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A mulher na Constituinte Voltaram
trabalho

ao

Estadual
Hoje pela manhã, voltaram ao 'qual está providenciando pela ne

Antonietta de Barros está elei- A consagrada iniellectual Anionietta trabalho os retalhistas de carne
cessaria substituição daquelle uten-

a deputada á Assernbléa Cons verde no Mercado Público, que
silio, accrescentando ainda que

tituinte Estadual. A sua inclusão na de Barros, a prirdeira mulher catl13- ôntern haviam abandonado o ser-
deixaram os reclamantes de ir á

chapa do Partido Liberal Catha- • I •

t !li fi
li! I viço, pleiteando a reducção de lnspectoria do Ministerio do Tra-

rinense foi, incontestavelmente, a
rlnense elel ia pelo 5U rag!o popUlar, 50 réis no preço do kilo da carne balho, coniorrne se deliberára, em

maior conquista até hoje assigna- diz á "A Gazeta" qual a s'_'a acçao na que lhes é vendida pelos mar-
virtude de tere-n entrado em en-

lada pelo feminismo em nossa ter- ,
- chantes e a substituição da ba- rendimento com seus patrões.

ra. COnstituinte p 1'10X imai lança do Matadouro Público, evi-

Tendo obtido enorme votação, :� dentemente viciada de fórma a

a brilhante intellecLual conterranea, concurso na Constítuinte? --E' muito sária a 5U 1 pergun- magno problema da actualidade favorecer d
.

firma concessionaria

com as decisões ultimamente to- Ad' 'd d f. E ta e
. 1

'

'h
'

na pesagem
_ sua glan e cunOSl a L, '.a, s a e a m::lna proDna causa, C:h ann�nse. " .

rnadas pelo Tribunal Superíor Estou eu, por ventura, eleita, de- Talvez, por isso, não ti vesse O Partido tem a sua céllula Procurando ouvir um dos re-

de J. Eleitoral, viu-se eleita, com finitivamente? Não é a secção a ralado nella. Vivendo, ha quator- mater no seu Directorio Central talhistas, precisamente o interve

o que exultaram os incontaveis ser renovada, que dará o ponto ze annos a vida de renúncias do O povo, por sua vez, soube es-
diario entre seus companheiros e os H O ra r io do

admiradores do seu grande talen- final? professorado, se bem que só ha colher, d.mtro dos candidatos do marchantes, conseguimos apurar I
to e das suas peregrinas qualida- -Sim, convenhamos. Mas nin- um anno, ingressasse no Mlgisté- Partido, a maioria dos seus man-

o seguinte: que os reclamantes.

d d'
.

'
, 1 xrf d 5 .:

des e coração e e espinto. guem duvida de que será eleita. rio Público, tenho acompanhado, d ..tátios. Serà, pois, o Orgão ao mves aa ui! crença e O reis

Dona de grande cultura, Anto- E, se o fôr, como se eõpera, sempre, com interesse, toda a vi- d'fector do Partido, de commum
em kilo, conseguiram apenas o A Prefeitura da Capital 12s01-

nietta de Barros, que é hoje um qual será a sua actuação? Quae' da difficil e trabalhosa da mais accôrdo com 03 deputados Íibe- transporte gratuito da car e em veu que os commcrcantes d . fa

dos maiores nomes nas letras ca- os problemas que lhe são mais sacrificada parte do [unccionalis- ra zs eleitos, quem resolverà o cha- caminhão do' Matadouro para os zendas e armarinho, lojas cL cal

tha.rinenses, vai fazer, por certo, sympárhicos ? mo, Não se ad n.re do sacrifi- mado C1S0 governamental de Sta. compartimentos (lo Mercadll, trans- çados e livrarias, de ôntern a.é o

notavel figura no Congresso :Esta- -Todos os com que o Povo, cada: tod) o 1-r .Jfessor o é, ain- Cathariaa, escolhendo-nos o pri- porte que até agora vinha sendo dia 30 de Setembro, abrira-i o.,

dual. qUê é o grande senhor, possa lu- da os mais bem recompensados, m .iro Presidente, nesta nova
c isteado pelos retalhistas, prornet- seus estabelecimentos ás 8 hc-

Não resistimos, pois, ao pra- crar. os qu � não tê n a preoccupà-Íos phase vital. E não póde deixar tendo ainda os ccncessionarios ras, fechando-os, às I 2 horas na-

zer de ouvi la e de contar aos Quando consenti 'la inclusão 03 problemas Lnanceiros que ato de ser assim. melhorar mais tarde, si possivel, ra refeição e repouso, com rea
leitores de A Gazeta o que pen- do meu nome na. chapa liberal, tin6em os nossos, a cujo grande e Tudo mais que por ahí se

a situação dos seus empregados. bertura às 14 horas, e encerra

sa e o que, projecta a illustre comprehendi, perfeitamente, as admiravel espírito de altruismo se ventila, são sonhos de ilusos, ir i- Quanto á balança do Mat:l- mento às 18 horas, mantida a dis

patricia. zrandes responsabilidades que es- derem toJ.1S as victorias que, no sad is Lôlha,; d � ar, que a reali- douro, disse o nosso informante posição constante elo art. 3' da

'. Uma telephonada de, aviso � ta distincção acarretav.a.. Toda- capitulo de! intrucção, temos aI-I.��.;.!;eve, desfarà. que pela su� irregularidade não é I Resolução n. 43, de 9 de no-

eis-nos chegados. Antod:ttt:ab�_ V�í1, porque eu tenho]vlVldo urna I cançado""
" I

-

O-melhor sortimento de ���];J����;:;�}����=��.-JtJ�!r�-"�"",r.,�,..;...._."r.,..
receb� n? seu gabinete ,

_

Vida d: ,Intenso traba.lho ,e res'
T Ma; eu Ja fale! em de;n� la,/ artigos para homens �à na�'

. ...""., _-=.0.0 ..,. .•• "'."-�-'."'��"'-�""""

lho: sobr:o, sl.mpl�s� porqUê: A: 'ponsab.hdades, não sei fugIr du'1l 15t,O ,e �ontra os mem hab\tos, casa A CAPITAL. �
C.. I O. I:)

�
tometta e a SimpliCIdade em pe -

e de outras. Convidavam'me para pnnclpllmentt;, por se tratar Gum
, � �

:;ôa. Recebe-nos. como, a velhos trabalhar. Acceitei. futuro, ne3te, com;) em todos os Ten taram ,.�
�

- --
.

H
conhecidos que somos, alllda sem Se fôr confirmada a minhl e- casos, problemático. A minha Ju- � O

�
, 'd' 't d d d ra t � 'ntem, escrevi sobre a; bellezas da nossa terra: os 'iii

suspeitar o motIvo a VISI a. leição há tanta cousa linda a d�- t.1 e Cl a ia tem-me ensinado p ar �"i1 I ,��,Ih' d'
, ". nosses c,repu5cu os, a, n0�sas colinas verdejantes, cmfim todo ,,'

Quando o Izemos torna-�e fender e a estabelecer! a agir bem no Presente, e a na-o deputa do'w ' h' �JP b Ih t d F
.� esse conjun.o.que nos enl: e as Vistas de admiração. "I

séria. erce e-.se- e uma pon 1,- Representante da metade fra- 1 cogitar do uturo. Ga be I' ra
r.
...� D I d �,,�d d d M f

J'
D

� evanelOS, ta vez e quem està satisfeito com a sorte. .. "

nha e .c.ontrane a e
... ,as, a 1-

ca do povo catharinense, se fôr ahi o dizer-lhe, como na ,� f d 'li'

dA d
P

• ou con orm�n o com a provação difícil da vida que passa .. , I�'
,nal, decI e-se. prmClpl0 e,va- eleita, todos os problemas que vi, VêZ passada: Esperemos. Em es, � F II d b II

��

d RIO 2 CG) U f I 11'� ii el as cousas e as, com a impressão b3a de II
gar, depois, eis o que nos ,lsse sarem o benefício da Mulher, en- perar, se resume a profunda sa-

'
- m a so lJ()� ij Ih d d d d

.lj

. .

a mulher a quem fOI at- "

d
1 d

'

d 'd 11icial proc,urou sabbado,' o depu- �� quem o a em erre or a nossa ci ade pequcna e honita, �_�
a pnmeu . '

contLarão em mim, um apolO e- De ona a Vl a, ,..

�
A

t t d" d
! �

d t d h b G lb t G .., e ve an o panorama 19no ate e ser fuln'.'I'nadJ, �':""')' ,�

tIl'buI'da a honra InSigne e re.pre- cI'dl'do.
a o caplc a a, sr. I er a- r. FI' I'

.._, �.�
-Agora, C0mo remate á sua b

. :+I porque on t t t' 'I I
sentar o grande povo cathanllen- d

elra em seu apartamento, tentan- ij
anopOllS em a ra IVOS mi par� n0:; ell cevar como �

E a infância desampara a? gentileza, poderia a illustre conter- do leva-lo para um automovel on- � num extase, Não h,a negar. �
se. Não é só triste, como vergonhoso, rânea re"punder-nos a mais esta d � ��

-f' a segunda vez que A d
e o esperavam mais três pessôas. r� �!t),- o esamparo em que se encontra pergunta, (jue é a única propria- A I" f'

,

f d d '.. �

Gazeta me da' hr.llra de querer po ICla OI In orma a e maIs � A 't'
. , d

.

J �J
-

uma legião de pequeninos, cujo mente política que lhe fazernos: I d d W Cf! Ica Jocosa e um amIgo meu e evou ao �t:ad.a- �;
d f

essa ma ogra a tentativa e rapto. �H� do d
'

d d d
.

h' ���louvu-me. futuro, negro e infeliz, não é i -

que pensa do caso guvernamental �!J
o mo e a pan ega to a a mm a apreClação sobr':-:l� :

Antes de me collocar ao seu ficil prevêr. Cumpre ao Poder de Santa Catharina? M i nas Geraes �
belezas -:Ia cidade.

MIdispôr, para e��l entrevista, per- Público ampará-lo, criaI-lhes uma -Graças á incerteza da minha r� O meu amigo que sabe dosar tudo com a "L,a cr:li- �

mitta-me que muito agradeça ao
nova alma, dentro dum ambiente eleição, gozo de corppleta inde- te rã o seu Se- � ca sem maldade, encontrou-me hoje pela manhã l;Jo ..Zeoll t

:i:a t::d�d:.C:��V::�; ;eí�riu �::m�np:::eq�:'t;:'�a:. ;:10c�:: r,e�d1�:��ade:in�:�:';a:�:f�::�íh; nado E5tad ua i � �:��:::� :�;o�heg", ao ponto-de-bala. '. f1e,'o;,..
�

ao meu nome, quando foi annul- balho, ser úteis a 5i e á Patria, e a curiosidade jornalística, que me �J -Bonita, aquela A CIDADE de ôntem. ��
hda a secção de Rio Uruguay. tenham o seu quinhão na relativa admirava tardar. BELLO HORIZONTE, 2 � Ah! gostaste? Perguntei. �
Nunca é demais frisar: só um felicidade, que nos é proporcio- P

, CG)--Ficou resolvida definitiva- ��
--Gostei muito. Aliás já tens escripto akuma cousa ����I' d

' ermltta-me, porém, que, por � b b I d
"

..
i leal, muito In o e mUlto puro, nada neste mundo. E' no Presen- h mente a creação do Senado es- 1.11 so re a e eza, a nossaRcapital: os nossos morros, o nosso

I min a vez, lhe pergunte: E há {� i
me levou a,entrar para a uta em

te que se plepara o Futuro. I 5 C tadual, onde serão aproveitados rP1 mar, o nosso ceo.. .. ealmente, tudo isso é muito en- ��.d caso governamenla em ta a- ,fIJ d ..
'

Jjról do presente, que o passa o, Há ainda o abandono intelle- tharina? os candidatos &'rrotados, tanto I �
canta or, mas te esqueceste de fallar numa fri-péça tarn- ��

á viva fôrça, queria tragar. Não á Camara Federal como á Assem- � bem bastante encantadora... ��1. d
.

h t v l' ctual em que se encontram os Ao meu ver, elle nào existe. .nJ E
"

nouve a mm a par e, nem a -

"

b F 'I' I bléa Constituinte. �.� eu, intelessado, então, em sdbêr cua: o cb):ecti \'0 ���.t rl'vel egoismo Jovens po res. aCI Ita-se a a - O que há, tão simplesmente, é :� d I d b
'

M
dade nem o er

'1 h b
' ,

,

bl
lí.i'I as pa avras o meu onissimo amigo arri�que':

I

d
.

d tar todo o p a ehzação, o que e mUlto, mas um pro cma que não foi solucÍo- p t F
�� E I t

. ..
mas o eseJo e pres , d Q 'II'Ad' d Or o e .,r- � ,

- qua é essa rz-péça que está me deixando in-

��,

I a uma
não e tu o. uantas mte Igen- na o, por não ser am a a sua i.� tngado? II'!

meu posslve concurso '- d m por lhes fe E t dA' t: I D t �
causa que me habituára a julgar Chias

nao se per e,
I
,- vez. 5 e mun o, meu migo, a �za es e � Qual não foi a minha sllrpreza quar.do

'

c! �
.

h d f I' 'dade de c arem as portas que as evanam está, admiravelmente, bem feito, I!!j d
.

'I
OUVI o par.- ri.i1

�::.Caih�r�::.a
a elCI

� rudlOS sup:rioreb, os dbolsos v�- E, embora os homens, dentro da Estado � ego amL�r;�)3sd�ntM�}��Táca__Morro do �
O bem estar da collectividade SIOS �s �aPSals po res, dOS papaIs f,ua profunda rebddia, não quei- RIO, 2 (G) - Foi designado, � cotá...

. Me.

I""�.

d d d' um operanos. e os gran es povos ram, as mais das vezes, têm de
para as funcções de delegado da .� �

eXige e ca a um e nos,
- 'I f I

.. 'i; :.I

d
' . d hensão sao os mais cu tos, acu temos, sUJeitar-se a ver que as cousas capitania dos portos de Santa Ca- �. üI

gran e espmto e compre ,

I d d d �I
V I

'
, G t d I �

e de renúncia para que se prosi- Pdols" a esca a

l�" aI
to

f?S dOS que surgem, ca a uma no seu tempo tharina, o capitão tenente Luiz�:A
o tel a, aze a

,

eso ado e ao mesmo tempo a ��
,

_., e3e]8rem rea lZa- a, a Im- e-que, propno, e por sua vez. " , d M' d
1"1 pensa� qu� o Il�stre trocista ,tem razão, pois que e'ses I,.. l.ga- Iga a obra de reconstrucçao, ml�

d d d f'
lmma e iran a. � _ _, '

o �

ciada em 30. Por isso, a victoria e ver a e e com Irmeza, cre�- Quem, corno nós, vem acom- -Ao capitão de mar e guerra
� rC.s nao tem la es:es atrativos dos crepusculos cór de

do P. L. me foi uma verdadeira çamos. panhando a grande elevação de Melchiades Portella Ferreira AI- � rosa... !
_ . ' II t' mphou Eu comprehendo que a finali- vistas, com que o P. L. tem olha- ves, commandante do Corpo de � E' que esses lugares pertencem á Cidade que DeU; �

:c�::da��I: �oP�v: te��� como dade única da' vida é ascenção. do e resolvido tudo quanto se re- Fuzileiros Navaes, foi confiada a � esqueceu.. .

Idevia, a sua vontade sagrada so- Logo, é preciso nos esforcemos fere ao bem e�tar da nossa terra missão de inspeccionar aFortaleza � ..

berana. para subIr, não acha? e da nossa gente, não póde duvi- de Anhatomírim, em Santa Ca- �. BI S B IlH €l1 A i I

I'E t seu --E o magl'ste'rl'o') dar do modo como solucI'onara' o th '1lfJ J
.- m que pensa pres arO· arma. oo�����������",*-""*,�'t"""""......,."_,,,,"",,r.;1fl,- �.:!!!!:'.IIIJ:I������

Os retalhistas de carne
verde

Comprae pa-a vos conver.

cer o formida vel e economí-

co SABÃO INDIO

commercio
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A··CAZETA
,

2

'AAllemanha se Pelos
arma

• • •

munrcunes

o signa.
� dos tempos'
�� MOSCOU, 2 (G) Uma ver

oI dadeira multidão calculada em aI-
.

guns milhares de pessôas, ovacio
naram demoradamente os srs. An
tony Eden e Stalin, quando os

: mesmo se d�rigiam para o palacio
da Opera afim de assistir a repre
sentação dos bailados intitulados

A CREDITO MUTUO PRE- o·'LagodoCYi>ne."
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:- No camarote viam-se além dos
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$OOO srs. Edem e Litivinoff, inumeras

Só O profissional competente e criterioso outras personalidade3 inglezas e

t d t b Ih � E' t
.

b
. -

d .. russas destacando-se o embaixa-póde executar com e�mero o os os_ ra a os
• O xlge apenas a c<?n ri u'çao e

I dor inglez e lady Chileston.photographicos, garantindo-vos revelaçao, captas � � 1$000 para cada sorteio. A
. .

� .. � o iniciar a representação" a
�

e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
e,. ,. orchestra executou o "God Save�J duraveis.

I" A
. .. h K� � H b·l·t

·

os' Inscrevei- '05' u te ing" e a internacional.
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS �! a I I a I-V. . •v .

• • O sr. Eden risonho dirigindo.se
� NA CASA w • ,. ao. sr. St�lin e a outras perso-
�� � • • nahdades inglesas disse: "Eis ahi
$G�e�.@�·-------$"". �••OG_'-------.·_------•••� um signal de novos tempos,"

Valiosos brindes

distribue

OSA10" L ..

i �UA DEODORO 33
I

Noticias de
Canoinhas

nosso Grupo E�coJar, dirigido
actualmente pelo proficiente e

digno professor Alinor Vieira
Côrte, auxiliado por provecto
corpo docente.

.
a todas as pessóas que, por seu intermedio, tomarem

asslgnaturas ou annunciarem na

"Não ameaçamos ninguem,
mas não deixaremos que
nos ameacem", declara o

ministro Goebbels

(Do correspondente)

GRUPO ESCOLAR ANNIVERSARIOS

A GAZETA

Decorreram a 23, 27 e 28 do
mez corrente, os anniversarios na

talicios, respectivamente, das dis
tinctas stas. Rosinha Seleme, di
lecta filha do sr. Emiliano A.
Seleme; Ignezita Braga, professora
normalista e filha do sr. Juvencio
Braga, e Alba Allage, prendada
filha do sr. João Allage, as quaes
Iôram muito cumprimentadas e oí
fereceram ás suas amiguinhas at
trahentes festas.

Artigos Photographicos
Revelação ..;- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Provavelmente em maio dar
se-á a inauguração do predio des
tinado ao Grupo Escolar e Es
cola Normal Primaria desta ci-

o RECRUTAMENTO PARA AS
FILEIRAS NAZISTAS

As tres anniversariantes são
elementos destacados da socieda
de local.

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos lá felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

,
, IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA·

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

I

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

Dr. Rlcar do Goltamann I
Médico - Operador. Es- I
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves [unior. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllla
Vias Urinariús

Consultorio t Residencia

Rua ,Tra)ano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
I

DS I

Dr. Aurelio Rotolo !
Com pratica nos hospitais

da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico õcs molestias
lnternos pelos RAI05 X,

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Appllca O I?neumo·Thorax Ar· I

tlflcial contra a Tubercul,?se Pul

manar. com controle raõlologlI:o

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

� das 14 ás 17 hs.-Telet
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Oswaldc Buleão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

i ,

Dr. Fulvio Aducci i ,IAdvogado I
Rua

-

João Pinto, fi' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14
17 horas

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

rnericana=- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi

ços garantidos-c-Especialista
em Pontes. Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela�
na-Incs. a ouro e Denta
duras-Preços razoaveis.

1{_ua Troiano" 7 (sobrado
Consultas: .. 2as .• 4as., Sas.
e saLbados-das 7 ás J 2

e das J 4 ás 20 horas

Pharmacias]

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

• volume·· Districto fec'leral
2' " •• 5ão Paulo. minas e Pcrcnó
3' " •. Demais Estac'los õo Brasil

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

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

V,)lume Dspecial doEstado de Santa Calhárina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Comrnercial»

Rua Esteves 1unior, 15

FLORIANOPOLIS

Chegou
A VO'Z D�� nfl��'�Hni� ll8��'lJ.�':.§j

Radio de QL:,3!idadt9

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) fabricado com OIeina

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

ás I

I

I
! -===-==-==-======

"""""'====-",."",,====
I

,

I
�ccacio Mo- R-e-'-inaçã O de Assucar
re I ra tem seu escrip-

Nas grandes luctas que desdo-
bram no campo da actividade so-

IiiiUiiiiiiiiiiiii�iiiiiii!i!EiiiiiNii!!D!;ii!E!!ii_�S�E�uiiiiimiiiiiaiiiiiiiiiiiiicoiiiiinlii!f�o�rtiiiiia-ve�liiiiiiiiiiiiica-siiiiiaiiiii,iiiiis�itiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiruiiiiia--piiii!ri-n.
cial ou commercial, o espirita mo- cipal do districto -joão Pessôa», com fundos
demo e bem equilibrado utilisa o

para o mar.

telephone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇÃO Idivel das necessidades! r..

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro i

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

1\Telephone rr 1548

I

: Escriptorio de Advocacia
I

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlrD
J oão-Jósé-C'="a-b-ra-="I, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones:

Es�rjptorio
Residencia

1.620
1.274

-

o

Atwater

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Photv: 1277.

Caixa Postal, í \O.

o mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa fJi iscellanea

=de=!

==João Selva==
Tclephone 1441 Caixa Postal 105

.--------------.-------,z:'.'_�

FIS'IIrl·sLe!]� �B�'::IV�.. U �� _ .. ij\;;,/�,{;l

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re
ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais a'ta
novidade, espera, sem comprornísso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 2 J

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
---�:---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

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

Pelleteria
Argentil�a

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

A Educação na Russia Sovié
lica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca:
margo
Psyco .J/nalyse-Por Gastão Pc
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�plHpUV
Edições de Adersen - Editore'>
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis 3-4-1935 3

Mulher Vomi-
�&���.��� �DN Ma u.... � ��__��__"''''__

Cabello e Crina
__����m=�_______

de Cavallo
t

I

V. Excia. gosta de bordar? A GAZETA
Não se preoccupe com so ris-

cos. Almofadas, toalhas, pannos OIARIO INDEPENDENTE
de parede e todo e qualquer tra- �edactor-chefe
balho desse ramo, estão à venda Martinho Callado Junior
na CASA "A INST, ,LLA- REDACTORES DIVERSOS
DORA" á Rua Trajano n. l l , \gentes-correspondentes emonde V. Excia. poderá encom-

quasi todas as localidadesmendar riscos especiaes para do Estado.
(S CD Ltd) quaesquer fazendas ou trabalhos,oe. oop. «esp, a. COllaboraçãoos quaes serão fornecidos a seu

.

Rua Trajano �. 16 inteiro conten o. Não será deoolo'do o original(Edificio próprio] publicado ou não.Rua Trajano n. 11.
Capital 136:700$000 O conceito expresso etr arli-

Reserva 56:424$498 INSTALLADORA DE go de collaboração, mesmr soli:
FLORIANOPOLlS cilada nGO implica em respon-RECEBE DEPOSITOS ��:wr:........,�"",,�,;��,:z:s��--=s"i sabilidade ou endôssr por parle

IPA6AHDO 05

�I
D. Palmira Cunha

� da Reqacfão.SEGUINTES JUROS: �
e I'i� A' t" Orlando Cunha � ssigna uras

CJC Limitada 5'[. ala. � � ANNO 44$000
CJCAvisoPrevia 6'1· ala.

�I
participam, aos seus amigos �I SEMESTRE 24$000

Prazo Fixo 9'1· ala. .. e pessôas de suas relações I" fRIMESTRE 12$000

IM o nascimento de ssu filhinho, MEZ 4$000
, ORLANDO CARLOS. , A correspondencia, bem como

Prefiram sempre o inegua- �M � os valores relativos aos an-

vavel SAElA.O �1 Florianopolis, 24-3-.35. l' nuncios. e assignat�ras dve�m
I ND IO de Curit ba � � ser enviados ao Director-Ge-

. �. ���""�..
y.���r�����.� rente Jairo Callado.��S�* .OG�"I Caixa p09taI37

__

TOME I
sómente O

Garage Americana Rua
Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

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

mo de electricidade.
O mais bello e variado sorti

O mento - Os melhores preços

� Orçamentos, consultas, etc.
� Rua Trajano n. 11

O INSTALLADORA DE FLO-
------ .OOOeGD RIANOPOLIS

���*_m��a�------.-----.------��������.�''5i
•

SIA.� I
"
O
O
fi
•

IPontos •
465 •

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína

P L A N o "A"
9a. Distribuição no Estado de Santa Catharina em 28 de março de 1935,

realisada de accôrdo com o Decreto N. 24.503, de 26-9-34.

Antiguidade

�673 Urbano Gern, Joinville, 4G:ooo$000 2.486
1008 Wolfgang Ammon, São Bento, 25:000$000 2.468
201 Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000 2.466
467 João Testa, Florianopolis, 25:000$000 2.462
346 Max Mayr Sobr., Rio do Sul, 5:000$000 2.457

p L A N O "e "

640 ••

624 I
I

936 ti

282 I
•
•

CORRESPONDENTES �
,��*��---�..�����1M1'����

2.835
2.802
2.658
2.653
2.617
2.612
2.599
2.593
2.588
2.579

Trançados feito no'

BEBE
DAS

M·ATTE DEFENDE ..SE
MOL.ESTIAS

..

e

MAFRA, 2 CC) - Ha um

mez approximadarnente, veio resi
dir nesta cidade, o Ierroviario de
nome Julio Pereira, que transferi
do de Curityba, passou a exercer

suas [uncções na ofhcina da Es
trada de Ferro desta Cidade:

Sua mulher, de nome Carolina
Conçalves ja Silva, segundo con

tou-nos, tem sido victima de cruel

tidade de cabellos e crina de ca

vallos.
O facto foi constatado pela

reportagem do vibrante semanario
desta localidade (J �rabalho.
O mais importante é que o i

oroducto dos vomitos, achava-se

trançado e feito nó.

Mês de março

CONTRACTOS

No. do Regs. 1425
Data« "2-3-935

destino. Sua vida é cheia de tri

bulações, tormentos e sacriíicios.
Em dias da semana ultima,

conforme já dissemos, d. Carolina
sentiu-se mal do estomago. Com

alguns medicamentos caseiros logo
lhe foram provocando vomitas.
Mai� alguns minutos e de facto

chegam os vomitos, que outra ������������
cousa não era, sinão grande quan- Usar o «SABÃO INDIO» quer

dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

Inte... ··

I . � � rallsmo .�
Adquira uma bomba para pu- G

xar agua de poço! •Ideal para conSUMO domiciliar.
.

Eleva a agua a uma altura até
1 5 metros, funccionando conjuga
da com um motorzinho de 1]4
HP., que póde ser ligado até
num simples pendente de luz.

Preço baratissimo-Grande al-

o Homem na doutrina do Sigma
O Integralismo reconhece no Homem 11m ser dotado de

uma personalidade intangivel, com direitos naturaes na triplice esphera
de suas legitimas aspii ações, intellectuaes e moraes.

Incumbe ao E�tado a obrigação de prover as condições ne

cessarias á satisfação integral dessas legitimas aspirações da persona
lidade humana, respeitando-as e favorecendo a sua mais ampla ex

pansão, norteando-se sempre pelos imperativos da harmonía social e

dos superiores destinos do homem.
O Integralismo proclamando, assim, os direitos intangíveis da

personalidade humana insiste na obrigação impreterivel que cabe a

todo individuo de cumprir á risca todos os deveres que resultam de
sua vida em sociedade; declara, portar to todo o individuo sul o ·di
nado, na esphera de suas activi dades, aos interesses superiores da
collectividade, que, por sua vez condicionam e favorecem a legiti
ma expansão de sua personalidade e a satisfação de suas mais no

bres aspirações,
II

n
n

�
�
G
,
tJ
e

Cartazes do i
Dia �

IMPERIAL-Terra da Pai- e
xão, às 7,30 horas. "

•
ROYAL-Dr. Bull, às 7,30 �

horas. G
OCENTRAL- Cuidado! e- •piões, às 7,30 horas.

i....ODEON-Capricho Branco e·
Doutor X, às 7 horas.

cance pratico.

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS"
Rua Trajano n. 11

Operario !

-Sabes quem são os pretensos organizadores do commu

nismo no Brasil?
Não são os operarios. O operário brasileiro, em geral, é

trabalhador e pacifico, e sómente quer aguillo a que elle tem direito:
melhoria de salário de accôrdo com o custo da vida e a assistencia
social.

Quem são, pois, os agitadores?
E' lacil de saber, pois 03 jornaes todos os dias noticiam,

são extrangeiros exploradores. expulsos de suas terras como indese
.javeis, que desejam tomar o teu lugar, operaria, afim de te dominar;
são bachareis sem clientes, politicoides exploradores; burguezinhos
dê camisa de seda com conta-corrente no Banco e a mentira na

bôcca. '

São esse, individuas que atacam a burguezía e que são

completamente burguezes, que pregam a desordem e o Communismo

para se locupletarem de tua desgraça,
Alerta, pois, operario !

II II

Junta Com
mercial do

Estado

De Felicio Mansur e João Man-
sur Elias, brasileiros, solteiros, re
sidentes nesta cidade, contratam,
entre si, uma sociedade commer

cial, para a exploração do com-I
mercio de fazendas, armarinhos:
e miudezas, com o capital de rs. i
2:000$000, dividido em partes I
iguaes, por tempo. indetermina.d?, I .

sob a razão social de «Felicio IElias & Irmão», nesta praça. I
No. do Regs. 1427 �Data" "2-3-935

e
De Hugo Werner e Carlos i

Wormsbecker, brasileiros, casa-.
dos, residentes em Mafra, contra- <O
tam, entre si, uma sociedade •
com-nercial para a exploração do •
commercio de seccos e molhados, ,.
tecidos, armarinho. ferragens, lou
ças e outros artigos, com o capi
tal de rs. 20:000$000, entrando
cada sacio com a quantia de rs.

10:000$000, por 5 annos, sob
a razão social de «Werner &
Wormsbecker», na praça de Ma
fra.

u

Pelo Paiz

Nunca foi tão dramatica a vida politica no interior brasilei
ro quanto agora, porqu':! nunca esteve tão despudorada a sêde
avassaladora do poder local.

O resultado das eleições surprehendendo homens de gover
no ou de opposições roubou-lhes inteiramente a serenidade e os

atirou no despenhadeiro das violencias de toda especie.
Interventores, cuj 1 eleição p:ua governadores constitucionaes

periga, desenvolvem pers guições inconcebiveis num paiz civilizado.
No Cearà, por exemplo, um velho tenente que ainda se dá ao luxo
ridículo de invocar o celebre espirito revolucionário, commette os

maiores disparates administrativos e politicos, na ansia insipida de
conservar o poder. Em Alagôas a opposição promette tomar o po
der pelas armas e o declara a todos os ventos. Em outros secto

r es são os deputados que debandam, evidentemente seduzidos por
propinas mais altas.

Crearam-se situações taes que tudo parece repOULr em fra
geis bas es de vidro. E, ernquanto isso, nas altas espheras politicas,
as mais desenh eadas conspirações.

Insegurança é o sentimento geral. Prenuncies de lutas maio
res é o clima do momento brasileiro.

E ainda ha gente de vergonha que procura defender a libe
ral-democracia !. ..

Ifloverle
Boonekamp

o maior fama

=Auxiliadora Predial

Contracto N.

11 Hans Lenz, Blurnenau, 20:000$000

2. Emprestimo, sem Juros

2. Distribuição
t: Antiguidade

496 Willy Schwertweger, Blumenau, 5:000$000
782 August Weiss, Rio do Sul, 15:000$000
122 Wílly Schwertweger, BIumenau, 12:500$000
351 Erico Bianchini, Brusque, 10:000$000
239 Alfredo Fruet, Joinville, 12:500$000
772 Antonio A. Abdu, Florianopolis, 20:000$000
603 Oswaldo Krieger, ltajahy, 5:000$000
737 Arnoldo Schiphorst, Blumenau, 3:500$000
745 Otto Huber, B1umenau, 5:000$000
289 Vva. Annita Bacellar Porto União, 15:000$000

3. Emprestlmos a Juros de 6·1. p.a.

4021 Raul Deecke, Blumenau,
2. Sorteio

6:000$000

4029 Francisco Reuter, 20:000$000Rio do Sul,
3. Maioria de Pontos

SERIE I
4022 Raul Deecke,

SERIE II
5020 Boelun & Cia.,

Blumenau, 5:000$000

Blumenau, 25:000$000

Livonius Bt Cia.

'�-"-" ..-:- _ .. -Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II t;oilfeital�ia Chiquinho
I Especialidades em caramcllos, bonbons, empadas,
I' conservas, vinhos finos etc.

repital reullsoôc 9.000:000$0001 IReservas mais ()e 36.000:000$0001 1
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Receita em 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptísados e bailes.lmmoveis .13.472:299$:3491 IRespon.,abiliôaôes casumtõcs em 1933 2.369.938:432$815\ I RESTAURl"'N,T A LA' CA. 'i'),TE no primeiro d(Estas reepcqscbütõcõcs referem-se sórnente aos ramos oe, -"\_ . - an ar
f060 e T�Ati�PORTE5, que s50 05 DOIS !JH1C05 em qUf?11 II l' H E- O D O R O F E R R A R Ia Companhia opera) '. i

Agentes, Sub-Agentes e Regulaàorl2s oe Avarias em tcõos 051 I RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaôos 130 Brasil, no Llruquc- (5uccursal) e nas pr-Inr lpucs

\
11_ RUA TRAJANO) Telephone 1.194

pruçoa extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA. >CZLí ._,......,......- "",,_.-__ '.

Rua C. mafra n' 35 (sobruõo) raixa postal 19
Telegr. ALLIAt'�rA Teleph.1.083 m ia...--....... .�__....="""--...........=-

Escriptorios em Laguna e lt.ajahy 5ub-Agentes tem
;1 II F

�

I ..., C
llJ 'aI3lumenau e Lages � � I. .1"..m·"� �""} �!(�. �':.�'.ff.j.�

..: f,1 t!l'�����������������:mc�.....,�.§..���"�.�:m.;��::_��� i � �ti!� �i�.
End. Tel. FI LOrJl ENO

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dícites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
p.or su� acção sed�nte, a Yaurt alivia as enfermidades dos Irl�����'"��-���Inns e fígado, por ISSO o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual A·I" ftO Iestá fermentado com culturas extraidas do fermeto buíga- I"u I
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no Vi r2", i liO Joséinvolucro a marca: GRANJA ZINA. �

VENDE-SE: Café Gloria, Café Cornrnercio, Café Na- I GarCia"'RuaTirab
�======================

..=I==_=�=_==========c=:_t�a_:.:_l,�c::a�fe�,�A.:a':_I:lh�a.::_e�H�ot�e�lp�et�ro�p�O�I._;"__I I_=-�_�'������-�L.�_���zaw.�d�e�l�lt�e�s�n�.21�O�DF�I�or�ia�n�op�O�1i1
A R T I G OSPA R.A t-I O EN.
C - R I A N 9 A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

•

•

A GAzETA

••• Funõcõc em 1870,,·

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

.)

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

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

Um contraclo de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linôa Vista Panoramira.

Esplenaiôa praia 1312 banhos.
Optima nascente õ

e agua potavel.
Terrenos rompletamente planos.

A VILLA BFlLtiEARIA DISTA a:

IODO metroe õc Ponte Herrilio Luz.
800 130 6ranôe Quartel feaeral, em ronstrucção.

600 õo 6rupo Escolar losé Boiteux.
tia srZôe ao Oistrirto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieôaae se encarrega ôu construrção 1312 Préài05

cs lótes oõqutrõos, me õlonte o pagamento ôe uma:entraôa á
ur.stc e a restctte em pagamentos menscea.

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

OU com o corrector EDUAf<DO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO.

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

Ivo

L

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

Agentes autorizados da

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

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

-

ATTENCAO
,jp

������������������--- -

Yaurt daGranja
Zina .

-------_ .. - ---"

f GARANTIDO ..

,_ ,

� ..�
...�,. E CUSTA 6 $ ,�t��

.• r'··'lj;:)t�;....

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA
_

ClOAO( l,tAllO .,

I
I
Mod ista I'

I
RUA 28 DE SETEIVI-

IBRO N. 16

SE QUERES Af'.'PAR DE
AUTO commodamente e com

seguránça chama o

For� \18-200
Phone. 1.212

E NADA MAISl

PASCHOAL SIMor�E s, A·

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

FLORIANOPOLlS

E

-,
'-..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Retumbante! Forrnlôcvel! lncrluelt
"O

A voz: DO POVO

NOSSA VI DA
93 ABRIL 27211

rio da Tarde. que se editam na

capital paranaense.
fi Gazeta formula. ao vigo

rosa jornalista conterraneo, arden
tes votos de feliz estadia nesta

capital.

De Joinville chegou
sr. Victor Buch. do
desta praça.

ôntern, o

commercio

OUTROS PARTEm ..•

Para Itaiahy, seguiu o sr. Al
tino Oliveira, alto lunccionario da
Companhia Telephonica Cathari
nense.

Seguiu para Curilyba, via ter

restre, o jovem Osvaldo Horn,
E pela outra culpa, da cum- academico de Direito.
a mil do llars, de multa

Festeja hoje o seu anniversario I CHEBAm UHS ...

natalicio a graciosa senhorinha Ma- Dr . .J1ntonio Bottini
ria Julia Rosa, dilecta filha do
sr. Arthur Rosa,

Registou-se ôntem o anniversa-
1 io natalicio do interessante meni
no Luiz Fellippe, filho do sr.

Nestor Dutra, lunccionario postal.

fAZEm AHHOS H01E:

o sr. Manoel Roberg. Iunccio
nario estadual;

o H. João T-esta, commerci

ante;
a senhorinha Maria José Nu-,nes Freitas:
o sr. Ricardo Bosco;
o menino Antonio, filho do sr.

Pantaleão Athanazio;
a menina Lygia Cor lho.

HOIUADO

Contractou casamento com a

gentil senhorinha Rotrant Ro,e,
filha do sr. Hans Jordan. chefe
da importante firma H. Jordan &
Cia. de Joinville, o sr. dr. David
Ernesto de Oliveira, conceituado
clinico residente naquella cidade.

Com a senhorinha Dama, filha
da exma. sra. Aracy Almeida,
contractou casamento o sr. João
da Malta Ferreira, musico da

Força Publica deste Estado.

Ajustou nupcias com a senhori
nha Asta Gründel, filha do sr.

Theodoro Oründel, o sr. Rodol
pho Costa..

Retornou hoje a esta capital o

illustre medico conterraneo sr. dr.
Antonio Bottini, redactor deste
diario.
Os de A Gazela, jubilosos com

o regresso do talentoso compa
nheiro de trabalhos, enviam-lhe
alfectuosos cumprimentos, com vo

tos de boas vindas.

jornalista Petrarcha Cal/ado

fALLEClmEHTO:

No Hospital de Santa There
za, na cidade de Blumenau, Ialle
ceu no dia 30 do mês [indo, o

sr. Carlos Augusto Izensee.

\ "

Desportos
Redactor-Cyprlano J aJé

Superlotado o Hospital de
Caridade

F. C. D.

ATLECTICO F. c.

o

�m tres dias!
Berlim 2 - (O) O serviço aé

reo que ligará doravante a Al
lemanha á America do Sul, em

tres dias ao in vés de cinco, foi
inaugurado solemnemente ônte:n
no aeródromo de Tempelhof.
���:;&_]���:&'!i=1�:a:�jW� E tal h �
F S I aços... �
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Politica & politicas
(O Dr. Plácido é
coronel)

Mais um! Portanto é completo
O quadro dos coroneis
E'3se quadro tão repleto
De patentes sem.... quarteia?

Tudo, tudo é de galão
-Diz o Gi-mas neste asusm

(pto
Ninguern faça confusão
Com os caixões de defunto ....

Implorando justiça.
(Os retalhistas do
Mercado)

Os retalhistas coitados,
Já pesados de verdade,
Estão sendo retalhados
Por balanças sem piedade!

A lei de seguran
ça em vigor, em

Porto União, contra
o pati ianovismo.

*/-CON 1 RA A FACE1-
RICE FEMININA �rs. Jean
Norris, a unica mulher magistra
do de Net» York, não tem me

nor indulgencia para com o co

quelismo feminino. Ha pouco tem

po compareceu a sua presença
uma jovem aciriz, processada por

II
cumplicidade num crime de rcu-

I QUARTA-FEIRA ho . .Ir accusada tinha passado
p..;;;;;L___ii_;;;;;:,;; .:..! a noite inteira num calabouco e

naturalmente, o seu rosto acc�sa
Va a tristeza e a fadiga dessas horas crueis. Uma Vez sentada no

banco dos réos a artista tirou do seu sacco de mão a borla e a

caixinha do pó de arroz e começou a empoar-se.
Para a cadeiral-r-exclamou a magistrada-condemno es

sa mulher a oito dias de prisão para ficar sabendo que as salas
do tribunal não são gabinetes de <toileue=) <J)ebalde a accusada
lentou desculpa-se.

fi sentença eslava lavrada.
plicidade no roubo, foi condemnada

Procedente de Curityba che
gou hoje a esta capital acompa
nhado de sua exma. esposa e de
sua graciosa filhinha Lenita, o vi
brante jornalista catharinense sr.

Petrarcha Callado, director dos
jornaes 'Diario da Manhã e Dia-

FalIeceu na Capital Federal,
onde residia ha varios annos, o

sr. dr. Alfredo Moreira Gomes,
juiz de direito em dispossibilidade.
O extincto era genitor do sr.

Gerson Gomes, do commercio

desta praça.
A Gazeta envia pezames a

familia enlutada.

mISSA

Actos julgados ontem: lndele- Camas unidas e cochões pelos corredo
rindo a petição do Figueirense res, . no i ntu .to de gan har-se espaco
1ue pleiteou a exclusão do jo- Segundo um officio do sr. Gus- ao seu desenvolvimento e SWl

gador Carlos da Cunha, ficando tavo da Costa Pereira, pelo Con- maior capacidade.
entretanto, na obrigação de pro- sistorio da Irmandade do Senhor Agora, ante os factos relatados
mover um entendimento com o Jesus dos Passos e Hospital de pela provedoria do Hospital, que
Avahy, quanto á restituição de Caridade, que lemos hoje em providencias administrativas po
uniformes; conced.ndo a tarde de mãos de seu destiuatario, o dele- detemos esperar?
domingo ao Figueirense para a gado auxiliar, sr. capitão João
organização de seu jogo contra o Câncio de Souza Siqueira. a Pro-
Marcilio Dias; determinando o vedar ia daquella casa de caridade Ati in9 iU
dia de amanhã para encerramento pede à Policia Civil não remetter Paranádo estudo dos estatutos, código e ma,is. doentes aJ Hospital, sem, . •

demais regulamentos pela com-j
preVIa consulta. A eplde rn Ia

missão dos quatro determinando o
.

Justificand., essa providenc�a, de acco rdos
director téchnico, domingo és 10 cliz o sr. major Gustavo PereIra Curityba - 2 (G) Continu
hrs., em sessão extraordin iria achar-se superlotado o Hospital: am animadoramente as dernar-
da directoria, apresente definiti- obrigando a direcção, além do' ches para um accordo entre 05

vamente as possibilidades da reali- augrnento de camas que _já se partidos politicos Social Dem0cra-
. J

zação ou não do jogo dos com- acham unidas nas enlerrnarias, a tico (situa·::ionista) e Social Nacio�
binados no dia I 1 e 12 de collocação de colchões nos corre- nalista (opposicionista}.
maio, sessão essa que terá a pre- dores, fazendo com que aquelle
sença tambem dos representantes útil estabelecimento pio apresente
dos clubs filiados, encaminhando um aspecto desolador e difficul
o ollicio ao Figueirense I obre a tando o tratamento e curativos dos
não realização do jogo domingo enfermos. Resalta ainda o signa
ultimo. tario do officio o facto de existi-

rem diversos casos de grippe, e

CONSELHO TE'CH�ICO que, devido ao accúmulo de do
entes, num limitado espaço, pode-

Em vista das sessões extraor- rá trazer indeo,ejaveis consequen
dinarias que se realizarão amanhã cias, allegando tambem que os

para_ a co�missão dos quatro .e I médicos do Hospit�l aconselharamdomingo as 10 horas para os dl- não auzmentar mais o númerob

rectores e representantes da F. de enfermos ali internados.
C. D., não haverá reunião hoje Como se vê, chegamos a um

do conselho téchnico, ponto que de ha muito temiamos,
ante o descaso com que a admi
nistração pública encara o proble
ma da saúde do povo.

Com um único estabelecimento
hospitalar para attender a todos
os enfermos da Capital e munici
pios vizinhos, ou seja attender
uma população em sua grande
maioria pobre, era inevitavel e

prevista a angustiosa situação a

que chegamos, tanto mais que ao

mesmo Hospital não presta o

R e a I i z a rá um importante
treino 6a. feira próxima o Athle
tico F. C. solicitando a sua di-
rectoria o pontual comparecimento
dos jogadores dos 1 e 2 qua
dros, ás 16,30, hs. no Campo
"A. Konder" impreterivilmente.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL . Governo a assistencia necessana

A lei achou, com vantagem
Que esse negocio de ismo
Já não tapeia, é bobagem,
Tem cheirinho de... extremismo ...

Saraplão

Realizou-se hoje, ás 7 horas,
na Igreja Matriz, da vizinha ci
dade de São José, mandada cele
brar pela [amilia, a missa de l:
anno do seu, em suffragio da alma
da veneranda senhora d. Augus
ta Horr Vaz.
A esse acto de piedade christã

compareceram crescido número de
pessôas. Os remadores eatha

rinenses treinaram
ardorosamente

Rio, 3 (O)-Os remadores catharinenses, que vão concorrer

ao Campeonato Brasileiro do Remo treinam diatamente, pela manhã,
na Lagôa Rodrigo de Freitas, onde serão procedidas as pr\JVas
olíiciaes, om enthusiasmo e disposição, alcançando tempos promissores.

Apezar dos esforços empregados, pelo chefe da embaixada, ca

tharinense no sentido de ser adquirido um barco de typo identi
co ao dos demais concurrentcs, nada foi obtido.

Os Cariocas acabam de receber um exellente barco da Al-
lemanha, especialmente fabricado para os mesmos, o qual é con

siderado pelos technicos o melhor e mais perfeito.

Amanhã: - ��'E'i'oMNSOLL..OSSAL
CreditoMutuo Predial

"

Violaram o

tumulo
Despojando o cada

ver das vestes
PORTO ALEGRE, 2 (G)

-Na localidade Cangussú, indi
viduos repugnantes violaram es

tupidamente o tumulo do cel,
Hyppolito Gonçalves da Silva,
sepultado ante-ôntem,

Os larapios despojaram o corpo
das calças, sapatos e casacos, dei
xando de arrancar o resto devi
do à rigidez de que se achava
possuido o corpo.

i
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