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Florianopolis, 4-12-1934
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2A GAZETA

Preços cOl'lrentes na praça de Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000
FlorlanopoUI Arame farpado n. 12 rôlo 25$500

Arame farpado n. 13 rôlo 30$50C

Commercio, Indus
tria e Agricultura

ACQÃO INTEGRALIS ..

TA BRASILEIRA
Provincia deSta. Cat,na"rins

(Ce.lartamento Provincial de Propatanda)
. '

DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callado Junior
\

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.
Collaboracão

15$000
20$000
15$000
13$000
10$000
10$000
12$000
13$000
9$000

14$000
25$OCO

$200
1$700
6$OJO

15$000
1$500
1$300
5$000

18$000
$100

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500 VINHO DO RIO
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

Não será devolvido o original,
puhlicado ou não.

O conceito expre: so etr arfi

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica (,,71 resprm
eabilidade ou endõsst por parte
-Ia Re/laccão,

, ExtraAssignatu ras
Diâmante

ANNO 44$000 Christal
:SEMESTRE 24$000 Moido
TRIMESTRE 12$000 Terceira
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an- Sacco de 60 kilos
núncios e assignaturas devem Sacco de 45 kilos
ser enviados ao Director-Ge- Moido de 45 kilos
rente Jairo Cailado. 'I Enc apados 2 kilos

Caixa Postal 37

GRANDE

IIO$OOC
55$000
20$000
22$000
20$00C
30$OOC
27$000

ASSUCAR

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

Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000 Mercado de FloriallO!!oils

SAL DE CABO FRIO Feijão preto sacco

9$OCO Fe!�ão branco sacco

7$500 Feijão vermelho sacco

8$000 Milho sacco

20$000 I'
Batata sacco

Amendoim
.

sacco

SAL DE MOSSORO' Arroz em casca sacco�rs"""
-

...,.�""r.,�trs.�� ..���r::ae���
h B

.�� -""""--=""""""""""""""''''''.",.'''''''''''''':''''''''.,.,.� Farin a arreiros sacco� D E A R 1 E � �acco de 60 k!los 9$5CO Far!nha cc mrnum sacco

ij KM'"'" 'TW e_==_ � oacco de 45 kilos 7$500 Fannha de milho sacco

�
I'"

Moido de 4 S kilos 9$000 Café em côco sacca

II REDACTOR! Ervilha kilo

L!�!OlO>

M. BA:��J caix:A::�n!�INVILL�$OOO
I

!:��:ark���sso arr J�a
Caixas grandes 5$000' Polvilho sacco

là �onge vae o tempo em que se
, Carne de porco kilo

procurava dar a1g ima educação DIVERSOS Toucinho kilo
artistica ao nosso FaVO, atravez Arroz sacco 44$000 Cêra kilo
de audições de bôa musica.

Kerozene caixa 35$000 Mél de abelhas lata
Raro er J. o domingo em que a Gazolina caixa S 5$000 Nozes kilo

Força Publica, o 1 4' B. c., a Vélas de cebo caixa 16000
«Amor á Arte« não nos propor- Soda Pyramide caixa 58$000cionasse um concerto público que Cebolas caixa 44$300
sempre tinha grande auditorio. Vélas stearina caixas 35$000Programmas organizados a capri- Zéa Mays Fischer caãca 30$000cho, quasi sempre tinham fiél iq· Côco sacco 50$000
terpretação. A musica selecta, es- Farello sacco 6$500colhida já era para todas cama- Farellinho sacco 6$500das a musica de prelerencia, Farinha de milho Marialina caixa

Depois, não sei porqu� cargas 24$000 Gatos do matto uma 4$000d' agua, começaram a adulterar a Vths de cêra kilo 7$100 Lontras média uma 30$000
programmação dividjndo:a� uma

Grampos p. cêra kilo i $400 Graxaim do matto uma 3$000
parte de peças e comj:on;ocs .de Cimento Mauá sacco 1 1$500 Graxaim do campo uma 4$500valor artísticos : outra de musica

��,�����������',�f(i'l��,�barata e rampeira, Por exemplo, r�

�após Wagner, o «Teu cabello � CONVENÇA-SE �
não n�ga», e por a.hi afór�.

_ que nos receptores PHILIPS são aproyeit�- �HOJe as noss�s philarmonicas nao �J das todas as importantes conquistas da sciencia

I
se exhibem mais. � do radio razão porque recommendamo-Ios.

Uma relreta é um milagre! � ,

Não só as bandas de musica; as � AGENTES:- COSTA & Ca.

�.,orchestras t�m�em. . � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r�No «ChIqumho» o conjuncto l� �
que ali trabalha ha 8 annos,.e�o �������������qual faço parte, tambem disvir-
tuou. Dantes, á hora do apperi
tiVJ a orchestra entremeava a au

dição tres ou quatro trêchos de
musica bôa, agora é o samba, o

fax, a marchínha banal e nada
mais. São audições que constituem

simples pornographia artística.
Dirão que me cabe culpa tam-

caplt6J Rl.!h!!lCl"lpto:
bem nisso, pois ao conjuncto em-

ceUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

PELES

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Campos Lobo & Cia.\.
Florianopolis, Itajahy, Laguna

dllinllçu .I�I I�nllia
t;u.ti';llizuçii•• s. ".�

"\) Companhia BrosileirQ poro incentivaI o de_$
,�,woh.. imento do Economio

3.000:000tooo - Capit.u ,.,,""lllaolio; soo;oootooo
Sede aocLal: a.lUa �,

presto o meu nome.

Está certo, mas é preciso sa

ber que: "Uma andorinha nãofaz
verão" .

Si não quizerem acceitar ól minha
explicação paciencia, entretanto

ella é a expressão da verdade.

Arnortizaçao do mez de
novembro de 1934

foram os seguinle� os numeros conttmplados no, sor

teio de amortizacão realizado a 29 de novembro de /934,
na Capital do Estado da :]3ahia.

' .

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wa�derley Junior

Calhedratico de Direito Ccrn
mercial da FacuIdade de

Direito
ACADEmllO

João José Cabral, prov:'
sionado.

1'-CAPITAL DUPLO 17.418

2'- 03.522

3'- 06.809

4'� 08.017

5'- 03.106

CENTRAL PEDIDOS A Oswy Souza
A's 5 e 7,30--em sessões � RUA ESTEVES JUNIOR N. 28

popular Mme. julie,de Paris. ;8i�------.".------O.
Senhoras e Senhorinhas!

SE QUERES ANDAR DE Sardas, pannos, malllchas, do rosto, espinhas, cravos,

AUTO commodamente e com rugas, tudo desapparecerá ao contado deste mirifico Ona-
segurallça challla o

. lho" gue communic.ará á vossa. pele a frescur3; e o, encan-
, F'ord V8 2OO· to das' manhãs rocladas da pnmavera. , ,

' '..
, VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Phone. 1212
'11'

"

Rua Trajano n. 8 Florianopolis
" E NADA MAIS! _-"íiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiI!iiiii!Õ.iWliiiiiii���;;;;;;;;j:;�""�iiiiiiiiiiiii__��

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES:Telephones:

Escript0rio
Residencia

1.620
1.274

Luvas as maiores novida
des recebeu. a

C
.

S \ PAR!.!=J

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma

Veados mateiros kilo

-1-
(;athecismo ,Integr·al·ist�4$000

- Que é Integra !ismo?

j���� -E' a do�trina. que defende, a �ign�dade humana C?ntra
8$Q( O as explorações do liberalismo e a escravisaçao do Cpm�umslllO,O Integralismo é o Estado em que todas as forças da naclOnalida.

I de cooperam, harmonicamente, para um objectivo commum, sem
que preva'ejam umas sobre as outras e sem que cada uma traba•
lhe apenas para si ou somente para o Governo. (O Estado).

I -1I---,
-O lntegralismo é contrario á liberdade)
-Não. O Integralismo dá á liberdade uma disciplina e

uma [uncção de accordo com os interesses da collectividade. A li.
berdade integralista abrange igualmente todas as classes e todas as

espheras. Différe da liberdade liber ii-que beneficia apenas o eelo.
nomicamente mais forte, e a L herdade communista-que não exiile
praticamente porque é um attribúto exclusivo do Governo. (O Es,
tado].

" "
II

..Jornal integralista
o Nucleo de Herval publicará, breve, um jornal

paganda sob o titulo: SIGMA.
de pro-

AVISO
A proprietaria da Cha

pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro n. lI, avisa á
sua ama vel e distincta
freguezia e ao publico
em geral, que acaba de
regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde
adquiriu os ultimos mo

d .los em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente es a ão, e as

ultimas novidades em flo
res, fitas e quaesquer en

feites para o mesmos,
proprios para a estação,
esperando de � ua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-11 -934.

" "
u

A agonia do liberalismo
A translormaç lo porque vai passar o Estado írancez, segun.

do as previsões do governo, vem dar ao paiz um aspecto de maior
plasticidade mental, s : bem que demonstre, á evidencia, como ca'

minha para o exterm.nio a democracia liberal. Os anal�stas mais
perspicazes dos acont ecimentos politicas europeus, descobrem facil.
mente que a França marcha para a centralização do poder. Inutil.
mente vagirão os apostoles da demccracia de que ella assim maior
personalidade to:nará, porque em verdade os poderes que vão ser

conferidos ao presidente da Republica são de tal ordem que se po·
derá facilmente chegar a conclusão de que estamos ali a vêr de
uma hora para outra implantado o fascio. Que outro nome terá o

governo armado de tamanho poder? O ddarce da democracia co·

mo formula poderá encobrir a vontade de dominio do Estado
sem que consiga enganar os que comprehendem a razão de ser da
mutação brusca que vem soffrenào o liberalismo na face do velho
continente onde vem sendo considerado a mais fatua utopia univer
sal. Herriot aliás vem affirmando a'osica da mentira colorida que
de ha muito se notava nas declarações olfici aes do governo.

(A Nação)

'Domingas 1(. :]3rüggmann

n
u u

Expulsão de agitadores
O ESTADO DE S. PAULO, na sua secção VIDA

FORENSE, commentando a acção do governo federal que e,tá
expulsando do paiz os agitadores extrangeiros, publicou: «Sem pa'
tria, conden n indo o patriotismo como uma expressão de sentimen·
talismo morbido, os agitadores internacionaes, que fazem das cor

vulsões sanguinolentas profissão habitual, não podem ser tratados
com bcnevoe reia,

Tadas as concessões que se lhes facilitem são outras tar
tas bréchas que se rasgam no systhema de defeza da sociedade e

do Estado.
Pcr u n idealista sincéro, encontram-se nelles milhares de

exploradores da ingenuidade' do operaria, sem outro programma
que a desordem e sem outro objecti vo que a sàtis'a;ã'o dos instin-
ctos ma is gros eiros- .

I!
II U

Nucleos de S . ..Joaquim e
Bom ..Jardim

Serão instàllados ainda este mz c s Nt:cleos' de São Joa
quim, (séde) e Bom Jardim.

!l
U

Nucleo de Florianop'olis
Continuam as inscripções no Nucleo, d� Florianopolis. A

capital das provincias .
vae, assim, cumprindo galhardame:lte o seU

dever.

"

CATHARINENSE!
Porque não vens te alistar no Integralismo?
O Brasil espera que tu saibas cumprir o teu dever.

-----------���)==============����,

CLINICA
DIURNA e NOCTURNA

D�

João Carlos de Mello Sho.
Ci ru rgião- Dentista

Cirurgião-dentista d.i For
taleza Anhatomirim-c-Ex-as
sistente do professor Reynal
do Vieira, com technica a

rre 'cana-> Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi

ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-Incs. a ouro e Denta
duras -Preç s razoáveis.

C}?_ua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as., Sas.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas
"----=-===============

Palcose
Telas

CINE ODEON
Será focalizado hoje ás

7,30, em ieprise, o estupen
do film-Bellezas em Revistas.

CINE IMPERIAL
A's 7,30,-0 u/timo fallor.

CINE ROYAL
A's 7,30,-Bolero

Côrte de Appellação
Reuniu-se, hoje, em sessão

ordinaria a Côrte de Appel
lação.

SIGMAS
PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

PREÇO: DUZIA 6$000

Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.
Dr. Pedro de Moura Ferro

=

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38CLINICA DE VIAS URINA- i

RIAS, PARTOS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méc3im õo Hospital e

maternic3aàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln fi
<='Celephone //05 li

Cons. - Rua Trajano n. 1 r!
CCelephone /32/ li

Das 1 O ás I 2 e das I 4 ás I 8 J

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548 Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na Joalharia MUller

Unico estabelecimento capaz de satistazer o mais exigente
profissional, rncntenõo sempre cornpléto stock de pr-oôuctos õen

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Rl fi lagem, laminações, etc.)
Esta 10alharia auisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resotueu desta data em àiante fazer gran3e r-eõucção

õ

e preço
nestes artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

---

A GAZET

I Coq uel uche ?

XAROPE CONTRA CO
QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

Fabrica de Massas

:i

I'

Convr�nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
D IV I NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

c O M P R E os rI'lelhores calçados O NATAL APPROXIMA-SE r Ir !

das melhores marcas NO . M Ilscela
C " Brinquedo.s e artigos para presente .na

,

-

"SAPATO CHI, nea!sóesempre NAMlscelanea!
PELUSO F. Schrnidt, 2 onde a variedade e os preços são admiraveis!

Adrni-

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

Annuari� Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu!a Geral do Brasil
( G'Jla Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

l' uolume -- Districto feàeral
2: .. -- 5ão P�ulo. minas e Paraná
3 -- DemaiS Estaàos do Brasil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Calharina
�ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de mf.ormações sobr: o Estado e todas as suas activida
des Industnaes, Commerciaes e Profíssionaes.

Redacto� neste Est�do:-:-A. Montenegro de Oliveira
Dlrector-propnetano da «Informação Commercial=

Rua Esteues 1unior 16
F L O R I A N O P'O L IS

----

,

,
"

ii
I:'
,;
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AS TE RCAS-F" EI RAS

"A 6azeta" A G R I C O L A
DIRECçAO:--Do médico veterinario

Dr . ..J . ..J. de Souza

Lavrador e o Juiz

Nos arredores da legendaria ci
dade de Campanha, pouco antes

de se desenrolar esse drama-- a

Conjuração Mineira-vivia um la
vrador cujas idéas liberaes o tor

navam odioso aos 0?pr2S30re3 do

povo.
Públio era um homem activo e

que adquirira alguns bens pelo seu

labor constante e sensato.

Certa vez, seus visinhos, per
versos e invejosos, desejando intri

gal-o com as autoridades locaes,
foram ter com o juiz de fóra (vulto
muito importante naquella época)
e o denunciaram como ímpio e

fazedor de sOltile�ios. Um dos

accusadores assim se expressou:
-IlEste homem tem campos

menores que os nossos e inferiores
em aguadas e pastos. Entr:.:tanto,
seus bois estão mais. nédios; suas

árvores dão magnificos e mais nu

merosos Iructos e os nossos escra

vos e trabalhadores assalariados
deixam nossas terras para lavrar as

delle. Emfim, tudo o que é nosso

definha. e o que é delle prospéra.
De certo faz sortilegios, sr. juiz!
E' bruxo ou coisa parecida! n

No dia seguinte o juiz mandou
chamar o lavrador e lhe expoz a

accusação, em presença de todos
os detractores e pessoas bradas da
cidade.

-Que tem a dizer em tua de-

fesa, Públio?
-Só a verdade, sr' juiz. Eu,

minha familia e 'meus servos tra

balhamos dentro e fóra de casa

desde o romper d' alva até o occí

duo do sol. Damos boas pasta
gens, agua fresca e descanço ra

zoavel aos bois e animaes que la
vram. Estrumamos as terras.

Limpamos as árvores e as plan
tações de hervas damninhas e in
sectos nocivos, podamos os arvo

redos frutiferos a tempo, cortamos

as madeiras nos mezes e luas
convenientes, incubamos os ovos

das aves na época [avoravel, e se

meamos tambem na occasião pro

picia. Nossos servos são bem tra

tados; não são escravos, mas ho
mens nossos semelhantes. São cor

siderados como irmãos.
Houve uma pausa. Na sala o

silencio era tão grande,' que se

ouvia o esvoaçar de um besouro
sobre as vidraças transparentes das

janellas.
O juiz Iallou:
_-Tens razão, Públio, continúa,
-Meus vizinhos c accusadores

não são constantes no amanho das
terras, perdem o tempo em festas,
tocatas d : viola e banquetes con

secutivos e' demorados...

Na . cuidam assiduamente da
lavoura nem zelam o gado. Por
desidia lhes crescem nas seáras os

vegetaas inúteis; as hervas de pas
sarinhos lhes cobrem os pomares
e os bois, crivados de carrapatos,
emmagrecem e morrem ...

-Tens razão, Públio, continúa,
disse, calma e severamente, o juiz
de fóra.

-Elles maltIatam os sertanejos
com os quaes traficam e os rm-

"Solos baixos e hu
midos são geralmentc
acidos mas os terrenos
montanhoSOS tambem po
dem ser acidos"- Beu
jamin Hunnicut. I

-�

seraveis servidores que labutam nas

terras são mal vestidos, mal ali
mentados e punidos pela mais
leVe Llta. Não se fazem amar

nem dão bons exemp].is de serie
dade e perseverança ...

Públio calou-se um instante e

depois proseguiu com voz segura:
-Não tenho tempo para cuidar

de bruxarias e nigromancias, mas

o que podereis averiguar, sr. juiz,
pelo testemunho dos que commigo

SELECÇÃO DO MILHO plantas estiverem fenecendo, sem

estarem de todo sêccas, e as ba
tatinhas se descascam ainda sob a

pressão dos dó:dos. A� sr m-ntes

não devem licar expostas ao sol
e nem ás chuvas. 03 pés sãos,
robustos e viçosos, são os que,
em condições normais, mais pro
duzem, e devem ser, no momento

da flore,ce:1ciJ, marcados com lima

varinha fincada ao !l�U lado e co

lhidos separadamente.
03 tuberculos, no pé, devem

estar juntos, reunidos, para facili
tar a colheita. E' preciso verifi
car em cada pé o numero de ba
tatinhas, o volume dellas, e só se

tomar as de tamanho médio para
senentes. Quanto aos brótos, elles
devem ser curtos, vigorosos, re

forçados e bem verdes.

Farinha
"

de amelldoiln

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA·

PHONE, 1.626C, POSTAL, 112

Ponha-se
côbro

Triste espectaculo se nos offere
ce nos dias de match de futeból
na Avenida Visconde de Taunay,
que fica ao lado do estadio,

Das arvores que al, rrnoseam

aquelle via pública, varios mar

manjos encarapitam-se, de onde
, .

apreCIam o Jogo.
As arvores podadas e cuidadas

estão com os galhos esgaçados e

já perderam toda a esthetica da

arborização.
Não será o caso do digno e

zeloso Delegado da Capital pos
tar ali, por occasião de festas des�
portivas, uma praça para cohibir
tal abuso?

Roubaram-lhe
o dinheiro

Visita-se tod.i a plantação, as

sim que o milho pendoar e antes

que as espigis lancem os cabellos,
corta-se o pendão floral de todos
os pés que derem somente uma

VIvem, é que não esquecemos os sóca. O; pé, que não produziram
mandamentos de Deus. Todas as ao menos urna espiga, bem assim
tardes, ao anoitecer, ás Ave-Ma- todos os rachiticos finos e doen

tios dev. r ão ser aproveitados pa
ra forrage n.

Antes da colheita geral, esco

lham-se 03 pés mais grossos e

baixos, conportando duas espigas
e até tres. Destas espigas esco

lham-se as mais bonitas, bem con

formadas, com a ponta e o pé
bem cheios de grãos de uma côr
só e unifor .ne.

Se se escolherem as espigas
no paiol, a escolha póde recahir
nas dos pés que produziram uma

de cadeia e multa só, e uma plan'a assim não con

estes pérfidos j;.t-I
vem, pJrque o"cupa o mesmo es

paço que as d.:: duas espigas, de-
"

u
" mora-se mais a colheita e ainda

O facto se passou ha mai i de mais, por estar ella muito alta.
século. Mas a casa do recto juiz lá Um pé com 2 ou 3 espigas é
ainda está, arruinada e vacillante é melhor que um de uma só. As
verdade quando sopram vendavaes, espigas devem ser guardadas em

mas de pé, e na memoria do po- logar livre de ratos, de caruncho,
vo perdura a tradição. Essa habi- arejadc e sêcco.

tação, de estylo colonial e pomba- Na debulha das espigas não se

lino, é conhecida pela casa onde devem aproveitar as extremidades,
morreu o juiz de fóra... porque as sementes são mal for-

(Do livro Historias Brasileiras, madas e defeituosas. O sabugo
e litado pela "Livraria Quaresma" deve ser fino, e os grãos em [ór-
e consagrado ás crianças.) ma de cunha.

Corrida de
pombos Semcollduc-
- ção,perdeu

Organizado p e I a Federação •

Colombophila firgentina e pa- O C I nema
trocinado pelo Mínisterio da Guer-
ra, realisou-se recentemente na Re- As empresa� de omnibus que
publica Argentina, interessante vêm cumprindo rigorosamente o

concurso colombophilo em horne- horario durante toda a semana,

nagem ao Brasil, no qual tomaram aos domingos aproveitam e fazem
parte vinte e cinco sociedades, das suas.

concorrendo ás provas nada me- Ánte-ôn e n, por exemplo, o dr.
nos de tres mil pombos mensagei-I

Haroldo Pederneir.is, mOl'�dor na

ros! Esta/ião Agrono.nica: queixou-se
A prova principal que consistia á Policia, pelo tclephone, que

no circuito La Plata, foi vencida tinha ficado sem conducção para

pela pomba .;1lmafuerte n......... a cidade, perde-ido assim a sessão

246.260 pertencente ao sr. Car- do cinema, por faltarem os ornni
los Novatti que conquistou mecla- bus que servem áquelle bairro.

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

lha de ouro, premio instituido pe-
lo Governo Brasileiro.

A média de velocidade foi de
1515.27 metros por minuto ou

seja a razão de 91 kilometros a

hora.

"Sem veterinaria não
ha pecuaria, sem pecua
ria não ha agricultura e

sem agricultura não ha
riquezass-+Ez«.

Notas sobre Icorrespo�-
a uva

dencia

Plymauth"

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores
que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes

ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme ° caso, do
material que íôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procurare m 03

contribuir .para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao

adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as

sim, contribuiremos,
para a g r a n dez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.

A corres.iondencia
deverá ser dirigida

A' secção "A Gazeta
Agrlcola"
CAIXA POSTAL 37.

Florianopolis- Sta Ca
tharina.

A victima chama-se Osmar
Francisco da Silva. E' brasileiro,
de côr branca, com I 7 annos e

reside em casa da familia Dyoni
sic Damiani, no Largo Badaró.

Na noite de primeiro para dois
. do corrente, sentindo falta de
: 190$000, em dinheiro, que es

tava em seu quarto ;de dormir;
queixou-se à Policia.

nas, oramos ...

Os accusadores quizeram falar,
mas o olhar e o gesto perempto
rio do juiz os fez emmudecer. De

pois este falou:
- Eu já o sabia, Publio. Tú

pódes ir em paz! E's um homem
digno. Tens razão. Elles não crêem
em Deus.

E despedindo com um signal
amistoso a Públio, o lavrador, o

juiz disse com voz severa ao escri-

As t.ves que mais alto voam

Aguia 3.000 metros
.

Cõrvo 1.400"
Cegonha 900"

Barradas e brancas

Vende-se, frangos e frangas dessa preciosa ra

Çl à Rua Esteves Junior rr 57.
Para mais informações-com Costa & Cia.
Rua Conselheiro Mafra n: 54.

Representantes exclusivos para o Estado de
Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.

Uma gramma de ovos de Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, [oinville,
bicho da sêda contem cerca

I Laguna, Lages e São Frant. isco.
de doi3 mil o vos. ;;;'iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiii__iiiiiiiiiíiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil

Um litro de vinho equiva-
le em valor nutritivo a:

Leite 900 gras.
Pão 370 "

Carne 585 "

Arado Rud
Perfumarias extrangeiras

e nacionaes, por preços ba
rat.ssirnos

CASA PARAIZO

Gravatas em lindos pa
.

drões. Variadlsstrno sorti
mento CASA PARAIZO

Novidades
literarias

A Educação na Russia Sovié
UC.1 - Por s. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo

Psyco .Jlnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva

Cassacos - Por
Andrade

Edições de Adersen - EditoreS
Edij/cia d'A NOITE - '4'

andar RIO

vão:

--Tres dias
proporcional, a

risdicionados.

Saack
Cordeiro de

"Nunca se deve �mear sem certeza de

que as sementes germi-

I nam"-Ariosto Peixoto

SELECÇÃO O A BATATI
NHA OU BATATA AME

RICANA

Nas variedades de rendi]' ento

normal, os tuberculos médios de
30 a 40 grarnmas, sem signaes
de molestias, são os preferidos
para plantar. Os menores não

prestam e concorrem para degene
rar a plantação; são restos das
colheitas ou produzidos por plan
tas enfraquecidas pelas molestias.
Os olhos devem ser bem consti
tuidos de bom aspecto, lisos, sem

rugas, maduros, sem Ierimentos ou

machucados. As batatas com mujo
tos olhos dão tuberculos muito

1.576.728
ovos!

A nOSS:l exportação de
ovo') em 1933 attingiu ape
nas a 1.576,728 de ovos ou

sejam 131.394 duzias no

valor official de 145:847$600.
Compraram ovos:

Uma colmeia forte possue
de vinte e oito á trinta mil
abelhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEL-EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is belIo e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
FILlAES EM :-Blumenau-joinvilIe-São Francisco-Laguna-Lages

Mostiuaric permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

-II
U.n trabalho magnífico

Varia da collaboração
Fartamente illustrado

Informações uteis
Indicador Cornmercial

Quem afiança
o seu ReFrigerador 1

Fechamento
malas

UM refriserador 6 um grande conforto Plr. • 'I." • t.mb," ••
emprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigeradores G. E., .Iém de possuirem tudo O ClU' ta. ••
mais moderno e perfeito em refrigeração .Iectrica, 1111'81,.. ...rc.
General Electric4 uml suprema Slrlntia d. qu.lid.d., dur.çio •••Ior.

Ao comprar um r.rrigerador, .ssesur.... ti. 41"
-

•

--

..c..u""'....
• o filbrjc:ant. c:onh.ddo • d. conll.",. - ...... roftI•.,.cIer G. 1.'"

r

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO t 2,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-c--Caravellas-:
Bahia-Maceió-Recife--Natal

Ahica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Peça Inform.ç6u .. uma cI.moastratlo, .............
aOIlOI auxiliar.... ,,'.pIa... ..... • e; 1 II •

Delamberl
e nada mais

MATAI ,
•

Com l-SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper.
orrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1632

lultimas edições da
vraria do Globo

Li-

.: - á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres -:-

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de emcções-Dante de Laytano
O 7::hesourfil do Arroio do Conde-Aurelio l'orto
O ..

/4" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço? -Hans FalIada
1?.oque Gcnzález-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

Introducção á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes
.f/venturas do 1?,io da Praia-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge

,

I Anatomia e Physiologia 'Pathologícas - Gonçalves VIanna

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

"
I N I:) I O" de (Curityba)

res domesticos --- Em caixas de
Prefi ram sabão

rvr a$;S� consist.ente . , .

PhJNE 1.100

l,;onfeitaria Chiquinho

Companhia Alliança da Bahia
••• fundada em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital reullsoõo 9.000:000$000
Reseruas mais de 36.000:000$000
Receita em 1933 17.76Z:703$361
1mmoueis 13.47Z:Z99$349
Respan<;abilidades casumlôus em 1933 Z.369.938:43Z$816

(Estas responsabilidades referem-se sómente aos ramos de
f060 e TRAH5PORTE5, que são os D0I5 UHIC05 em que
a Companhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaôores de Auarim:; em toõoa 05

Estados C)O Brasil, no Urugua" (Buccuracl) e nas prinripaes
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis CAmp05 tOBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (SObrado) Caixa postal 19

T'eleqr, AttlAHÇA Teleph. 1.083

5ub-Agl2'ntes em

de

r GARANTIDO
�1f�-' E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-,

sarnentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

l!Syriaco T.Atherino&lrmã�
COMMISSÕES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
_

, 50$000 até 1:000$000

JGordura Selecta (côco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N� 29

End. TeI.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

, II

Café e Restaurant
"E 5TH E L LA"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$SOO sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

____ ESTAOO__

Fabrica de Bordadas
DE

Emilio Dinslaken
Heste bem apparelhado eatnbalzr imentc executa-se com a
moxima promptidão o seguinte: mosqueteir05, Cortinados,
rortinas, Bordados I2'm ueatlõoa, Toalhas, Ponto c)e jour,

Ponto dl2' tuua, Ponto festone: Ponto rodeia, Ponto Bar
ôão, Ponto Botões, Plis5é. Borc)ac)05 I2'm machintls

5ínger e Enxoual completo para casamento

Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

... E:conom-iço ! � ,

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõc em 1886 CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro

Rua Felippe Schmidt n: 8
faixa postal1Z9 Tal, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

TELEPH. 1.360
Tvpographia, Estereotypia,
Encaôernação, Pautaçãa, Tro

bolhas em Alto Rl2'll2'uo 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

elA. BRAS. PNEUMATlCOS P I R E L L I S,A .

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

para lavagem de roupa e mistér �
27 tabletes j'

... - Optima qualidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A voz DO POVO Ultimas Noticia
-===-----i5ãiã5WF "2"- ---E

Chegam UIZS •••

NATAL.

Faz annos hoje o nosso preza
do collega de imprensa H. Augu -

to Montenegro de Oliveira, digno
director da Informação Commer
cial.

Muito eSlimado' no seio da

Desportos
Continuação da / a. pagina

rmgem no goal de Villain, se Avança a linha do Athlenco e

aproveitando disto Norberto pa- 1 laroldo ageita a bola com a

ra marcar, ás 16,39, o 3' goal mão e o juiz cochila. Borba in
do Athletico. siste na violencia, Chocolate es-

Escapam os dianteirosdo Ava- capa, perdendo a bola na linha A's 11,20 horas do dia 2 mos o seguinte trecho:
hy e Waldemiro obriga e�cellen- de comer. A linha do Avahy

do corrente, no Broadcas- «Quanto aos donativ
te defeza de Luiz. Com o Athle- enfraquece completamente, disto ting do Radio Clube de Blu- para o NATAL DOS P
tico no ataque, o juiz dá por ter se approveitando os do Athletico rn nau, O n03SO di. t neto BRES, tenho a dízer qu
mnado o I' tempo ás 16,40. para jogar sem indecisão, Avan- conterrâneo sr. Augusto Mon- concorrerão para o compl

A's 16,50, é dada a sahida çam os do Avahy, havendo uma tenegro de Oliveira, esforça- to êxito da íniciativa que
�o 20. tempo pelo Avahi, que melle na porta do go il d� Luiz, do director da ImJormação Gazeta teve, pois a influ
perde logo pua os do Athletico. até que Arnaldo sal Ia. Chocola- Commercial, pronunciou a tria de Blumenau concorrer

Avança Norberto que passa a te entra bem, ageitando com a seguinte saudação á Impren- francamente, assim cOm
Chocolate. Este jogador shoota mão, faz foul adiante e o juiz na-

sa �rtrig�-verd�: bôa parte de seu comm
forte e Villain defende, deixando da marca. E este jogador quem I

« n Tado emf ra�dcadconva- cio. Tomei esta iniciat�
a boi, cal'r-lhe das mãos. A linha h

'

d d - I escença a �n enm a e que porque só assim poderiatoCL � s oota am a, raspan o as traves.
t Hosnit 1St ff f

.

hdianteira do Athletico carrega e A W ldemi t bri me re eve no ospi a an a nar e ec iva a rrun a solidvança a emiro, cen ra, o n-
I b I d BI

'

d
.

d d C h
o juiz pune foul, batido sem re- gando comer, que batido não of- sa e,

.

e udmenla�, sau _o ne a e a ao amanitar'
d C d I d A L I os amigos a ntormaçao idéa-.sulta o. ontinua o j'ogo pesa o fere::e resu ta o. vança ea, C

.

1 11 ""�_"""""""""'·_�""""....,.r_
ommercza e os co �gas '"Á""""'''''''''..,..,.,-....,."...".,. ...........,.,._..

pelos 22 jogadores. Shoota forte passando a Norberto e este per· d
.

thari �
de Sant'Anna, passa raspando as de para Fiuza. Jogam bem agora

a ,.�prefsa d cal hannen"se, H Esti I haços
traves. Nanado shoot i [o.te e é os do Avahi e P. r tálIO salva o

ma n I e s
.

a n 0- e SI meus
'ij III

V '1 C I
a g r a d e c I me n tope a as- 1i�·&,,&,'"S"rsldefendido por illain, que deixa seu posto, rm agrosamente. a-. , .

��".,.,.�� .....

cahir a bola das mãos, perdendo bec eiam bem os do Avahí pe
sistencta moral que me dis-

. -, ,

'
-

pensaram. Aos de A Gazeta, Para o
a linha do Athletico outra op- ng1ando a cidade

I
lIa dA.:! LUIz. Cho-

de Floriauopolis, a inteira 'Pobres.portunidade. co ate centra a to. vançarn os
lidari d d d

.

l r. -

Avança a linha do Avahy e, d A h' d d bô so I ane a e a ntormaçao

na porta do goal, shoota obri- tuOnidaJ:. IC�n�:oede
o

;:Id����� �ot.mm�r�i�lt.á bedlla eNAaT!tAruL-I IS ica rmcia iva o------------ gando comer, batido sem resu ta- é aproveitado por Medeiros, que 003 POBRES, para o qualRe9 istro do. Vdlaín faz brilhante defesa. manda de cabeça, fraco, para Luiz
O commercio e a industria

c- -. Avança a linha do Athletico e defender bem e com facilidade.
IV I de Blumenau concorrerãoVillain sae do goal para defender Mlchuca-se ligeiramente Luiz,

com innúmeras prendas, queo seu posto em ultimo recurso e reerguendo-se a seguir. Chocolate
a bola lhe C3e das mãos. Nor- escapa, centra e Villain d�fende serão as portadoras dos vo

b erto dísto se aproveita, shootan- bem. Avançam os do Athletico tos de alegria e felicidade

do forte para fora. Leal shoota e Leal shoota rente as traves. que o blumenauense dirige
bem e Villain defende com firme- Foul do Athletico, batido sem re-

aos seus irmãos desprotegi
dos da sorte, demonstrando,za. O Athlehco exerce seria sultado. Jogo em meio de campo.

pressão sobre o Avahi, dorninan- Combinam bem os do Avahi e
assim, mais uma vez ine

do o jogo. Leal joga bem, COI- Arnaldo tira bem duas vezes. quivocamente O sentimento
cívico que, pelos laços da

ner contra o AthleticC', de uma Waldemiro shoota quasi d) meio
B fraternidade, o une aos seus

escapada de Rui .. atido, ha UMa do campo, Lins acompanha o tra-
demais irmãos catharinenses.

------------ escrimagem na porta do goal de jecto da pelota, emenda de ca-
Uma vibrante e enthusi-

VE I O Luiz e Medeiros cabeceia bem, beça, cobrindo o keper e consig
indo a bolá fóra. Avançam os nando, assim, ás 17,22, o 30. astica sa'ldação á imprensa
do Athletl'co e VI'I',al'n defende I d A h catharinense e ao commer-

goa o va y. cio e á industria de Blume-fraco sr.oote. Entram os do Dada nova 5ahida, são puni
Athletico e Roberto commette dos logo em offi-side os do A'hle
penalty que o juiz não viu ainda. tico.
Prosegue, então, o ataque no goal Oh! seu Medeiros!
de Villain. até que Norberto, bem Avançam os do Havahi em

collocado, marca, ás 16,58, o bê>a combinação. Medeiros, na

40. goal do Athletico. porta do goal de Luiz, frente a

Dad� nova sahida avançam os frent�, ha 5 jardas. shoota forte
do Avahi pela esquerda, perden- por cima das traves. Era inevita
do logo excellente opportunidade vel a 'queda do goaI de Luiz,
para augmentar o scorre. Bom I nesta momento. Melhora a linha
shoot de Gato, passa raspando' as do Avahi, por isto que vae até
traves. Vão os do Athletico em as traveS de Luiz, shootando fo-
ligeira combinação, até o goal de ra. Avançam agora os do Athle
Villain, shootando fora. Foul con- tico e Haroldo ShOOt1 alto. Leal B O X
tra o Avahi que batido, Le3.l distribue bem o jogo pela esquer�
cabeceia bem, indo a bola passar da. Betinho fura, indo a bola fo- Buenos Ayres 3 - (A
perto ás lraves. Borba joga vio- ra. Rui machuca-se, sendo o jogo GAZETA) Primo Carneira
lentamtnte e o juiz não pune esse paralisado por um minuto. Reini- luctarà em breve com Pao-
jogador. O jogo decahe pela vi0- ciado, corr bom shoot de Choco- lino ou Godoy. Ha probabi
lencia. Chocolate entra pela de- Iate que obriga Villain, rebater, lidades de ser este a seu
fesa do Avahy e marca, á.s 17, em ultimo recur30, s�lvando Ro- proximo adversario, em vis-
07, o 50. goal do AthlelIco. berto a entrada da lmha adver ta do estado de treino em

Foul contra o Athletico, bati- sarÍa. Rui mda produz, por se ter, que se encontra.
do sem resultado. Off-sid da li- machucado. Nota-se a falta de

Gazeta, minha Gazeta�������f.!f(;������!tI'��m�����a••o nha do Athletico. Prosegue o jo- um massagista .para so.:correr o Buenos Ayres 3 - (A A ., t' d,'Q�

.. '"���wY�0'���'tq,������<@'�1!,]",,������. d d d
'

- d H' d f ., cousa)a esa em�)l .j go pesa o, an o. a. Impre.ssao .

e sportmen. a trocas e ous que GAZETA) O Gigante Itaha-?:tiJ

F b" d M
·

� f' E Esteve bastante prêta '.1

�I,.�,j., a rica e ove I S =,
arranca-toco. O jU�.z contmua Ir-

°d JUIz hnlão quher verll· ntra� .os no Primu Carneira venceu Mas passou ... Viva a Folill
�i� � me»... o At etico, a me e e o JUIZ, O boxeur Vicente Campollo,
�

.
DE O Quasi seis... inconscientemente, mesmo por já no 12 round, pl)r pontos.

��; P d V·I.- .. Avançam os do Athletico em estar o Athletico vencendo por

� e ro I a I ii ligeir� combinação, Villain afoba- elevado scorre, pune um foul pe

�,:� ACEITA ENCOMMEl'\DAS EM QUALQUER <O s� deixando o seu. posto e Leal nalty contra o A, ahy o qual, .

de� I disto se approvelta shootando batido ás 17,30 por Silnt'An1a, O melhor sorhmento
'�� ESTYLO�ua JoIo Pinto, /8 B-Telephone, 1693 �

.

d
'

h à na
� .
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D. Joaquim Domini)ues de
Oliveira

Noivado POBRES

J.oãn da Silva Dutra

----(�----

,Regista a data d � hoje o na

talicio de 5. excia. revma. D. Joa
quim Domingues de Oliveira, emi
nente Arcebispo Metropolitano.

Sua notavel e sólida cultura,
sua ora.oria fulgurante e convin
cente, SU1S grandes virtudes mo

racs e religiosas são de sobejo
reconhecidas por quantos li verarn

ensejo de acompanhar sua brilhan
te actuação na cáthedra da ar

chidiocese.
Toda sua vida ecclesiastica

Com a g .ntil senhorita Nor
berta Silveira, filha da exma sra.

viuva d. Rita Francisca Silveira,
contractou casamento o sr. Alci
no Luz, antigo em p r e g a d o do
Banco de Credito Popular e A
gricola de Santa Catharina.

Parabens.

Outros partem ...

vem sendo devotada inteiramente
á evangelização persistente e ab

negada das ovelhas de seu reba
nho, preparando-as para o Reino
de Christo.

Do norte do Estado, chegarem
pelo omnibus da empresa Oarius:
Ernesto Riggenback e irmã, Oc
tavio Multz e familia, Aracy N.
Vieira, Osny Duarte e Alberto
Pinto.

A Gazela, que admira a obra
de s. excia. revma. e seus gran
des dotes culturaes e piedosos, :,.

presenta-lhe, pelo transcurso de
SLU natalicio, respeitosos cumpri-
mentes.

Pelo omnibus da empresa Da
rius, seguiram p:ua o norte elo
E,tado: Nilsa S:Jeck, Durbal Ca
im e sra. Thomé Machado, Gui
lherme Justus, p. Rauli 10, p. Af
fonso, Omar Carneiro. Deli nossa Ínterventoria

Dois contos, sem avarezd
Vae crescendo a sympathia
Pelo Natal da Pobreza!

AUJ;!ust� Montenegro de
Oliveira

taçõcs.
fi Gazeta affectuosamente cum-

Communica-nos o sr. Pwtasio
Leal, zeloso e activo official do
Registro Civil, desta Comarca que
terminará no fim do corrente mez,
o prazo p3.ra os registros sem multa
das pessôas na. cidas not erritorio
nacional, durante o periodo de I ,

de janeiro de 1 889 a 18 de
fevereiro de 193 I .

O caso do rpol�
mo... (Gazela
3-/2-34.)

classe o anui versariante receberá

pela auspiciosa Jata muitas felici-

Passando em Araranguá
Em demanda do Uruguay
Diz-lhe a Po�icia: Vem cá,
Mas ... onde é que você vael

primenta-o.
E, depois, assim falIou:
-Para que tanto goza
Pois um conselho eu vos

Um é bom ... tres é ... de

Com a Ponte doDecorre hoje o anniversario do
sr. João Ja Silva Outra, funccio· escoltado
nario federal aposentado e proge-
nitor do no;so companhei: o Pau-
lo Dutra.

De Boiteuxburg; municipio
O distincto cavalheiro recebe- de Tijucas, veio ôntem, es-

"
. "_' coitado por uma praça da

ra hOJe mUI tas fellcltaçoes, as
F P bl' P

.

,

dAí' orça u Ica para a el1l-
qmes juntamos as e yazeta·1 t:nciar:a da Pedra Grande, o

réo Nicolau Scherer, natural
deste Estado, branco e com

a exma. sra. d. Araci Domin- 22 annos, condemnado no

gues da Silveira, viuva do nosso Juizo da comarca de Tijucas.
cc.nttrraneo Octavio Silveira;

o sr. Aldo Zico Linhares, re-

Fazem annos hoje:

nau».

Muito nos conforta a so

lidariedade do collega, a

quem do fundo d'alma agra
decemos.

De carta, que nos dirigiu
o mesmo confrade, destaca-

pivary.

-Por e�sa ponte eu não p
(Diz todo assustado o Gi),
Tenho mêdo dum trompa
E' capaz de ella cahi...

E' dada a sahica pelos do
Havahi e logo se houve o apito
do juiz, dan:lo por terminada a

pugna ás 1 7,31, com o scorre de
6 x 3 tavoravel ao Athletico.

Passou por n()$$O

to o :;croc Jf,
Samuan (Gaz
de 3-/2-34.)

A Policia nem deixou

Os melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

Desembarcar o Samuan

Que bastante suspirou
De bordo, toda a manhã,
Dizendo: neste lugar
Já viveu o grande Cossiol
Eu quizéra aqui morar

.

Fra fazer algum ... negoclol

presentante commerda!;
a exma. senhora d. Amalia

Dias Silveira, espOSd do sr. João
Silveira;

o menino Alexandre, filho do
sr. Domingos Evangelista;

a senhorinha Hilda Mello;
o sr. Ernesto Meyer Filho;
o sr. José Sartorato Sobrinho;
o jovem Eula1io Jmé Thomaz.

PIANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.

Informar-se nesta redacção.

Com a minhaq
A Gazeta.

Cascavél já stá mansjn� .

Mas, Gazeta, não te fia

Que essa damnada
Num momento se ar!

Sedas e
•

mais Sedas
c
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