderley Ior •

cem annos d:'! ininterrupta de na I isrno reunidos na última sessão do dos precursores da segunda Re- secretario da Collígação Republicana.

dicação á causa pública da brava Club Militar. Roucos documentos pública, que a Revolução de 30 R
•

t
_

milicia barriga-verde! Ora, é na
--�............... terão provocado tamanha celeuma cedo erqueceu.»

eaJus a-
.

ral e assás cornprehensivel que o e a tabelia 'íiCru�eiro" nos meios officiaes e militares. mento da
sr. coronel Renato Tavales dese- ,�

Convem, por isso, que se conhe- C IVISMO
jasse festejar tão magna data .

11 11 ça, pelo menos em resumo, esse Mari S�ha
RIO, 29 )G)--A cornmissão de lunccionarios públicos

com excepcionaes cornmemora
manifesto. RIO, 29 tíO)-Dpver:l' sei'

� "
.

presidida pelo sr. Leitão da Cunha esteve, ante-ôntern, no Cattete, OU \ � �-

ções. d f. ·d I
Inicia-se naturalmente o mani- assignado 110 despacho de

on e -ez entrega 0, memoria q:Je resume as aspirações da classe. f f II
. -

Entre essas, notaremos a elabo- T 1 d d d T I
esto, a ando-se «nas ameaças ás

CA'LCULO?
quinta-feira, do ministro Pro-

rata-se c <l a ação imm- iata a « abel a Cruzeiro»,
� ..,

ração do historico da proveitosa d·d I d d b I d I
liberdades públicas», pretendeu- togenes Guimarães conl O

como me j a U� amparo, em virtu e a impratica I i, ac e do rea-
'-

existencia daquella útil corpora- justamento,
do-se com a lei de segUlança «a- presidente da Republica, O

ção militar. A TABELLA «CRUZEIRO» E' A SEGUINTE mcrdaçar � co�sciencia nacional», RIO, 29 (O) - Noticias decreto sôbre o reajustarnen-
Para trabalho de tanto relevo, V -. , .Ór 1 00 ' 1

'

O � .
"o que eXIge das classes armadas procedentes de Bello Horl'- to dos quadros da Ar d

encitnentos ale I �,aT12mento U,:p; vencimentos .

d d
.

ma a

designou o sr, cornmandante Re-
té 200'" ,'190d.'. té 3'10$·0 • 270$ '400$

uma atntu e e coherencia com zonte affirmam que a oppo e das classes annexas, re-

T
.

d
a e ;jl, augmem o .j.', a e v ,auamen.o, ; ate di -

-

nato avares uma comml�sãoln' suas tra lçoes
. - .. -

b 'I d d
o.ugmmto 340$; até 500$, ;ju�Teato 400$; até 600$, augrnento C .,

.

d' d
. I

slçao mineira, nao com aten- gu an o as aposenta Jrias

officiaes composta dos srs, capi- 450$; até 700$, augmenlo 490$; até 800$, au;mcnto 520$' até

I _onhdnua.sê, w:_n o que a Sl- do a candidatura do sr. Be- compulsorias e dalldJ outras

tão João Alves Marínho, presi- , O ri>
<> 'tuaçao o palz» nao comporta os d'ct V II d " d -t providancias

dente, e tenentes Demerval Cor. 900$, augmento 540$; atel:0 O;::" augmento 560$; até 1:200$" t' dI'
ne I O a a ar"s, ara um '-.

augmento 600$; até 1 :400$, aUf'i'lt>nto 640$; até 1 :600$ au-
Impera IVOS él e� que vem au- grande' exemplo ao Brasil do ------------

deiro, Souza Lima e Ildefonso 680 -l> '1 800$
"

720$ , 2 'gmentar a oppressao». amo'" r dos· seus ol't' M '1g.Ue I Cos ta
gment� ,:p; ate :. ,qu6m 'nto ; ate :000$, augm, n'o E

p I ICOS pe-

\ Juvenal, secretario. Esses officiaes '-]60$000,· pl�segue: lo Estado, pois, sabiam que

desobbrig�ram-sleb' em dpaJte,
da in- O angmento entre os vencimento, de 2: 1 00$ a 2:500$ 1

«Partmdo a repulsa do _povo, qualquer luta estéril teria co- p res íd i rá
(U'1, enCla, e a oran o o texto, 'd 780$ -680$000 D 3 000$

, d pela p'l.la_vra. da Impren.�a lIvre e mo unico fim perturbar a

b d 'II d N'
Sl�ra

.

e a .. e: , () augmento sera e 900$ I d d
a u� ��temente I ustra ,o, a im-

a 960$000. O limite maximo do augmento é de J :000$ para os
pe a ac�ao as assocIações e vida mineira. Assim, não ha- RIO, 29 (G)- Noticia-se

posslbFIllld�de del_ serem �lxlecutadas I' que perct:'berem 3:200$000.
classe, Intellectllaes e, trabalhado- vendo divergencias ideolo- que o general M g te! C::>sta

em onanopo IS as II ustra�õe�
. r�s, e sendo o exelclto e. a ma- gi�as intrans�onlveis, o.s mi- foi convidado para presidir

em apreço, fôram ellas remettJd�s I PO rq ue não com pa rece nnh�, o po�o a;mado, seria d�- nelros prefenram acceltar a uma assembléa da AlIiança
para São Paulo,. para a, respe�tl-I •

U . a s�rçao se nao fora "covardia, del- situação actual como um fa- Nacional Libertadora, que

)-. va confecção dos clic�es e

,1I�-1
am b u Ianc Ia

xa-lo. ent�eg�, ao r�lo co:npressor cto consumado, a alarmar o terá lugar no Theatro João
; pressão do folhélo, por mtermedlO .' .

da tyranma feIta norma .do go" Estado pOí ambições pes- Caetano, no próximo sabba-

do sr, '\1ello Saraiva. S,)bre o aCCldente, n.oLc13clo em conductor, poque áquella hora verno» S d t d
I'

d
' '. ,

oaes. o,. en O acceito O convite,

Designou, então, ultimamente, nossa edição .e ônten�, que sof· havia sahido a serviço com o au- �eporta-se, em segUIda. a;

r"*"'�����f#:������������1�����:::Jo sr. commandante Renato Tava- freu d. Melama de Lima, rece- temovel da Repar�ição e, quando tradições de honra e bravura das r . �1

res para ir á capital paulista, fis- bemo.s o se��inte officio da Oe- de sua volta, tomou a ilmbulancia cl.asses armadas, ,que, agora� v.
em � A c: } IOAO r=-- t�

calizar os referidos trabalhos o sr. legaCIa AuxIliar: para transportar lJma enferma: re- «Juntar ,o seu gnto de atalaia ao � . -- �
- � �IJ

major Cantidio Regis. Contrafei· «Florianopolis, 29 d� ma�ço ôi?ente, no Sacco Gr�nde, dis- clamor público» e que essa attitu- �I . .,

-- �

tos, corrio era de esperar, ant: de 1935, Am. e sr, redactor d_A I tncto ,de Santo �ntolllo, para o da das forças armldas é inspira- A CIdade de Flonanopoh:., de uns tempos para cá, �

essa designação, os oHiciaes com. GA�ETA, Ne,ta. Saudaçoes Hospital de <:anc1ade, da no mais puro amôr da patria � .têm andado de marcha-a-ré em militas e muitas cou- �)1

ponentes da comrnissão incumbida Cordlaes.
,

O �os'o Informante estava. á e obedece aos ideaes por que � sas em que devia estar a 60 quilometros... ��
do histórico-srs. cap. João Ma- O vosso jornal deu agazalho, dlstancla�. portanto, desconheCia morreram os verdadeiros revolu- ;."1

Em questão de arte, mórmente a corrida de caran- �

Tinho e tenentes Demerval Cor- em s�a edição de ôntem,. a a nossa. sItuação· naguelle m�men- cionario�. r guêjo é. formidavel! And�mos, �ara trás, dia a .dia. �
deiro, Souza Lima e Ildefonso Ju- \lm� nota, levada por. um fu�cclO' to,. motivo pelo qual devena ser E dlz:- � .,

AlOda ha ,poucos dIas tJv�mos a pr?va dlS,O, em a ,- �

v nal solicitaram

ao.
comman na�1O postal, que mUlto se dlstan- mais prudente em levar ao vosso «Ha no gesto de renuncia vi-

111
slshndo o espetaculo que nos fOI proporclOna:lo pela sra. tl.,�

d:nt: para seguir, no logar do cia da verdade, quando infor��u conhecimen�o o caso em apreço. riI das classe� armadas a abnega- r Ada de Bogosl�wa. A artist� andou bem; não d�s'j·Hn ,5 t'1
designoda um dos membros da á A GAZETA que a npohcla Agradecido pelo uso que queira ção heroica dos maltrapilhos da � entrar em aprecIações sôbre a sua arte. �

commissã� em causa. negou-se a man�ar a ambulanci:-Il fazer desta, me subscreyo, como column,,: Pre�tes, eminando do r Mas a parte musical .foi, (que me perdôem a fran- �

Recebendo o pedido, interpre- par� � conducçao de uma pessoa sempre de :,. �. fundo �a historia escripta p�lo � quez�) desastrosa. Basta dizer que o programm�a de �USi�áS �

tou-o o sr. commanda:1te Renato aCC1dc.ntada. Am At e Obrdo. .
. sonho Impolluto de tantos heroes � s�l�clOn�da� para a grande orquestra clas�lcLl h sUJ"- �

Tavares como u'a manifestação de - -A população da. n )s�a capi- ,(a) João Cancio de Soul.a anonymos, a inutilidade dos gól- � htuldo lO�elra�ente. ., �1

indisciplina militar, aggravada, ao �al, bem como a do mten�r dd SIqueIra. ., .

pes da
..0PP,re�sã? c()ntr� os im- � AS�lm, �Ive�os q�e OUVir. marchmhas carnavdlescas ��

que se diz, pelo facto da com· Ilha e mesmo a do contmente, j Delegado AuxIlIar, pulsos meSlstJvelS da lIberdade. � em substltUlça� as musIcas classlcas... �

missão recusar�se a apresentar o abrangendo os tres municipios vi-
P I ·1 .

d ff'
,

E' que os martyres de 22 e �J Até o plano ursava, isto é, atrapalhava o serviço � ri

I d" J
.

h S- J
' n II B·

e a ettura else o lCIO apu- h' d 24 h�" d
..

t' I f lt d I b f d f' r.�

trabalho sob a a legação e te- o sm os, a,) ose, r a loça· e 1-
. 'd d d

. f' os eroes e não compre en"

I
o plams a, pOIS que, pe a a a e a gum «ij a a or», 1- �!4J

,
, 'd d' d

. ramos a veracI a e a ·In orma- d' R 'bl' ,H c v d t
.

d Ad"·{ d 'd r;l

Perdido guassu, po em lzer a maneIra
_ d J _ CI' L

Iam a epu Ica sem a aIJlta- I
a a, em e ermlna os acor es, a soar O a a 1'1 a e �t-I'

.

P I'
, d çao o 1<r. oao Imaco opes _ d

o � mat's sel's meAses d
como a o ICla costuma atten �r,. f d _

., I çao as massas, como não se com- � ... �

os pedidos que lhe são dirigidos, sOb.rde o aclto le
nao terb clom�a- prehende o mar sem· a ondulação (�� Um inferno, e, si o Dante estivesse lá, sena muito lj.j1

I h d d· d
recI o ao oca a am u ancla d

. �. I'
.

f d D
�II

a qua quer -ora o la ou a .

d
.

I
..' as vagas». ,

.

'!oi pIOr para e e: sena, um 10 emo e ante. ��
.

I'
.

d
aIO a qlle esteja p enamente Justl- D h'

.

f ·1 .
r...

� M f) ��OO1te, re ativamente ao serviço c f'
.

d f I I
a I, o mams esto contra a.· <::1 Ir' as, ... que aler. �

. .
_ h d ' Iça a essa a ta pe o nosso preza- ., I R 'bl'

r... FIo' I' l' h'
, •

aSslstencla, oao aven o uma so
d A C que «vlfa ançar a epu Ica no II" nanopo IS Igou marc a-a-re e o motonsta não lira r�

" b d b
o conterraneo sr. ca '). João an- , d d d

�. pe' de rl'ba
�,

pessoa, a asta a ou po re, que f'

Q f
r

d
caos as esor ens e nas revolta ll'lI maIs o .

... ��
SULMONA ltalia 29 (O) I tenha deixado de ser attendida,

CIO.

d uanpto l��
acto e

dse
ter das ruas». �1J��

Falar? Não adianta. E' até pior; aí não sáe mdlS ��
.' f t I r ·1'

" :l
neaa o a o ICla, na seg:un a te- 1..\ d O d f'

'

_ Em consequencla de ur e nle Izmente, ontem, quan o
I Oh � f

. . vf _

" na a. progresso zangan o-se lcamos, então, por c0nla �
'd h' d f' d'd b I

' ep onvrna, OI essa a In ormaçao Naturalizado o sr. " do Dias Velho! r.

explosão occorn. a oje, e- OI pe I· a

da
am � ancla.dPaLrad

o

que nos trouxe o sr, João Clim3�o Leyendeckar t �

sabou uma fabnca de pro- transporte a pfssoa accl ellla ,�,: L
.. , .

.., � O caso das môscas é bastante típico. �
'. .

. d h· d h' I· ,ODF.S, que nISSO inSIstIU com a .

IL A' d
.

f b d
.

'd
�

Guetos qUll11lCOS Ila \..1:1a e ac ava-se um essees ve ICU o� em Por decreto de 28 de fe- II" ln a SI osse on e os rapazes al a trinca do

�ll�d j d
nossa reportRaem. li.. Paul f

.

t b Ih' h '
I:

de .Bussi, morren o L üas viagem para o muntClplO f'
° vereiro findo, foi naturaliza- Ir'. o anam um ra a In o, mas ... quem e que vae co- �

pessôas. Muitas outras fica- Rguass\Í, conduzindo um senten·. do cidadão brasileiro o sub- � mer môsca, por exemplo? �1
.ram envenenadas p�r terem ciado que obi·ivera alta do Ho".! dito allemão Carlos Leyen- l!t Não! E' melhor deixar como está para vêr como é �

aspirado gazes tOXICOS. O pital de Caridade, onde se en- Roupas para homens e decker, proprietario da Li- � qUe fica, como bem diz o meu compadre. (1:l1

estado de uma dezena de co ürava em 'C?,tam",m,j e o puriO' crianc'a só na CASA A vraria �atharinense, desta � BI S B I LH or A II ��

doentes é bastante grave. vehiculo estava sem o ·'respectiVo CAP! fAL CIdade. ��c..n!!!'3i!W!a=i'**,����::Z:��

E as explosões
se' succedem

, '. � -

.

.,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Patriotismo
A palavra grandiosa que ser

ve de epigraphe a estas linhas
ainda não foi i iterpretada por to
dos os brasileiros dentro do ver

dadeiro cunho de sua finalidade.
Patriotismo lembra sempre cara

binas, canhões, navios de guerra,
e tantas outras cousas de tão evi
dente materialidade que offuscam
o brilho destas palavras de onde
se emanam as mais sublimes li
ções: TRABALHO e PAZ!

pa a bel
desde as.' ;;; (',

rr�als [(Co"" J" �,' .J o, .Á enSInar-nos

faisa, doutuu.. ;: l> J lal.o nome

de patriotismo.
Patriotism'J é Trabalho; p:llrio

tismo é União; patriotismo é
PAZ.
O trabalho brasileiro acolhido

pelos brasileiros; a união brasilei
ra mantida pelos brasileiros; a paz
brasileira-manumento de Fé,-e
rígido em cada coraç ... o brasileiro!
Esse é o patriotismo a que d�ve
lYJ05 dar guarida em nosso espiri
to.

Ha muito mais parnotismo no

evitar-se a guerra do que no pro
vocá-Ía, ainda que haja força es

magadura para a victoria.

° patriotismo pelo Bem e

p .la Paz é sempre mais grandio
so porque é sempre constructivo!

Brasileiro I Deixa a tua carabi
m e pro( U ;:j "f!- 'I)Tr'O gerrmnam
tio rnar a i L. ,·."-;. ... ,_h�-. _:.: ..: ....o.entes

ljue semeares com a idéa do T ra

balho e da P"z!
E o teu trgial, em pouco tempo,

cheio da;, loiras espigas que te

trarão fartura e bem-estar, can

tará contigo um hymno de grati
dão a Dtus que abençoará o

suór que verteste sob o calôr do
�eu sól.. ....

Façamos, pois, do Trabalho e

da Paz, as armas com que ire
mos lutar pelo progresso do Bra
sil, afim de que possamos melhor
pronunciar a palavra tão bella:
PATRIOTISMO!

o sr, Iaymz Ramos, recern-nomea
do secretário da Interventoría, decidi
damente não se criaria no Instituto
de Educação, onde também desem
penhou, durante escasso' tempo, as

funcções de secretário.
I

E' que o parente do sr. coronel
Aristilíano implícita solemnemente
com certos detalhes da refórma do
ensino.
ACll'dí( bureau de 5 contos, por

e.._mp\ ; XOIl-O de tal modo con

sarnldo .rno não se poderá imagi
nar.

Foi talvez num desses assomos de
seu espírito rebelde; que elle, inver
tendo a concepção darwínlana ou

monteíro-lobateana do "macaco que
se fez homem", fulminou o sr. p:of.
Trlndade com a pécha de imitador,
sentencíando, numa roda, que o autor
da refórma, após o accídente de <, u-

tomove1 em que soffrêra fractura do Querendo reparar, e engraxar e

crâneo, se transformára no "homem I' lavar automovel procure a «GA
que se fe� macac�,". .'

GAGE AMERICANA» rua
=-Imaginem vocês-c-dizia eUle---1iE I f:' •

TI" . I'
o Trindade mandou imprimir urnas

r 'aIlClSCO o en ln "

fichas, fazendo inscrever a observa
ção .f� qce não se permltttríam "ra.
zcras' ._- .-. mas rasuras com Z, E'i
nao tolz. .,:: tome. a primeira ficha e

pratiquei a primeira rasura, emendan-
o Z pelo S.

O dr. Adherbal, que até ali ouvira
tudo quieto, arriscou:

-v-Está certo, Jayme. Felo menos

rima com a "usura" do Trindade,
comprando o bureau.

E passou a língua pelo bigodinho,
lambendo-o.

Zá Calharlna

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi-

co SABÃO INDIO

Curso
de

Catharinense
"

Maduresa
Organisado e administrado pelo CURSO MILTON

nn
u

AVISO
Atter:dendo aos justos pedidos de varios candidatos,

será prorrogado o prazo das matriculas para a primeira
turma da série 3a. até o dia 5 de, abril, para os candida
tos da Capital, e dia 8 de abril, p ira os di) Interior.

__ __

S o V. Os alumnos matriculados até o dia 1'. de abril da-
Usar 0 «SABAO INDIO» quer rão inn.cio, ás aulas ás 19 horas' deste da, de accôrdo

diz-r economia, sob todos com o programma já publicado.
o; pontos de vista.

E LI vim carmnhando da in

fancia, com o coração cheio de
ternura. Hoje mais do que ôn
tem; ôntern mais do que quando
eu tinha cinco annos e usava um

vestido de velludo Cal de cereja,
com um lindo laço de taHetá da
casa Gatt & Chaves. Nunca es

queci esse vestido, porque gos
tei delle.

Ha muitas coisas que não es

queci; ha muitas coisas de que

gosto. O mês ele Maio me en

che a alma de lyrismo. O s01 en

tra na repartição. Minha sala fica
toda azul. O trabalho é um poe
ma de optimismo. Eu me sinto

bôa, amavel. Vontade de gostar
das coisas, de cantar o chão que

piso. Tudo é bom. Tenho o co

lação transbordante de ternura.

O céo é bonito, mas impassi
vel. As co.sas têm uma lingua
gem que é preciso decifrar. Ma�
eu não quero agora conversar com

a pedra e o cimento, como os

archeologos namoravam os hiero

gliphoE. Os arranha-céos, que me

attraem com a sua suggestão for
te, estão cheios de mysterios em

torno de mim; um mysterio que
se defende dos olhares intrusos.
A ternura necessita de commu

meação de linguagem e de vo

zes. Segredos abertos. E o' meu

e�pirito, então, se volta para o hor-

19 humano que cultivo.

Código Aviões yankes AUGMENTO
Eleitoral rumo á Bolivia DA MILICI

RIO, 29 (G)-Iniciou-se S. PAULO, 28 (G)-
ôntem e continuará na, ses- NEW ORLEANS, 29 (G) Governo do Estado abriu o

são de hoje da Câmara a vo- -O segredo que cercou a voluntariado para augrnen,
tação do novo Código Elei- partida de Patterson, no Es- tar os effectivos da Força
toral. tado de Louisiania de quatro Públíca.

Si não houver obstrucção aviões Curtess W righe Con-
da minoria, é de esperar que dor faz acreditar geralmente Garage Amerrc,na Rua
essa votação termine ama- que esses apparelhos se des- Fran cisco Totentino nI
nhã.

.

I tinam á Boltvia.
,

TELEPHONE J .577.

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

Rua Trajano ri. 16

(Edificio proprio)
Capital J 36:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

jPA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C/C Limitada 5r. ala.
C,CAvisoPrevia 6'1. ala.
Prazo Fixo g·l. ara.

......

s... l�
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Club R. Annita
Garibaidi
Assembiéa Geral

De ordem do J' Secretario
convido a todos os socios deste
Clube para uma Assembléa Ge
ral á realizar-se no proximo Do
mingo, dia 31 do corrente, ás
') horas, na sua séde social, pa
ra serem tratados a s rmpt s de
alta importancia.

Fpolis, 29-3-35.
Otilio Lisbõa

2' Secr, em exercicio.

o Director.
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o
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IN_FANC:;IA. I am com a minha imaginação.
Teriam filhos? Havia crianças

para eu brincar? E si não tives

sem-que pena!

�1'�Viii�'I�;;"�1�.:,_,:,-::..l�,;;;;;;J�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·7�a;J�..::-�Oiiiiiiiiiiii-::-.I:_�iiii�,_.;;;I;;;;;;;;')iiiiiiiiil_=1'�v�_'I.�._=.__._ mã?��!e s:nt!�d:�s:e:�:a :m�::
brado.

Foi dabi que nasceu esse meu

deslumbramento pelas colmeiras
de cimento armado.

••

AACI-IEL CROTMAN

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

Eu conheço bem as minhas alía
cezinhas de olhos verdes, frescas
como a chuva, mas que agradam
pouco tempo, e as couves ríspi
das, resistentes e robustas, Mi
nha mão tem caricias húmidas
para as almas vegetaes, que ali
mentam o meu lyrismo.
- Bom dia, Dona Noemia.

Tão contente! Seu vestido novo

está bonito!
- Bom dia, Dona Dolores,

como vae a sua sobrinha que

esca]. ou de morrer P Deus lhe
devolva a tranquilidade que es

se anjinho lhe ia roubando sem

saber.
-Boa tarde, meu vizinho Não

sabia que era poeta. E' verdade
aquelle soneto: existe amôr �

Os canteiros estão cheios, Tem
até pimentões que mordo!�:
-Baa noite; Rachel, já sabe?

• . . • • . • • • • • • • . •.
bem dos �eus canteiros, que rego I Esta é uma. pagina de gratidãe

Eu nunca sei. Entretanto, cuido com a mmha exuberante ternura. em homenagem ao horto humano

Nunca em menina me demorei
sobre os jardins. Gostava de re

mexer a terra, onde perdia os

meus aneis, Mas as flôres ...Nunca
Aos seis annos fui visitar uma plantei nem um amor-perfeito. As

tia que fic$ra viuva e mudára-se primeiras violetas qne colhi, foi

para um terceiro andar. Pobreza. aos quinze annos e eu já conhe
Mas como eu gostei daquelias es- eia Cyrano do! Bergerac. Não
caladas! Ficava-se tão alta. Via- guardo a memoria de um jardim,
se de cima as pessôas passarem de um perfume, que me tivesse

pelas ruas, cheias de compostura. inspirado imagens, na inlancia. O
São assim os transeuntes dos PALERMO,que eu visitava sem

bairros. ° centro él a liberdade pre, com os meus irmãos, em Sue-

,

de correr, de empurrar, de não nos Ayres, fixou-se no meu espi
vêr, de não cumprimentar I O rito pela suggestão de seu viveiro

,

bairro é o vizinho, o dono do de animaes. Lembro-me de uma.

armarinho que vive na porta sem tartaruga monstruosa, de um hip
fazer nada, a professora das cri- popótamo estúpido e de um gran
anças. Que mundo eu enxerga· de urso branco, que até hoje me

va lá de cima! E dentro de casa: dá a nostalgia das neves intermi
o dentista que morava no andar n iveis,

terreo, o dono da papelaria que Continúo a gostar do circo.

occupava o primeiro, o Eurcciona-, Os visinhds, que ficam longas
rio da secretaria do Partido Ra- horas de janella, me dão a idéa
dical, que vivia no segundo, boli-; de girafas•

que alimenta o meu lyrismo,
n

II
n
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A GAZETA

GA INDICA: �V�VáV.ô..VâVâ��àVà�.�.Â�P"�v�V�VÂVA��
�M�éd�iC�OS���������D�en�ti�st�as��-� EDIFICIO LA PORTA OTEL �

Advogados � M A X I M o C o N F o A T o �
I

�

CLINICA �� ���� ��� ".� �It('"(

�8iD II " n i ��,,�.--=-lr -"a (.ti&) �
r. nfmrlquc nUpp vor. DIURNA e NOCTlJRNA � t'-�+çP'<�;;-=-�� i'� lf'J, II-i iiI'� �<, ,I ."� I ..) I í rll.�"" 'rl :.-1 t- �!Iª 1--" M

DE � �t!,?�';;-'-fi}�� (�l-t:I��:_",t-� - ��I �iiljí'-'�\::('," ��"'"
�"'\I�,�,�í'i-i:.:!.f.:"!ll�",I4I�I'!

II' ,----f-(�f �n.:j�i---.�b'�I' �\.
João Carliji de Mello Sho.

��
'r �;�tljj�1- ',�'l;:�f--- , ''T=i'�--i '�I";(J""'"

-'-.!!{......� ·tl .. ":�( �1 ri 911' _"o i7'"., "lf=l' I '�·I I,��, -__ '-� r,t,!19

'I
Ciruraião De·...tlsta Ic'l, I _,J, �'r [,' "I ,"

-

�il"ITIi?J 'I �" '-_ "it!jI. ."
- I.. . I'� JL! iii, ,. i � �:- -t:

._

�� � i" ".;.-;� 'l,.'r:; 0/1' <.., ,I��,.'�
�. J � �;I [. � -;, � e: I' .- "'J ,-I, , �"I" ': � '"j:: ,li, � fj_J\ :� -;,-,:',;',: �Cirurgião-dentista da For- � ,II; fi' {' -

� - ii
-

-

tL�i:r"- p
-

'o,;. --, I,� C;,<__ n I:H �MI I A I
' .

E
�� "I,),! {' ".--- I L__ � I� � J�--}'" 1-,..f51!> ,--... -. �, o" ,

, E"rl"'.:ptorio
ta eza n ratormnm-c- x-as- � �,;�'?( �j_.. :, #. � li"li, _ iEl 'I r�·_;���J -), I �d; 'r'" �:::"�:" :;':Ií:'::' ,1 ��� sistera, com olessor Reynal- � t'f�!li'��-1 ,'�±1.€lIf...,ll�iTo,;;··_!__ ·.'..�:.'i:"-_·\ t!I21�""',1.,"' p; ,qi'::1 �I, Schmidt 11' 9 do Viente do prtechnica a- m rk·;;G;',��,:�O" ��0�'i�;;i��f4�;r�����':;;,'::·�;�����:�::�L�.!'i.,�,�� ��

I:
- ======

II ��:;f;��1�:�f�i��� I ._�_=rr�'��'l}1�lJf���tWE�;,= I
II
Dr. F

..����i�d:dUCCi II ;;'"P;,�b:ih�ivd� P:,c�:: ��o� o MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18 �
I' na-Incs. a ouro e Denta- I

�
BANHEIROS-12 CONFORTAVEI5 APARTAMENT05-HALL-BAR-AMPLO SALÃO v-

'I Pua João Pinto, ri' 18 .1'i· �\ duras-Preços razoaveis. � DE REFEiÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR- �7�

III
(sobrado) I 'Rua T"icno, 7 {sobrado I � RtOE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS �Dr. Ricardo G;lttsmarU1 Iii liDas 10 ás 12 e das 14 ás! 1 Consultas=Zas. 4as,,5as. � Diarias inclusive refeições e banhos �

Médico- Operador. Es- II 17 horas i I e sabbados-das 7 ás 12
� quentes --12$000 �,�

pecialista �m altaC!rur- III
I

e das 14 ás 20 horas ..n WJ

gia e G1l1eCOJIOgla 26111 ======--'-----=====!
= � Proprietarios Miguel La Porta & Cia. ��Re:;. Rua Esteves utuor. I

------- ,

� T I LAPORTA Ph P 'I 3')0 G 578 P I" -

s

ADVOGADOS I
� e egramma: one ortana . ., • erencia. raça 15 de�Novernbro ��

TELEPHONE 1131 : :1 Pharnlacias � I?�
����r'& j D�Gil�da

-Phapmacia
��G

í E
Ur"

Em joias, rnoe- OOa�l..eo(�8.����O��.��POPU LAR u das barca" etc. •
F.

.

!I Dr. Cid Campos i DE
.
galmente .utorizd�o;f�'_'B�nc: ; ahrlca de oveIs:,

8 ti
.

'II' P,scrl'torl'o"
Rlta Trajano,

I Arí�tmio ó'Acampora d B I d Ih-
Dr. Antonio o Inl .... o rasu, pagan o-se os me 0- • DE 0

ln 11. Praça 15 de Novembro 27 ' res preços: Unica Joalheria auto- • Ped ro Vita I i /:
TELEPHONE 1170 i rizada pelo Banco do Brasil. Ro- c9 ,�

Medicina Inter.na- Syphms I I'�"
,.

b M II R T' 4C � �
�.-

•

==�==--__"""
erto ii er- ua rajano, • U ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ,�&'

Vias UrÍí:aric..s I 'Or. Pedro rle fi!loili"2 r�rro � : ESTYLO-ua joão Pinto, : I B-Telephone, 1693 :
II 11 IJA.".,! rnanak Laemmert

ror. �e��'��,�,��W�$f���."-�.�r.:ílí>;-.)gf�!fJ..�ft;���Consultoria t Residencia I 1\ d 1 li, 7s1U I LI
__ �_�_�_�_��_"9_��tiI9��'\(!y.��;�;';�!ftJ<4ftJ�<!1...�'<t·���i.lc�r\ vogac.o !: ...fff

Rua Trajano, 21 � i I E'UHDADO Em 1844

Ch
I

Consultas ás 17 horas � Rua Trajano, n' 1 sobrado
I

Annuario Commcrclal, Industrial, Profissional, Admi- egou
T@lsphot18 1.658 II Telephone n' 1543 nisiraiivo, de Estatística e Informações

I geraes sobre todo o Brasil
�

-

lu N I C O (Guia Geral do Brasil
""""",=""""",,,,",,,,=,,,,,,=,-,,==�= �=.

==�==---"====== ( G'Jia Geral do Estado de Santa Catnarina

CUNICA MEDICO-CIRURGIA Escriptnrio de Advocacia
90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem

32,000 COLLECÇõES

Dr. Cesar Avila

IO de (Cu ritiba) �fa�b�r�ic��a�'6m�,�c�o�c�!!_��]������.��
aio que é bom, é economiCD e rendôso

TE -=: v E R A QUE É SUPER RIO

E

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

o Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R, Arcypresfe
Paiva tr 1 -- Phone 1.6181
Residencla:-R. Esteves ju-

nior, 179-Phone. 1,285

! Dr; A. Wanderley Junior
I

I Cathedratico de Direito Com
," merciaI da FacuIdade de

Direito

ArADEmlro
Joâo-"Jo'sé cabrãi; prov:·
sionado.

1{. Felippe Schmidl, 9-sala 3

TelephQnes:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais 1da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS I-PARTOS

DiagnosH co aos molestias

Internos pelos �nIOS X

I Tratamentos co:n asRadio
Ondas Curtas e Ultra C�rtas

Radios U. Vio���a e Infra-Ver

meIhos--Comple:o Gabinete de

Elec�ricidad� Medica

Applica O Pnc�Jmo-Thorax Ar

tificial contra a Tubercult;Jse P.ul
manar, com controle raàJOloglCO

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

e das 14 ás 17 hs,-·Telef,
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Accacio Mo-
.

relra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- Phoop' 1277.-

Caixa Postal, ) �0.

Nas grandes luctas que désdo
bram no campo da actividade so·

o cial ou commercial, o espirito mo·

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Preferir o Sabão I
valar�_.

C
I I

I
._

,

I
I

\

• uolume -- Districto E'eàeral
,

2' -- São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

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

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

Volume Dspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma comPleta

elUO de informaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Profkionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial
�ua Esteues 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

efinação de Assucar

A VO'Z DE OURO
Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

o

=--------------------
---------------------

=de=�

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
-----�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

.-----------------------------� I

------------------------------�--------�

Flarisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

U
ENDE-SE uma confdrtanl casa, sita na rua prin
cipal do di?tricto «João Pessôa». com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

, NovidadesPelleleria
Argentil�a

!
J

lilter�ri"'ias ,.�
o

A Educação na Russia Sovfi I'

i tica - Por S. FridmannCompra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc. rFUTumdungo - For Souza Ca'

margo
Psyco .}1nalyse-Por Gastão Pe

, r�ira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de

I ;}p-elpUV ';.

I Edições de AdeTsen - Editore�
Edificio d'A NOITE - /4.

andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

AI
RUA JERONYMO

COELHO. N. 38

, ',"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA 3

PELES
Não será devolvido o original

ROYAL-O Homem que fi- hZ' J

Gatos do matto uma 4$000 pu tcaao ou não.
cou para sen.enle, ás 7,30 ho- O conceito expresso etr arii

Lontras média uma 30$000 raso

;-

Graxaim do matto uma 3$000 go de collaboração, mesmr soli-

4$500 cilada, não implica em respot»Graxaim do campo uma
Extra 68$000 Catetos médios uma 4$000

sabilidade ou endõssc tsor par'«
- O jornal mais moderno e lido da Capitai. I Diamante 68$000 Porco do matto uma 4$000 F.���1:;;;_;��:::�:s"ri=�::�'W da Redacção,

. I Christal 55$000 Largatos grandes uma :$000 � D. Palmira Cunha � AssignaturasPeçam informações. Moido 62$000 ,;' �

I 48$000
Veados mateiros kilo 5$000 �J� e

r.�
ANNO 44$000

,

, Terceira .!J Orlando Cunha 1ft SEMESTRE 24$000
:ll�'��������i�� SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI- PRI-I�,'� t fRIMESTRE 12$000
� [�

.

MEIRA QUALIDADE f� participam, aos seus amigos � MEZ 4$000
l�] ,ll't4 �f e pessôas de suas relações 1ti1[�4 ttentae �ta.m �'

Sacco de 60 kilos 9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia �� ,

J f'l" J A correspondencia, bem como

�� II U� ��I Sacco de 45 kilos 7$500 I 38$000 �� o nilsC'r;lCnto, e seu I mnho 1 os valores relativos aos an-

�� rm II!. � Moido de 45 ki�os 8$500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 � ORLANDO CARLOS. � nuncios. e assignat�ras dve�m

��]
�� Encspadoe 2 kilos 20$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 � FI' r]' � 14 3 35 � ser enviados ao Director-Ge-

A AgenciA Moderna l� Fôrro de pinho 14%000!� onanOto.IS,� Lo - �. �� rente Jairo Callado.

"

de Publicaçoes, com séde � SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. �����:J������� raixa Postal 37

,,� em São Pau lo, é autorizada e fis- Sacco de 60 kilos i �$500 16$000
C� calizada pelo Governo Federal e 3acco de 45 kilos 7$500 Sarrafos, lx5 a dz. 6$000
,.- rezada Nacl·onal de

�,;�,"

possue a carta patente n, 112 Moido de 45 kilos 9$000 �� U

r�� Mercado do Rio

[�FORMIDAVEIS t
. .

t
•

SABAO jOINVILLE FEIJAO Educaça-Ol� sor eios propnos, res vezes por Caixas pequenas 4$000

�� se t d d t t tei (Por secco de 60 !?ilos)
�� mana, o

�

as as segun as, erças e sex as- eiras Caixas grandes 5$000 '

�r"J _

Preto novo 11 $000 �1tJeJ----
�1 EXTRACÇAO com globos de crystal. DIVEnSOS Branco especial 25$000 .

� r.

• •

�] � V Ih 20$000
O des i.volvimento �ue o tra-' -Foram dados os primeiros -

rÃ" A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- Arroz sacco. 44$000 erme o

23$000 I
�alho da �ruzada está �l�ançan- pas:(:)s �ara a Se�ana de Alpha-

�r��,l teios são presenciados pelo povo
.

I Kcerozl:ne C�Ixa 35$000 Mulatinho
FROUXO

do entre nos esta�a a extgir uma b::h.zaçao nos dias 3 a IOde

�--="""�-="l"""",,,,�-=-��r=:"'fl�-=-���I(l'
azo ma caixa 55$000 MERCADO

m lhor ccord n d t b II M I t
�����K��B:l��'����!����" 'I' Vélas de cebo caixa 16000

e. , . e açao os ra a [;OS mo, a qua en ra agora na or-

aflectos a03 secretario; e um órgão dcm do dia. Preparem-se todos

r.Jr..���.<i�--���r-:'S"'I"'������)
-- Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA C"QCuti'VO das delib ra

- d te rnovi t d I
(,J��N�f����f��-4�l��R���U'l�'� Cebolas caixa 40$000 ('Por sacco d',> 50 �-l'lo's)

.'.v I e çoes a para es e movirnen o e vu to na

��,

�
� Tf. Cornmissão. Foi attendendo a es- obra da Cruzada em Santa Ca�

� T II'"linS!í.il@ 11"11:e rai !PI iido 'i] V�Ias s'earin� caixas. 35$000 Fina com pó 13$000 sas necessidades, que ficou creado tharina.

�
�'. � Zea Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 o cargo de secretario geral, que

------------

Florianopolis - Bom Retiro

I'
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME passa a ser exercido pelo prof. Desportos
Farello sacco 6$500 Laercio Caldeira de Andrada, qu"

� AC A S P F 11" h 8$500
'- Redactor-Cyprlano José

�
ElT M- E AS,SAGEIROS, CARGAS E ENCOM.ENDAS

'

ar� 10 o sa�co ., "

ARROZ assim deixa o cargo de r the-

� F ·!l-t & C" L'I lt; d �"l
Farinha de milho Manahna carx. (Por Sacco de 60 kilos) IRIS FOOT-BALL CLUB

e s, Ia. rn I a a �1 24$00C,
s iurerro.

AGENCIA F d d H I M I �J Agulha Especlal 50$000 Resolvendo-õe, a seguir. incluir Em virtude da nossa attitude
l�

- un os o ote Ietropo [� Vélas de cêra kilo 7$ 1 oe aO
�l't4 O encarregado MARCUS MOURA ll� ".' .

$4 O
A",ulha Bom

.

46$000 o snr. Dionysio Marcionillo de de franco apoio a tudo que se re-

Gl�������N�}'�N��l��l�Jml �rampos p. c;ra kIlo I O Japonez Especial 44$000 Souza na Cornrnisaão Executiva, laciona, diz respeito ao sport bar-
!1 �K_���(� � �J �M M� Cimento Mau.a s�cco 11 $500 I japonez Bom 40$000 foi o mesmo investido nas func- riga-verde, temos recebido não

������:�f.'D4�1�l���Ji
Phosphoros PInheIrO la!a 210$000 Bica Corrida 34$000 çõ"s de l' thesoureiro, anterior- só m sinceros applausos dos nos-

(�
,

[�
Arame farpado n. 12 rolo 26$500 MERCADO FROUXO .

mente ex(![cida, pelo prof. Laer� sos abnegados desportistas como,

�� CONVENçA-SE �l� Arame farpado n. 13 rôlo 35$000
'

cio Caldeira. tambem, a g,atidão das entidades

� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � BANHA -Ficou decidido centralizar o de cultura physica, desta Capital,
fÀ�1 das todas as importantes conquistas d::!. sciencia [� VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) trabalbJ da Commissão Executi- que n03 manifestam o seu reco-

f1J do radlo, razão porque recommendamu-Ios. �1 Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilo3 155$000 va em um es�riptorio, que func- nhecimento da maneira seguinte:

� �
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 cione diariamente, em horas de- «!ris Foot-ball Gub»"

AGENTES:- COSTA & Ca. Café em grão arroba 20$000 Em lata� de 2 kilos 160$000 terminadas, com um encarregado Florianopolis, 27 de Março de

\� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _ FIorianopolis r�
Vassouras 5 fi?s dz. 22$000 MERCADO CALMO

de expediente, e para tal fim o 1935. Illmo� sr. Director da .fi
.l� \ t1t Vassouras 3 fios dz. 20$000 prof. Laercio Caldeira de Andra- Gazela. NESTA. "Tenho a ma�

����,�.��:��!N,�� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE da offereceu o seu gabinete de xima satisfação em levar ao vosso

�aGe�.m �eG���.@1 Xarqlle sortidos arroba 26$000 director do Instituto Commercial, conhecirrnnto, que, em ses�ão da
�J � "'<!P ���i'QW��w (por kilo) assim CO'IlO o uso do mobiliario DirectOlia, ôntem realizada, foi

I ! Mercado de Florlal1opolls Mantas Gordas 1 $900 I
e machina de escrever, offereci· esse brilhante periódico considera-

o I Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1 $700 menta que foi acceito com grande do o órgão official deste club.

� ;.
' Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular J $600 satisfação e agradecimento dos Valho-me da opportunidade

S,� \, Feijão vermelho sacco 15$000 I
MERCADO FIRME presentes. que se me apresenta para apresen-

� M'lh 10$500
O escriptorio funccionará, a tar-vos os meus protest03 de alto

� G I o sacco 'd ,- d' 1 d Ab 'I

I� � Batata sacco 10$000' DIVEROSS partIr o proxImo ia' e n, apreço e distincta consideração.»

I� Amendoi"m 0$ O (por kilo) todos os dias uteis, das 9 a's 1 I
� sacco I' O O h I' C

.

I ' () R I 'r'l d S'l
� :: Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 I oras, no nshtuto ommerCla , a a (.lU I 10 alVa

• V
F B 12$000 C",bo 11 �500 Rua Conselheiro Mafra, 21. O Secretario

I arinha arreiros sacco
- 'V

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porra 1 $700 presidente comparecerá a's segun

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho 1 $600 das, quartas e sextas, afim de at�

Café em côco sacca 26$000
tender a's pessôas que desejarem

$200
CAMBIO tratar de assumptos 'referentes á

Ervilha kilo P 90 d '
'

2$000
raças [v a Vista Cruzada, dEiS 9 a's 10 horas.

Banha kilo 51 Londres 58$563 58$963
Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 Bar Miramar
Polvilho sacco 15$000 « Hamburgo 4$790
Carne de porco kilo 1 $500 « ltalia 1 $023
Toucinho kilo 1 $500 « Portugal $500
Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870

I Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 1$620
.

Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$455

2$000 « Uruguay 6$200
1 $300 « Hollanda 8$060 InstalIações de luz e força, etc'

Venda de lustros, abat-jours e to-

Só O profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO dos 05 demais accessorios do ra-

Póde executar com esmero todos os trabalhos 5TorK em 20-2 EntraJase 5ahiàas mo de electricidade.
�,.....

, I
I O

'� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
, Fei)'ão (saccos) 89.963 24.302

3 a 2 1-Ó.367 O mais bello e variado sorti-
f.� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente m tOm Ih
�,_." I'.'

Arroz ( ») 105.759 17.945 13.434 eno - s e ores preços
� duraveis. • O t lt t

�, Farinha ( ») 34.414 20.824 7.906 rçamen os, consu as, e c.

I ,�� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 Rua Trajano Ó. 11
� A C S � Milho (saccos) 25.496

lJ ;;
N A A

. i Xarque (fardos 13.5QO

•OG.G.D.--------'••O_� (Faltam as sahidas dos

distribue

tL.:. ROSA
RUA DEODORO 33

FL.ORIANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

\
\
1

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E� R li ti L A N D

iCommercio, lndustrla
e Agricultura

Cartazes do A GAZETA
Dia iO

"I�
(

OIARIO !NDEPENDENTE
Redactor-chefe

CENTRAL - Thesouro do Martinho Callado Junior
Mar, ás 7,30 horas. REDACTORES DIVERSOS

ODEON-Capricho branco e \gentes-correspondentes em

Olá Nellie, ás 7,30 horas.
I
qu asi todas as Iocalídadet
do Estado.

IMPERIAL - Narcissus, ás COllaboração7,30 horas.

riu
" mel
( "'on

1$000
1$000
2$500

Limpos leves �ilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preços correntes na praça de
Floriallopolls

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

ASSUCAR

I _

NÃO FOI RECORDE
MUNDIAL

Benevenuto, grande nadador
da nossa Marinha de Guerra,
nào bateu aind 1 o r�cord unível
sal, t�ndo, entretanto, melhorado
mais o seu tempo, que lhe asse

gurarà por certo a probabilida
de, com mais poucos dias, arre

batar das mãos do amêricano e

do japonez o titulo qae possuem,
ambos com o tempo de 5,40 e

1t5. Tratou-s.! apenas de um re

cord sul americano.

Aluga-se ou vende�se o. con�

trato do mais belIo bar d�sta
c3pital; o Bar Miramar, opti
mamente situado em aprazivel
ponto,

Informaçõês com o sr. Paulo
Posito, no Café e Restaurante
Estrolla á Plaça 15 de Novembro.

COUROS

TAMANDARE' F. C.
Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Realizarà um animado treino
segunda feira proxima às 16,30 hs.
'10 Campo "A. Konder", o Ta
mandaré F. C., o phantasma da
presente temporada. A direcção
daquelle club pede o compareci
mento de todos jQóôdores dos 1-
e 2' quadros, bem como daquelIes
que quizerem def�nd.!r as suas

côres na presente temporada.depositos particulares .

INSTALLADQRA DE FLO
RIANOPOUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Matriz: FL..ORIANOPOL..IS �

Iit! Flllllaes et"""V""'\l.
BlurlienaU -

..Joinville Sao Francisco Laguna Lages �,�'I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul t�
, Secção de Se cçao de Secção de �
� FAZENDAS: ��F d '0 ae t a ureiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : L�

J���s a� ���lo�õe�
e ex r I b c ;)

Machinas de beneficiarjrnadeira �
�����e� �mfr�l��:aveis ��:��_f��;oge:�l b���a���::;�I����g�ara portas

1'-,','
�:��!�:� �a;r� ��:�����s rnechanicas t�

Roupas feitas e janellas, tinta � Machinarios em geral para a "lavoura.j'arados, �1
Sêdas Canos galvanizados e pertences �, grades, cultivadores, moinho etc. I;tl
Linha para coser � s :rgir Fogões e Camas Locomoveis, Motores dej esplosão, Motores �M
Lã em nove 11 os e:n �.ld 1, Louça esmaltada - apparelhos de

,_

jantar - talhe- electrlcos ����'Sabonetes e Perf uarias rGS M-aterial em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes g�,Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- f�
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanico I�
Depositarias dos aramados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "MaxH �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ... Estaleiro "Arataca" �� t..,.
��UAvÃVL��������Et� W���Z�l����r��a�J��l�����������

5EBUROS TERRESTRES E mARlTImOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil I

I
repltal rrzallsaôo 9.000:000$000,
Rtzs2rvas mais ôe

36.000:000$0001Receita em 1933 17.762:703$:161
'Irnmcuels 13.472:299$:::;491I Responc;abillôaôes assumiôas em 1933 2.369.938:432$8161(Estas rl2sponsabilidaôes referem-se sórnente aos ramos ae,

I
rOBO e TRANSPORTES, QU2 süo os DOIS UNlrOS em que'

I
a rompanhia opáru) ,

Ii Agentes, Sub-Agentes e Reguladores à2 Avarias 12m todos O!?

i Estaôos ÔO Brasil, no Uruqun- (5uccursol) 2 nas p r-lnr ípncs
praças extrnnqetroa

I
i

Agmies em floria n op o i i s r fi m Po5 Lo Bo & rIA. ..';;';�;;;;;:;O;;;;;;;;""'---;;-·;;;';;;""'õiõãiiiiiiiiiiHii--iiiiiliiiiiíiiiõiiiiíii iiiiimiiiiiiliiiiií__iiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Rua r. mafra ri' 35 (sobrado) Co i xo postal 19

Tli'legr. ALLIANÇA I'elcph, 1.083

Earr-lp+or+oe ern LQqUf", � ltajahy 5ub-Flgentes crn
Blurnancu tz Lages II

ATTENÇAO
Yaurt daGrar)ja

Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dícites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do 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 Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 7'0 - Vi rgi I iO JoséRua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
GTelephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS II arCia-RuaTira-

�::::::::::::::::::::===================================� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. �-;���---,-����������_�d�e�n�t�e�s�n�.�1�o�-�F�IO�r:�ar.�,c�P�O!�jt
A CAPITAL.

A R T I G O.S P A R A 1-1 O M E N
C R I A N 9 A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

••

A GAZETA

Companhia Alliança---���======�===
da Bah ia

••• fundada em 1870 0-.

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!Jl ou MAIS Jótes. 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 Panoramica.

Esplendida praia ôe bunhcs,
Optima nascente de agua potouel.

Terrenos completamente plonoa,
� VILLA BflLNEARIA DI5TA a:

1000 metros da Pon.te Hercilio Luz.
800 130 Branôe Quartel Feõerct, em construcção.

600 õo Brupo Escolar 10sé Boltzux,
Ha séde do Districto 'Iofío Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciedaôlZ se encarrega ao construcção de Prl?Ôi09

Od 16te9 nõqutr+õcs, mzôtnnt« o pagamento ôe uma�entraôa á
vr.etc IZ o reste te em pagamentos meneces.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

'�."'-.' .

IIJOnf�itariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu
-

primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

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

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

-

�.,. ....,
. .,.

f GARANTIDO
$i' E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAL ;

ACABA COM AS MANCHAS, CRAVO'
RUGAS E POROS ABERTOS 1

. II •

'UA.
_

ClDAOI IJTADQ__ �

SE QUERES A'[\'f'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1.212

E NADA .MAI3!

Modista I
I

RUA 28 DE SETEM

L_
BRO N. 16

TVíl:Jgra,Jhia, Estereotypl
EncaôlZrnação, Pautação, Tra
balhos em Alto RlZtlZvo IZtC.

PASCHO�L SIMONE S. A· (
LIVRARIA MODERNA

rundaOn IZm 18B6

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postallZ9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Aleool

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
Prefiram sempre o inegua-ZETA vavel

..-

SABAO Piedade �senhores'!

Anniversariou-se, ônte:n, a

exma. sra. d. Judith Simone, pro
fessora do Instituto de Educação
nesta capital.

C. R. Annita Garibotdt

A epizootia da raiva cont'
nua a grassar na Ilha

Moradores residentes no distri- Si continuamos a mercê desse
eto do S. S. Trindade trazem-nos descaso, em breve a população
a surprehendente e desoladora no- da Capital fica]á desprovida c!e
ticia de que no Córrego Grande, leite e a miséria Icampeará pelos
jurisdicção daquelle distrieto, ap- agóra prósperos districtos da Ilha
pareceram recentemente dois ca- e continente próximo.
sos de raiva em duas vaccas de
propriedade d03 srs. Marcola e

P rocu rado
Onofre, ali residentes. pe Ia P.n I io ia

E' um novo alarme que 'i epi- Esta sendo procurado lJeJa au-

zootia da raiva ameaça dizimer toridade policiaes mineiras, o ex-

os rebanhos da Ilha, da mesma sargento da Força Pública, da
fórma que continúa livremente a quelle Es�ado, de nome Antenor
empobrecer o lavrador e o cria- Leoncio Sant'Anna, que se acha ','
dor na ZOl1í1 vizinha do continen- foragido e condemnado a prisão .

te, a despeito de toda a bóa von- militar.
tade do sr, Aristiliano Ramos, I O indigitado delinquente apre
decretando medidas severas que,

I senta os seguintes qualificativos e

vem sendo cumpridas. signaes caracteristicos: brasileiro,

0-fferta a'
,

"A Gaze-
filho d� Pedro Leoncio Sant'Án
na, natural do Estado de Mina3

ta" do popu Iaris- G�ra�s, da localidade de Janna
simo Ca.nondongo rias, tem 40 annos côr merena,

M ickey I olhos castanhos, nariz recto, mede
O querido e popular Camon- 1,76 de altera.

dongo Mickey, maravilhosa crea-A
------.-------

ção do celeb e e apreciado artista 9rippe
Walte Disney, teve a gentileza no
de ollerecer á A Gazela, com

expressiva dedicatoria, um quadro RIO, 29 (G)-.Segundo no-

com a sua figura.
ticias divulgadas hoje pela irnpren-

No nosso E.tado os frequenta- sa, a grippe já matou, no periodo
di.simos e prelerid is Ciues Co-

de janeiro a 23 do corrente m -z,

nados são os únicos exhibidores'
nesta capital, 261 pzssôas.

do; desenhos do Camondongo
Afim de combater o surto grip-

h pal, o governo abriu um créditoMie ey, o que indiscutivelmente
d monstra u.n esforço titanico,

extraordinario de 1.000 contos

dos ernprezarios dos Cines Írn-
de r ii. fazendo ao mesmo tempo

poria] e Royal, a exhibição recommendações especiaes á Saú-
d f d de Pública quanto ao combate
essas ormi avcis producções, em- da epidemia.bóra isso !h�s ob;j zuem adis oen- r.�,*," "S'"�Z"� 'ã' __"'_'r="I"""",...... •. 'O ,. ..���""���������'der l r .l!1des impo tancias. � E t ·1 h �Este a.1no o n05SO populu � S I aços... �\' i .h:'!y a?í-nrece,à em 40 dese 'ai r.�

nhos todos elles inteiram�nte co-
� �

loridos. ����oo OO�� ]ÇlOO��

o sr. Hugo dos Santos Lessa, N. YORK, 29 (G)- Uma
funccionario postal; violenta tempestade de pó

o sr. Henrique Boiteux Sobri- I
cahiu sôbre a planície de

nho; Colorado; reduzindo uma

o H. Rodolpho Bdptió,ta de I fértil regiãoa um completo de-

Arau'c, fur:c_ionario f estadual; serto. Em alguns pontos a

o 'sr, João G. Ca�argo, camJda de pó eleva-se a

o J'ovem Bertholdo Coelho' mais de um metro de altura
,

1
--------------.-----------

Continuando na sua incança
vel Íucta, a directoria dt. Figuei
rense F. C. trará para nossa Ca

pital v isitantes dos fortes quadros
de Itajahy, enfrentando-os na tar

de de domingo proximo, no Cam
po "Adolpho Konder". Apezar
do revés soffrido domingo último
frente ao Avahy, o Figueirense

No proximo dJmingo, dia 31 muito longe esteve ele desanimar
do corrente, às 9 horas, reúnem -

pois já na tarde de quarta-feira
se na séde social do "Club Re- organizou um proveitoso treino em

creativo Annita Garibaldi." em conjuncto, cujo resultado não pu
Assembléa Geral. os associados blicamos, por falta de cornmunica
daquella aggremiação para trata- ção do referido club a este jornal,
r cm de assumptos de alta impor' como ali is sempre assim prece-Festeja hoje a data do seu an- tancia e concernentes áquella 50-

niversaiio natalício a exma. sra. ciedade.
de. Quem compareceu ao jogo

d. Gilbeltina Linhares Silva, es-
de dornngo último bem diià

posa do sr. Florisbelio Silva, do E SUi rn i II Um
das pOSl bilidades do club de

commercio desta praça.
:.III Osny, pois o score ali verificado

IIese I..to não traduziu bem o desenrolar
da peleja; entretanto, no loot-ball
não ha lógica. Aproposito desse
jogo procuramos ouvir 0 jogador
figueírense-Paraná.
-"Não é do mel I costume falar
á imprensa. especialmente fi Ga
zeta, que não t{.m tído pidade
dos nOS�GS "cochilos,"

I
- - - _-..r.......r.:c.-.,��r-__......�-...,_._"r.����� 4-;:::t�r;;;e.--....r. r.-.����r_...-r�,..,....�� ..... �r�,...... -,..,....., ......... ....., .._..����,..., ••---...",..,��.,...����...,.���"'"""""""" "'""' ...����� ��""""''''''''"''-'!<.o�''''''''''''''''"'''''''''� """'_"""'''''''''"''''''�''''''''"'''''''''''''''''"''''''''"'''''''''-'''''-'''--''Jf

L.�oo;:_:�a �::::J � D E S P O R T O � I
*/-0 PROGRESSO DO � Redactor CYPRIANO JOSE' �

FEMINISMO Duma estatística ������oo��� ����.:&1�����!l
recente publicada em Londres, re
sulta que o numero de mulheres
que na Inf.{laterra exercem dioer
saes profissões excede o dos ho
mens. Com efjeilo, conlamse
389.359 mulheres inscriplas nos

syndicatos e apenas 356.726 ho-

,.,,__SEXTA-FEIRA II
mens. Ha 347 mulheresferreiras;
820 irabàlham nas estradas de
ferro, como conductoras ou agu-

lheiras; 60 exercem o mister e'e boclemaleer, j1lém disso, é sab/,do
que não poucas exercem [uncções importantes na policia como ins

pectoras 0{1 super-intendentes.

Pediu demissão o
interventor May
nard Gomes.; ..

s�'õÃ���RCfAt
.-ecomrnenda-se oara hospitaes, collegios' etc pela sua

. ESPECIAliDADE
qU8lida�e desinfectante. • ..;====_:;�.;.........................u I .

Figueirense e Itajahyenses,
na tarde de domingo próxi
mo, offer�cerao ao nosso

público o maior espectacu
lo sportivo desses ultirt"'\os

tempos.
que acham os Srs. do nosso qua
dro para domingo.?

E apezar de ignoramos a cons

tituição dos quadros do Figueiren
se, pois "o seu club nunca nos en

viou urna nota das suas hostes
para qualquer commentario, (aliás
o único que assim procedeuj.acha
mos que o quadro que defrontou
o Avahy, possue qualidades mes

mo para vencer aquelle club que
ll)e inlrigiu sério revés. Nery é--
sem duvida-um dos melhores ar

queiros da cidade. Os seis goals
que deixou passar domingo ulti
mo, foram desses que um leeeper
nada poderá fazer.

Um único tento achamos evi
tavel, aliás feito em off-:sidc. Ca
rioca continua com um jogo falho,
entretanto, o seu director sport
vo ,é bastante conhecedor de suas

falhas para torná-lo um grande
bacl«. Desconhecemos o outro ba
ele, bem como outros jogadores;
mas,Gato, do Athletico, jogando,
muito influirá no resultado da
partida. Aprigio, por certo, recu

perará a sua antiga fórma e Ca
lico com Seccura deixarão, h'mos

Accrescentarros: Dos seus só , certeza, aquelle jogo defeituoso
não senhor. De nossa critica se· (i5to é, vicio tão wmente) de
rena ninguem escapa e tudo fa- mandarem a pelota para frente, eO i p10mas de remos para maior moralidade do

apresentarão uma combin>.ção di-
.fádiotelegraphia sport da nossa terra. Iremos com

gpa das suas qualidades. Acha
sacrificio embora até o ultimo es-A Directoria Regional dos mos Moacyr seguro, porém muito

Correios e Telegraphos de Santa forço, Rara darmos a Cesar o qu� se preoccupa com o extrema, dei
Catharina está convidando, por

é de Cesar ... Mas prosigamos na xando de auxiliar a linha. E o

edital, os srs. Ernesto Antonio entrevista com o notavel forward sr. jogarà? Respondem·nos o il- Invasão
ôntem, Luciano e Eurico Hosterno para, alvi-negro. "Todos nós estamos lustre desportista:

procura· dentro do·· prazo de trinta dias, sU1heltos a errar e

d�or isso,: .--P<trece... amare IIa
procurarem naquelIe departamento· ac o que os erros po Iam ser at- Modestia. Pe 'im)s permissão SANT .JS, 29 (G) Proceden-

d d d I tenuados em sua gravidade. d f d d K b I dos certifica os e rá io-te egra- para usar e ranqueza, izendo- te e o e e esca as, eu en-

A h C
.

I I d d -Não sr. Paranà, dissemos. A to- Ih dc a-se nesta apIta o sr. phia, que hes foram expe I os
I

.. .

h b'
.. e que seria mais util que sus- tra a R�ste porto, segunda-feira,

M
.

h d H' I D' 'T' h' d T eranCla VIrIa crear o alto VIClO- .

d
. . .

A . IIKartla o e aro, pmtor con- pe a nectona ec DIca e (- .. tentasse o seu Jogo c pnnClpIO o paquete Japonez rrzona iYia-

terran�o de grande merito e alu- légraphos.
so e, portanto crítr msupedav /s até o fim do prélio, com um jo- rú, trazendo a seu bordo 1093

mna da Escola de Bellas Artes.
H

.

. entraves

Pira aque es que tu o a-
go combinado, shootando nas pri- i nigrantes agricultores japonezes,

- I orano. nas repar- zeh po:, e,evar
<? nosso sport, dnão meiras opportunidades à goal, que se destinam à lavoura no in-

Encontra-se entre nós o dr,'Ar-1 tições ac a? E v;rdade'f resPJn :r isenptando-se por completo do jo- terior do Estado. Se aborreceu; não quiz mais

minio Tavares, abalisado faculta- i �o gab�nete do. sr. director nos.; mas me _açam avor e 1-
go pessoal; a não ser n'uma es-I Durante a longll travessia do Intervir err cousa alguma....

tivo. RegIOnal dos CorreIOS e Telégra- I zel. os s,rs. ?ao olham �om bons) capada infallivel. O rapaz riu e Arizona Maru occor-reram a bor-
FalIou e não vo)ta atraz,

h b m O S gUI·nto. O r 10lhos oFloueIrense não e.? d'
"

, d' b' . Quem nuizer", agora, assúma ....
- p ,o�, rece e 0: e .�. s . "o,,' , ,

.

_

Isse-nos Ja com o pe na estIa- o seis o ItoS e quatro nasclmen- ..

Regressou, ante-ontem, de La- MUllStro da VIação deVIdamente
_ Qu�l, se� Par�na,. a nossa mls da: tos.

ges, onde fora em serviços de autorizado pelo sr. Presidente da saoaqUI e mUito espmh03.a, e �r.ocu- -Os srs. não nos dão UITia
-------------

sua profissão, o illustre facultativo Republica acaba de rer�ittir que l�mos com ella nos l�entlfICar; folga... O reverso do
patricio, dr. Mario Kraeff, cathe- o exped:ente das repartIções su- nao reco�hecemos amIgos que p

.

dr&tico de Chimica Cirurgica da bordinadas á(juelle Mini5terio seja nos escl.ndam a verdade, pr�curan- CAMPEONATO BRASILEI- ara IZO
Universidade do Rio de Janeiro. encerrado aos sabbados, ás qua-

do d� qualqu.er modo. fugu dos RO DE FOOT-BALL
torze horas, caso as exigencias do p�eceI�os SOClaes. ESh�amos o HELSINGFORS, 29 (G)-
seI viço não t�lDem nece sarjo F IgueIr�nse tal qual o Ins, o "!'a- Cariocas x Bahianos na Ca� i- Sabe-se aqui que, durante as úl-

manter o horario de expediente mandare, o Avahy o Athle' co, té}.1 da Republica domingo proxi- timas semana" mais de 50 mil
etc. e jamais esconderemos de mo. membros dos antigos meios burgue-commum.

dR' f b'dnenhum desses clubs os actos que I zes a USSl.:1 �r�m aDI os, e

(; I L� b Nau t:co por ventura tenham tendencias PaulMas x Gaúchos em São não COMO fOI ofhclalmente annun-

Riachue Io prejudiciaes, bem como sabere- Paulo, domingo próximo. ciado pelo governo russo. Mais

O' dircctor-sportivo do Club mos levai-os bem alto na hora de mil vagões foram necessarios

Nautíco Riachuelo, ped� o com- que fizerem jus ao sincero louvor EMPRE -

para transportar aquelles exilados

parecimento de todos os r�madores de A Gazeta. GADA! Precisa- para a Siberia, e inumeros dos

A «GARAGE AMERICA- daqutlle club, domingo p,óxitno, ----"Agora estou satisfeito por sa- se de uma á praça General 0- desterrados suicidaram-se por !hes

NA» attende a qualquer hora do ás 9 hora" no gé:,.Ipão da Rita ber que não somos perseguidos, ter sido impossivel suportar as fa-

dia (lU da noite. Phone. 1.577 Marie. disse o grande meia·direita. O sorio n. 38� . digas e as privações da viagem. Saraplão
...Bm ;��$%E�u�MM��m���·�>6����.�emha__BB..MM�·���g�0.�QiQMeme44..m$�iM&$��4 4 ilii••
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Fez annos ôntem, a exma. sra.

d. Dorothéa Carvalho Couto, es
posa do sr. Decio Couto, do
commercio desta cidade,

PELOS CLUBS

fAZEm ANH05 HO') c:

Rio

De Canoinhas chegou
O sr. Oswaldo Saback,
dor da Justiça Eleitoral.

rencIas porque goza, em n�ssa ca

pital, de grande e5till'a e adm:
r.lção, sen::b queridissimo dos
»fans» .

Gratissimos.

Mickey disi\en 'a mliores refe- Ainda em fóco os

moedeiras falsos ...
CHE6Am UH5 ...

Após alguns mêses de ptrma-
nencia na Capital da Republica,
regressou a esta c:dade o nosso

prezado conterraneo sr. dezembar
gador Gil Costa.

Esse C:lSO dos moedeiros
E' C1SO muito commum

E n03 rincões brasile'ros
Deve haver uns mil e um

Desses bei/os fabricantes
Que fazem taes lrabalhinh')s
Pre;>arando as ta:!s sonanles
Para embrulhar os tolinhos ...

Foi roubado" em 2
latas de banha.

E'A LLErtm ENTO:

Ha ladroes sem piédade
Que muito e muito consomem,
Pois esse tal, com maldade,
Tirou as banhas do homem!

No Hospital de Caridade, faI
leceu ontem a sra. d. Maria José
Bastos, progenitora dos srs. João
Manoel e Victor Bastos.
O seu sepultamento realizot:-�e

hoje, ás 9 horas, no Cemiterio do
mesmo Hospital.

Julgamento do pre
sidente da Republi
ca e seus ministros.

Cogitam disso? Coitada
Da cabeça que assim pensa,
Pois elles não fazem nada
p'ra cumprir qualquer sentença .. , ..

o

;�n.em Especialiàaàe"
de Weizel & Oia.·- Joinville

sabãO
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