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A v O Z D O p O V O

A GAZETA
o Lloyd n? Mi- Reclamam 6 submari-

nisterio da nos para o segurança
Marinha ções do Brasil

Os
o chefe dos "carn'-

S, Paulo, 28.-(0)-0 mi- Roma, 29 (O) sas verdes"
nistro da Marinha declarou que pOVO meios autorizados ignoram

I os fundamentos das noticias
Rio, 28 (C)-O famigerado veio a fallecer, pouco depois, no

o L oyd passará para o ministe-
bl! ad tos

í

S PAULO 28 (--')rio da Marinha, dada a má situa- Recebemos a seguinte carta: pu c as por cer os [ornaes, .. , G - O
bandoleiro, Octavio José Pinto) Hospital da Policia Militar. dl- d b PJ" S! d

ção em que até hoje t Florianopolis, 29 de [anel- zen o que o governo ra- sr. InlO.._::\ ga' o, chefe da
cognominado no bas-londe do "Ateia-Noite" tentou fugir, se em

sileiro te ía d d A I 1- B 'Iachado aquella empresa de nave- ro de 1935. Snr. Redactor. r encommen a o cção ntegra ista rasi eira, em

Rio,-" Meia-Noite" e conhecido mas perseguido foi preso por uma S id S aos estaleiros navaes italia- di
,

d C
d P I I gação. au e.

.

em a menor causa ._. ISCursO pronuncia o no ongre.-
como o "inimigo n. I a o icia praça da Pc. ieia. .

b
.

P
,

'I I IEssa medida, diz o rmmstro, que a justifique, foi sanccio- nos seis su mannos e ou- so rovincia ntegra ista, declarcu
carioca, acaba de perpetrar o se- Chegará algum dia "Meia-Noi- t as nid d '1' O 'd L dvai trazer grande impulso às adi- nada a alta do ' p reco da r u I a es auxl ,ares. s guerra ao projecto a ei e Se-
grndo crime, matando friamente te" a gozar a luz de uma alvora- • s' N 1
�

, vidades maritimas. carne 110 nOSSJ f,'lercauo. me mos meIOs asseguram gurança aciona, allirrnando que
o soldado'ade policia João Damas- da, rpgeneradora? h d f ." II

... I Apezar dos -consideran- que nen uma encommen a OI os ga inaceos da liberal demo-
ceno Quarto, como, ha dois an- feita t' I '

A "GARACE AMLHICA S. P., 28.- IC) - Continua ela» do nosso Prefeito interi- a c agora, embora o cracia o que querem é reunir-se
nos, matára o guarda-nocturno \.

goven O d B 'I t h f I' INA» attende a qualquer hora do estacionai ia a gren dos lrigorili- no «considcranda- esses tão I o, rasi en a or- ivremente em seu quinta, onde
Antonio Elias dos Santos, à es-

dia (lU da noite. Phone 1.577, cOS. symetricamente alinhados na
mado o projecto de consa- não ha outros horizontes senão

quina das ruas General Pedra
«Resclução n. 2,> I que foi grar c�rta somma á compra os rumos do proprio gallinheiro",

e Marquez de Sapucahy. O duce publicada no Diario O'JJ� 'icial de umda_des de guerra. A Concluindo a sua oração, o

Sua autonomasia- "Meia-Nos- t d t

d f
de 26 deste mês lião vermos

COI1S rucçao es as novas u- chefe dos camisas-verdes disse
te", por elle mesmo escolhida, mo.- I·ca M·

- ,

d· 'nidades
.

f' d u.: I'Issao me Ica a menor razão dessa alta sena con la a a es- que, SI a ei vier, gritará através
vem dos seus tempos de menino, 'talei 'I h II d d' Ih

h d d f uma vez que estamos no . r?s lIlg ezes, o an ezes � oito rn: õ

es d_� kilometros
quando, aven o assisti o a um

R 23 (O) C ranceza tempo muito propicio a' «en- e Italianos. Ha, pôrem,.qu_em q,ua,drados a 42 milhões de bra-
hlm policial; "O homem da "Me- orna, - ausou

asseg r I I d I
surpresa geral a reforma com- gorda» do gado, 11 e que as negocia,ço.es SI elr,os em pró a iberal demo-

ia Noite", resolveu incarnai o typo com t t t I d B Ipleta, com a qual o primeiro Rio, 28.-(C)--Uma missão O snr. Prefeito interi.io os_ c�ns rue ores I a I�-fcr,acla o rasi ", PO[�u::! a nOV1

do chefe dos bandidos, arregimen- ministro modificou o gabine- médica franceza visitará breve- fala em estação invernosa n�s estao Já na phase preli- lei vae combater o integralismo
tando alguns companheiros de in-

te italiano. mente a capital da Republica, em pleno verão! Safa! que
rmnar. [com o auxilio do comrnunismo.

�:l�:' n�a��srnt:::��a de mil tro-
O sr. Mussolini continúa sen��s:o�i:�:od�i�;::lit�:a'nossas Jp'árees' sga-oos,tapro l,dseatféO r(ç)Sa adnel'maeXes- rlr�A�������I�����A"'��!;�o"����::�-:��ijCom o verdor dos annos,

nos cargos de ministro do
f ' " - -

E '�
"Meia-Noite", a I i m entou uma

Interior e do Exterior, Deíe- organizações hospitalares e visa racionaes "chupam uma ba- r ..,' , �
crescente phobia, explicavel num

sa e Colonias, ao passo que principalmente estreitar as relações rata," com o calor deste an- Jf __ �
os ministérios restantes fo- da rnedicin l franceza com a no � H d

. ,

h
.�

criminoso tarado, aos mantenedo-

'''I
a tempos, eixamos neste cantm o um lembrete a �f

res do órdem pública, em geral. ram submettidos á reforma de brasil.ira. Fala tambem S. S. que a � quem de direito, sobre a premente e grande necessidade ��
Dahi uma série de crimes e

modo que as pastas acham- carne fresca é vendida em � de Florianopolis ser dotada de uma guarda civil. �
dois assassinios, até agora impu- 5e agora distribuidas da se- outros municipios muit .. mais � Diziamos nós então, que, a cidade era despoliciada e �
nes sempre, ante a decantada guinte íórma: Fazenda, Di GRE'VE NO MEXrCO cara.

' Ora cebo, snr. Pre- � por isso, se verificavam tantos abusos; dizíamos tamb ern qll� �
t "falta de provas". Revel; Justiça, SoIrni; Iustruc- feíto interino! Elia também

�I a capital, felizmente, não era batida pelos gatunos, pois aqui �1
Vamos ao crime de ante-ôntem. ção Pública, De Vecchi; A-

Mexico, 28.-(G)-05 ope-
é vendida muito mais cara I 'it só havia ladrão de galinha. �

A' porta de um café, á esqui- gricultura, Rossoni; Tabalho, rarios das usinas de força e luz em Lisboa, Madrid, Perú, etc. \ Mas FIOIianopolis progride; Florianopolis evolue, E já tK�
na das ruas Julio do Carmo e Raza; Communicações, Banni. de Pacifico declaram-se em gré- Resta-nos, Snr. �edacto�, � agora estamos, a braços com essa praga, praga séria e pe- �
Maurity, por volta das 19 ho- AtO . mes�o t��Pâ' o: se-

ve.
uma �dsperadnça, E S. IS. � rigosa: a dos gatunos arrombadores. Nada como os fatos �

ras, achava-se reunida uma roda cre anos e � s a o oram reconsi eran o a sua ce e-

�I para evidenciarem, de rnódo categorico e irretorquive], as �
de civis e praças 'do Exercito e

todos substituidos por outros. Querendo reparar, engraxar e la- bre e infelicissima "Resolu- � acertivas e os comentarios bordados em torno de fatos e �
,B,atal�ão ��val. En�re elles, o Preferiu ����aut�M�}{J��NÂ>:<CA- ção n. 2", mostrar ser co- � necessidddes do nosso ambiente. �
Meia-Noite. Dahl a rouco,

a
F' TI' . 1

rua mo sempre o tem sido, di- � Aí está o Cuedes engaiolado, olhando a vida pelos �
surge uma altercação entre o ban-Imulta ao Iyn- �anClSCO o entmo n. gno do Povo que governa, � quadrinhos da grade, a zombar cinicamente do nosso po- ttr
doleiro e um naval. Exaltam-se

h t Cáe a neve e
embora interi�amente. � l�ciamento. Ele confessa ao reporter da A Gazeta que pra- �

os anim,os, ,brilham revólveres e C amen o traba Iham
Do vosso leitor, , hcou calmamente alguns roubos nesta capital, sem que a �

soam dOIS disparos. Confusão. Ou- OS desem _

Juea do 110 � policia o incomodasse. Lamenta-se o Cato Guedes de não �
tras armas apparecem, outras de- Rio, 27 (O) - No caso d Regressou o minis- � ter sido o autor do roubo dá Joalheria Müller, pois teria �
tonações repercutem, até um ti- do desastre em que foi victi- P rega os

P r
feito a su� independencia; e, si o Müller gritasse, ainda o �

rateio cerrado. ma o ministro Ronald de
- tro rotogenes,. W processana. �

Ha a intervenção policial, por Carvalho, apparece um facto NO VA YORK, 29 (C) - São Paulo 28 (C) O Mmls-I� O Cuedes diz uma verdade: havia em outros tempos ��
intermedio do soldado João Da- que constitúe uma novidade ? intenso frio, regist�ado em, va- tro da Marinha partiu hoje de It em Porte Alegre uma casta de advogados que roubava ��
masceno. "Meia-Noite", não per- _ a imposição da multa ao

nos Estados da U�lãO, contmua a�tomovel: devendo chegar ao, dos gatunos; apenas tinha conhecimento que um larario ao- �
de a opportunid�de: visa-o, mas chauffeHr José Motta, do auto com todos os seus ngores. RIO depOIS de amanhã. � dava ás voltas cem a policia, requeria Izabeas-corpus, ��
erra o alvo. abalroador, por ter deixado Fort�s nevadas difficultam o

E
·

C � punha o gato na ruae- juntos partilhavam o roubo, �
O soldado desfechou, então a de providenciar para o soc- tráfego urbano e ferrocarril em ns I nO Om· 'ii A metade do roubo era o preço dos honorarios peja �

I b •

I ! I F
��

arma que trazia, dispersando os corro da victima, abando- gel� '.
em como a navegação me rc Ia It so tura. elizmente o instituto dos advogados daquela adi- �.�

do. grupo, que, deflagrando sem- nando O local da occurren-
manhma.

.

antada capital, acabou com essa chaga, ou esse processo �
Pre os revólveres que empunha- cia, E' a primeira vez que .

A prefeI,tura de .Nova Yock de soltura, como quizerem. O presidio da Cachoeirinha, �
I b d II Da Secretaria do Instituto Po- �

vam, rumaram para à rua Julio do se vê_-applicada essa "infrac- vlU-:e o nga a a m�ta ar um

It�
lá em Cravataí, tambem foi um grande espantalho da ga- ��

t d I d lytéchnico, recebemos a seguinte P AI f
��

Carmo. "Meia-Noite" alvejou pe- ção". Como se sabe, quando serviço perpe uo e Impeza as tunagem. orto egre oi talvez um dos maiores camnos ��
la segunda vez João Damasceno, se regista um accidente des- ruas. 22,.000 desempregados tra- nota:

I
de ação dos amigos do alheio.

1

�ii
b Ih r No intuito de tornar ainda mais N

��

que cahiu baleado na cabeça, sa natureza, os chauffeurs, a am mcessantemente para l-

�M
ão padece duvidas, dadas as circunstancias em que ri.�,

d d d d eHiciente o ensino ministrado aos
.

�.�

emquanto outro proJ'ectil ia alcan- em geral, são victimas da vrar as ruas a ensa cama a e foi processado o roubo na Joalheria Müller, que Flariano- r.�
seus numerosos alumnos de ambos �;.

c.ar d. Marina Conceição de Oli- furia popular, Motta fez o
neve.

tK polis agora é o cenario de atuação de larapios peritos e ��::J M
.

os sexos realizou a conceituada
�

,�

veira, que, curiosa chegára á p.or- que faz todo o infractor - Ultas pessoas morreram em .. especialistas na conjugação do verbo rapÍo. iJ
,

d f
. , Escola Prático de Commercio um 'i

ta de sua casa, ferimento esse fugiu ao flagrante, para apre- consequencla o no, pOIS as

I
Mas que fazer diante de tais fatos? �-�

t t
.

t d lt ace8rdo coro o Instituto Polyté- �! F d f I
�.

felizmente sem gravidade. sentar-se quatro dias depois. empera uras regls ra as u rapas-
d d I � rancamt!nte é i ici dizer, pois já lembramos que a rw

ld d J O !Iam ás mais baixas dos ultimos chnico, em viltu e o qua pas- d d' 'I
'

h
��

O so a o oão amasceno, Assim, não fugiu ao julga-

I�"
creação uma guar a CIVl se Impun a como providencia ��

t d bT cincoenta annos. sará a funccionar nesse último es·" inadiavel. ��
Roupas para homens e men o a su� .responsa I 1- tabelecimento. Os srs. João José �

Ó na' CASA A dade, mélS a Ira popular, Tentat'lvas d Alf d Agora são os próprios gatunos que, detidos nas gal- 'W.,1
criança s de Cupertino Me eiros, re o d I" h

��

CAPITAL conforme declarou, sob a a- revolucionarios Xaxier Vieira, Orlendo Brasil,
ras a

pOhlcla, lrecon ecem que a vidinha aqui é fácil, por- �
meaça de Iynchamento. F que não a po iciamento. Florianopolis é mesmo um seio li�

Mexic€>-28 (C) Foi desco- José Brasil e Daniel araco, que r. d Ab h
I,;�

It e ra ão... �berto um complot contra o go- eram professores da Escola Prá- � Ha ainda duas soluções, a escolher para o caso, a�
vemo. Foram eHectuadas vanas tica de Commercio, passaram a

j"
P f b ��

" A re eitura co ra imposto de policiam�nto? p
prisões, fazer parte dQ corpo docente do A S' f 'I ��

I d I P

"I
1 não az que o cne para sa vaguardar os interesses ré>

curso commercia o nstituto 0- A d I d �5" o povo e para tranqui i ade e socêgo dos lares, mas muito ��Montevidéo -28(C) Fracas- lytéehnico. O referido curso acha-
It principalmente das casas comerciais. r�

sou um movimento subversivo no se organizado inteiramente de ac- t S·
" \#/

� 1 Isto não conVier, por este ou aquele motivo então �1
Uruguay, que deveria ter explodi- c8rdo com as leis federaes em vig8r,

r6l�
" '��

do no Departamento Trinta e Três. sendo fiscalizado pelo dt. Carlos r Q comerCIO que orgamze um� guarda particular, para vi- I�
W dh A l-IM

giar e rondar seus estabeleCimentos quando fechados. �O governo prendeu grande numero en ausen. s au ,as começarao l E3 I S B I H L O T A ��
de politicos e apprehendeu abun· a, 10. de março, �bnnd?-�e a ma-

.. P
dante copia de material bellico. tncula em fevereIro proxlmo. ."". CT*�';&���_)OO���"*,rZ""'_",...".....,.� �

� ����������

Assistindo a ssm "film"
empolgou-o a fereza de

um "bandido"

Contra a lei de

E, as invés de prestante cidadão, ar-r-as
ta uma vida de crimes.

Vá a Comprae par.a vos conven

cer o formidaveI e economi-

co SABÃO INDIO

Termina amanhã o prazo pa
ra o pagamento do consumo da
luz da uma em que se incluem
as- ruas. Tiradentes, rua Nunes
Machado, rua Victor Meirelles,
Travessa Racticliff, rua Fernando
Machado.

pagar·
luz

Tratado
Commercial

Rio, 28.--(G)-Serà assig
nado depois de amanhã um trata

do commercial halo-Brasileiro,

__________ J
.
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F'::> rov i 1'1C ia (je' :::; -ta. ,Ca·t r"a r ina
._---

(D�pê1rta!í-:�n�1D Pn)'vincii1l! de Propaganda)
O integrali�3rnO c�ef'ende a

"f��ilia t")ras;!eir.a
o Estado é uma zr.1nd' fa:11il;a, um conjuncto d� familias.

Ml[;nHli!ill do mil Com esse caracter é que ellc tem autoridade p:lLl lraç H rumos á

FEl] O Nação. B:lseado no direito da fanllb é 'lU'? o Eibdo tem o de-

(Por sacc» d� '60 ,,�ilos)
ver de realizar a justiça social, r�pre3�,ltaTb as classes productoras.

Preto novo 13$000
E' por isso gue o lntegrulismo, tendo em vista a hora gráve

B
.

I ') � :tooo para a familia brasileira, i nscrcvcu a sua d ::fe3:l no 'l)�ogra -nma o,ue
ranco especta .... J"" elle levará a effei�o.

Vermelho 20$000
Mulatinho 23.$000

E' para defender a família do operaria, dJ co-nrnerciaute, do

Mr:RCADO FROUXO
industrial, do faze:1 :L::i'O, do C,IY:1?O;l',;, elo com.ncrciorio, el·) méJico,

SAL DE CABO FRIO do advogado, do engenheiro, dê) man-trado, d : scie-itista, d) artista,

Saccü de 60 blos 9$0 'O FARINHA. DE MANDIOCA I
do profess?r, do fU:lccio.nl:iJ, do s;ld:ldo e do marinhei.ro, contra

Sacco de 45 kiJos 7$5�() (Por sacco de 50 kilos)
a desorgan'!lçã'l, a prostiturção e a r�illJ, q1..!� o btegra!tsmo quer

Moido de 45 kilos 8$000 Fina com pó I I $000
o Estado F arte, baseado nas forç�� vivas d.\ Nação.

EnClpaclos 2 Uos 20$000 Grossa sem pó 10$500 O rN-r'�"'-'
II II

MERCADO FIRME
- t..lJRAU3\10 constituiru o novo Biasil sobre a

base corporativa. Para ii realização desse objectivo, elle lançará
mão do valor do homem, dentro (h sua propria dignidad..:, d� suas

virtudes patrioticas e das suas excellentcs reservas mora-s.

" "
II

Os occulosescuros de
Kalinin ,.

Falando perante o congresso soviético do districto de Mos
cou, o sr. Kalin:n, presidente do executivo central da Uf.lião So
viética, manifestou-se contra o excessivo opt mismo dos Jornaes

A GAZETA Florianopolis 29-1-1935
-- _------

A mignon Angelica Ramos
um regime ultrap1s�ou a minha expectativa
bwcfico á na interpretaçã0 impeccav121 e su

blime do ".J'ó1:inueto em sól mai
or" a pagina d'alma de Beetho
'v�n. Clarinha Lange na "Gavota

Pe IOS M uni c, i p ios
em si b méli0r" de Haendel, ob-
servou, a rigor, a partitura e deu-

SÃO JOSE' . lhe muita alma e muita graça.
- Nucleo àe <<joüo Pcssôa E o desenlpenho vae sempre

Os camisas-verdes d%s� Nucleo, na totalidade proletarios, com agrado geral da selecta e nu

pre?aram, para breve, uma se�são solemne em homenagem ao Che� merosa assistencia que a cada nU-I Rt!�nião da Commissão E-
fe Nacional, inaugurando o seu retrato na nova sfde. mero não poupa applausos, e jus� xeclltlva.

-0- tissimos. O espaço não me per-. .

-Nllcleo de Coqueiros- mitte uma apreciação Je per si. HOje, terça-feira, 29 do. cor�

Ainda nesta seman'a, realizar-se-á uma visita dos milicianos "Gezouillcment du printemps" de �ente, ás 1.9 �oras, reu�lr-se
de Florianopolis aos seus companheiros de Coqueiros, promoven- Sinding foi o terceiro degrau da a a Commlssao E.xecutlva da

do-se, na occasião, impQftante sess,ão, na qual fallarão diversos ora- escala ascendente. E que inter� Crllz�da, n_o Instituto CO�l.
dores, entre os quaes o companhe1f� Jorge Lacerda. pretação foi dada pela graciosa me�clal, afim de serem dlS-

��,,���� ������, senhorinha Carmen Wendh:lUsen! cutdos . assu�ptos de alta

� �(! A' margem do meu programma
re eV�l1Cla, pedmdo-se O com'

� � está annotado apenas: «Magnifi� pareclmento de todos os.

� � co!» Alda Ramos Wendhausen membros.

@ � sc:.tisfaria plenamente ao proprio
� � Arauj0Vianna, si a ouvi.sse o «Im�
• � promptu». Chegamos a� fim d0
� G,� caminho; à 3a. parte do pro-

� • grammas, ao· Paraizo, onde enthro
nizada pelo s€u rnerite, pela sua

technica, pela sua alma a genial
Maria Eugenia Tavares da C.
Mello, que já é uma emerita pia
nista, senhora dos segredos da
nossa sublime arte. Sobre a ta
lentosa conterranea, com vagar,
voltarei ao De Arte, pois é par
co o tempo para della falar tu

do que s�nti.
Encerrando essa desalinhavada

chroniqueta envio á minha distin
ela conterranea Newtonina Costa
professora por excellencia; pel�
perfeita educação artistica que dá
ás suas discipulas, nas quaes tive
o prazer de observar como são

tidas e respeitadas as regras da
technica mais perfeita e da fiel
interpretação das partituras.

Receba a illustre collega o

meu forte aperto de mão.

2

re� 3: C�1\T6Jl�e'] f'l'-1 !']13Ç8 di)

f'loriailOli t)lis
FARINHA DE TRIGO

Ciuzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 31$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28.$000

Pt'In::lS cL! S na lei dz. 28(�OOO,1'

Fôrro d.: pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

"""'"

ACC;AO �N'-�::GF�ALIS-
-f'"A B r.;;�� .,0..S � a, tE � ��A

ASSUCAR

Sarrafos l,_

russos.

DIARIO INDEPENDENTE

Extra 68:f,000
6R�iOOO
5'5$000
62$000
48$000

O sr. Kalinin accentuou, emphaticamenle, que a Russia
necessita, urgentem ente, de 'Dais auto -critica. A 1teõ das lou varni
nhas internas, devem ser obtidas a irrestricta ad niração e reconheci
mento dos paiz -s extrangeiros, especialmente ni esphera economica.

Na Russia Soviética, declarou o sr. K'Ilinin, na scern annual
mente três milhões de creanças. Elias deve n ser devidamente ali
mentadas e decentemente vestidas. Sommte, 'e,1tão o espirita são sub
sistirá no COl po são.

«Admissivelmente não tivemos insuccessos -terminou o pre
sidente do exe::utivo c:::ntral-porém nio ha a menor duvida de

que, em cem fábricas, noventa e nove poderiam produzir mais do

q le estão r roduzindo)} .

A opinião é autorizada e insmpeita. Com ócculos escuros pa
ra apreciar a situação soviética, Kalinin que abra os 0Ih03 ...

Redactor-chefe
Martinho Callado Juntor
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração

Diamaate
Christal
Moido
Terceira

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
3acco de 45 kibs 7$500
Moido de 45 kilos 9$000 Junta Com

mercial do
. Estado

«A de:no::racia liberal tem d..: ser substituida por
politic') m:lis efficiente e creio qu� o Integralismo será
nacionalidade brasileira».

ALFREDO BALTIIAZAR da SILVEIRA

Artigos Photograph i cos

o -t» ..Arle vem agora appa
recendo esporadicamente, até que
passe essa febre carnavalesca de

que toda gente se encontra ataca- Não será deooloido o original,
d i. Si n10 fora a irnportancia e a I publicado ou não.

gra:cd:: repercursão que teve a au- O conceito expresso etr arli

dição das alumnas da illustre pro- go de collaboração, mesmr soli
lessora conterranea, senhorinha citada, não implica em respon
Newtonina Costa, levada a elíei- sabilidade ou endôssr cor parle
to no "Clube Dozell, no ultimo da Rcdaccda.

domingo, audição que nos deu I Asslgnaturas
trégua; á musica chalaça, á musi- ANNO 44$000
ca poeira, esperariamos a quarta- SEMESTRE 24$000
feira d= cinzas, quando todos vol- TRIMESTRE 12$000
tam a realidade, para voltarmos MEZ 4.�000
lambem a cuidar da nossa colum- A correspondencia, bem conn
na. O qUe foi a demonstração do JS valores relativos aos an

aproveitamento das alumnas da nuncios e assignaturas devem
minha prezada colleg'i. Newtonina ser enviados ao Director-Ge
Costa, dizem os applausos que rente JaIro Callado.
ainda resoarn aos meus ouvidos. faixa Postal 37

O programma, extraordinaria
mente concatenado, nos levou num

crescendo rigorosamente observa
do, até attingir o mais alto gráu
de intensidade. Não ha reparo a

Fazer no desempenho.
Uma"Gavotazinha" pela gracio

sa pequerrucha Rosinha de Souza
Lima, observado a risor um ral
lentando impressionou�nos sobre
man�ira e programma continua
bem executado, até que soffre a

primeira tra:1sição ".sonelina" de
Diabelli, pela menina Maria de
Lourdes Haberbeck, em que a

pequ�nina interprete se portou a 1-
miravdmente na observaç10 dos
coloridos.

Cruzada
Nacional

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4:�OOO
Caixas grandes 5$000

REQUERIMENTOS:-Dos
.rs. <Ulysséa & Sobrinho}} desta

44$000
3 5$000 praça, pedindo para registrar e

Kerozene caixa arquivar o seu contracto social,
Gazolina caixa 55$000 b
Vélas de cebo caixa 16000.

em corno a decla,::_ação de sua

Soda Pyramide caixa 58$000
fmna; REGI,STRl.:.-SE, AR

Cebolas caixa 44$300 Q.UIVE-SE E INSCREVA-SE.

Vélas stearina caixas 35$000 �ltBo dos
srL�t'-d «�ewdt�nt Capella

Z' M F' I
. 30$000c .onson a.,. e,apra.ça,ea ays ISCler CaIxa 1 d

Côco sacco 50$000 I pec 1Il o _para reglst�ar e arqUIvar

Farello sacco 6$r::00
a alteraçao de sua fuma com:nu-

.

J cial; REGISTRE-SE E AR
Farellmho sacco 8$500 QUIVE-SE D-t d B
f

. 1 d '11 [VI
.

I"
. 1 o os srs.« r

annna e mI 10 afia ma caIxa h & C' d d
24$000

n �usen .

Ia,,» a pr.aça e

Vélas de cêra kilo 7 $1 00 ltaJa�y, pedindo �ara regIst�ar e

Grampos p. cêra kilo i $400 arqUivar a alteraçao de sua fIrma;

C· M' II r500
IDEM, IDEM. Dito dos srs. «Ri-

lmento aua sacco �p I r & C-» d· d J
.

I:Jh h P' I
.

I 2 I O$OOD
c 1 In Ia, a praça e om-

osp oros m lelfO ata '11 ·d· d
.

A f d 12 AI 2 t:: d' r::00
Vil e, p:: 111 o p�ra refTIstrar e ar-

rame arpa o n. ro o J·P} .

I - dt:>
A .., t:: qUlvar as a teraçoes e seu COD"

Arame farpado n. 13 rolo ,n$OOO tracto soclal; REGISTRE-SE E
ARQUIVE-SE. Dito do sr. ge

VINHO DO RIO GRANDE rente da «Lojas de Generalida-
Em quintos I 10:»000 des Electricas Ltda», da cidade
Em decimos 55$000 de Blumenau, pedindo para regis-
Café em grão arroba '20$000 trar e arquivar o seu contracto

Vassouras 5 fios dz. 22$000 social; REGISTRE-SE E AR-

Vassouras 3 fios dz. 20$000 QUIVE-SE. Dito dos srs. «Weiss

Xarque coxões arroba 30$000 & Wielewski, da villa de ltayD
Xarque sortidos arroba 27$000 polis, pedindo para registrar e ar-

Mercado de Florial1op�!is

I
quivar

.

o seu contracto soc.ial e

F "_
,. 15dl000 respectiva declaração de brma;

e��:o preto sa�co � REGISTRE-SE ARQUIVE-
Fe�1ao branco sacco 20:p000 SE E INSCREVA-SE· Dito do
FeIJão vermelho sacco I 5$000 Ed H

'

Milho sacco 12$000 sr.. uardo orn, desta praça,

Bat'lta sacco 10$000 pedllldo,.� bem de seus direitos,

A d· I OJtOOO para. certificar .se é ou não com-
men Olm sacco IP

12$"000 mefCIante matnculado; CERTI
Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco 13$000 FIQUE�SE. Dito do sr. A�rton
farinha commum sacco <),f,000

S. Mart�n:, desta, praça pedmdo
Farinha de milho sacco 14$000 �ara registrar a declaração �e sua

Café em côco sacca 25$000 firma; INSCREVA-SE. Dito do

Ervilha kilo $200 sr. «G. Arthur Koehler,}} da pra-

Banha kilo 1 $600 ça d� A�lu.mena�, 'pedindo para. fins

Assucar grosso arroba 6$000 �e dl:dtO�, certificar se a sua fIrma

Polvilho sacco 15$000
e reglstrad.a nesta Junta e o nume-

Carne de porco kilo I'" 500
ro do registro; CERTIFIQUE-

Toucinho kilo 1$300 SE.Ditodossrs
..�<Meyer��ia.,»

Cêra kilo 5$000
desta pra�a, �edmdo certificar se

Mél de abelhas lata 18$000 I
a mesma e reglstrad� nesta Junta,

Nozes kilo $100
e se a_lguns d.os SOCIOS compone�-

I tes estao ma.tnculados; IDElV!. D:-
COUROS to do sr. .1uho Jacobsed, de Tlmbo,

Limpos pesados kilo I $800 sacio da firma «Piske & Jacob-
Refugos pesados kilo 1$200 sen», pedindo para registrar e ar-

Limpos leves kilo 1 $000 C]uivar o seu contracto e bem como

Limpos refugos kilo 1$000 distracto social; REGIS IRE-SE

Cedanho kilo �2$000 E ARQUIVE-SE.
PELES

Nada mais havendo a tratar,

Gatos do malto uma 4$000
o sr. Presi�ente encerrou a sessão.

Lontras média uma 30$000
Secretana da Junta CommerciaI

Graxaim do matto uma 3$000
do Estado, em 19 de janeiro ge

Graxaim do campo uma 4:f,500
1935.

_ .

Catetos médios uma 4$000 . JOGO To/entmo jor ..

Porco do matto uma 4$000
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 8$000
MADEIRA DE LEI - PRI-

MEIRA QUALIDADE EMPRE-
Taboas de lei est. (3x23) duzia GO: ' Para trabalho ex-

38$UOO terno, preciza-se de pessoas acti

!�b�a$ !e� larg. �x31_ dz� 54$000 vas, 11<) Crédito Mútuo Predial.

DIVEf(SOS
Arroz sacco

Secretario

Revelação -- Cóoias -- Ampliações
PHOTO

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

de

Educação

� .. , ....'.... _ .........

f�
Só o profissional competente e criteFioso .(�

Z' póde executar com esmero todos os trábllhos �

:; photog�aphicos, garantindo-vos revelação, cópias 'I
�

e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �

I: duraveis. '.

� REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS Z I� NA CASA �
� . ,-I$$Oe$�$�������--���e$��

Mensagem esp2cial ao POVll
cath,arinense

Na proxima quinta-feira,
31 do corrente, ás 19,30 ho
ras, a Imprensa Nacional
transmittirá pelo Radio Offi
cial, uml m�nsagem espe
cial aJ pJVo d� Santa Ca
tharina, a re3p�ito da obra'
da Cruzada Nacional de E
ducação.
Catharinenses'a posto3, pa- !i

ra ouvirdes o patriotico ap
pello, que n03 virà do Rio
de Janeiro.

Prefiram sempre o inegua
vavel SABÃO
I NCIO deCurityba'

Emendando
O

"

soneto"
do Código
Eleitoral

RIO, 28 (G) -Conversa
�am no M.onroe, o, titular da Jus�
hça e o mmistro Plinio Casado,
sobre questões eleitoraes. Um
jornalista indaga ao sr. Vicente.
Ráo se é verdadeira a noticia da
próxima apresentação de um pro
jecto de refórma do Código
Eleitoral. S. ex. confirma a infor
mação.
E accrescentou:
--E' necessario tórnar mais

expedit� (i) processo de apuração
dos pleitos. O sr. Sampaio Doria,
qu€ conhece bem o assumpto,

.

apr.e�entou suggestões tendentes a
1

facIlitar a apuração. O projecto
que se vae apresentar foi feito,
como se sabe, por uma commissão
de que fizeram parte alguns de
putados e o ex-procurador geral
da Justi�a Eleitoral.

Mod ist;l
RUA 28 DE SETEM�

BRO N. 16

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

GAZETA

Clinica Medica

TIJUCAS

Ex-assistente do
, . !
Dr. Casar Sartorir

. :. - !

...-J I
Climca clrurglca-operaçoesr
Das 3 horas em diante dia-'
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618
'. !

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

l
=,,==(
Dr. Ricardo O.lIsmano I

Médico - Operador. Es-!
pecialista em altaCirur- f
gia e Ginecologia i

Res. Rua Esteves JUnior.

261�•. TELEPHONE 1131 .

Consultorio: Rua "r;rajano 18.
T!:LEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Vias Urinarias

Consultoria e

ReSidencial'Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIAiDO
!

Dr. Aurelio Rot�I�1
Com pratica nos hospítaís

,

da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSJ

IlDIagnostico õcs molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radios U. Violeta e Infra-Ver·
melhos-Completo Gabinete de

EI( c ricidade Medica

Appltca O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a T�berculose Pul
monar, com controle raôiologico

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

� das 14ás 17 hS.�-Telef,
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

.' .. �

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Escriptorio R. Felippe
I Schmidt rr 9 Phone 1483

,Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

I

Dr. Pedro de Moura Ferro'

Advogado

, Rua Trajano, rr 1 sobrado •

Telephone rr 1548

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

Pharmacias

_
de

JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLlS

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa
.

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

DE ornpra-se, e-T rica e overa:s �íi

galmente autorizdo I?do Banco- '

.

I ' ®
Antonio d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho- '.

D E �
Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- "

Pedro v·t I
n �

TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Rio ., I a I �
.......................................;;;;;;;;;;;;;:0;;;;;;;;;;;...................

berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER f�
ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 =
.........er�G�.�����@���

----, �._-,fb���-------------.---- �v

• uoturne » Distrido feôeral
z' .. .. 5ão Paulo. minas e Paraná
3' •• Demais Estaôos do 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 vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

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

I
Rua Esteves lunlor, 16

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
--

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

Refinação de Assucar RU._A_JOÀ_O_PI_NT_O__N.__21

ACADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felippe Schmidi, 9-sala 3

Telephoneg: _

Escriptorio I .620
Residencia 1.274

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. - Pho-v: 1277.-

Caixa Postal, \'�O.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo
derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

A-------------- - ,"'''
�-------------------------- �--��

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Comrnerclal, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
/ ( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS
-

de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

I Novidades
I

aiterarias
Pelleteria
Argentil�a

Preferir o Sabão INCIO de (Curitiba) fabricada com OIeina
'.

.

. ,é dar valor ao que é bom, é economlCD e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

---_----_- -�

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

A Educação na R ussia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca
margo
Psyco .Jlnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cossacos - Por Cordeiro de
�ptUpuv
Edições de Adersen - Editores
Edificio d'A NOITE-/4'

andar RIO

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

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar. '

TRATAR NESTA REDACÇÃO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A'S T a: R Ç,A S ...F E I � AS

DIRECC/�\O:�=Do médico veterinarlo
J

Dr . ..J . .J. de Souza

I CO LA
(

E' um insectic.d i d� in:S�31âo,
Mcre ;c registro especial tlsJ.do no combate aos insectos dê

nas columnas de «A Gazeta apparelho buccal mastigador. E'

Agricola-, O dia 27 de Ja- menos empregado na pulveriza
nerro anniversario do cistm- ção de fructeira, porque pod e

cto e;lgenheiro agrônomo Dr. d,unrd_icar a foll:lg=::n: t�uand,)
Ariosto Peixoto, O pugnador] se então necessano m sou ál-o com

incança vel di desenvol vi-I cal aFagada. .
,

mente a '1'ricolél do nosso Es- Pod� ser tarnb em mi iturado a

tado.
,C) I

C1IJ� Bod::lc,iél, ao; p�ep�ra.d03
DUl',111te J 2 armes erriore- nicotinados c a c.ilda sulft.,-�abc�.

gou aqui a sua actividade
.

Deve ser <..�nservado cm reei

profissional, quer como dire- pl�:lte hermetI:ament� fechado,
ctor de campos de sementes, pJlS ,dJ c�l'ltran.o. altera�3e.
quer como Inspector Agrico- E um msect.lClda mais barato

la Federal do J 6a districto : do que o �rsentato. de chumbo e

com séde nesta Capital. contem maior quantidade de arse-

Trabalhador infatigavel nICO.

muitas veze s o vimos na ra

biça do arado dirigindo pes
soalme ite se 'viços de lavou
ra; outras vezes, encontra
mo-lo em usinas de assucar,
orientando os multiplos c

completos trabalhos e ern

prestand J 03 S�L1S conheci
mentes technicos, pois é um

perito de valor na fabricação
do assucar.

D� uma rn »destia extrerm,
muitas vezes foi mal com

prehcndido. Era accessivel a

fodl)s, principalmente aos CIO.

nossos lavradores que aca

tavam os seus conselhos so

bre o que se relacionava
com a lavoura.
Nesta secção de «A Ga

zeta Agricola», o proíiciente
agrônomo continúa tra:1smit
tindo os seus ensinamentos
para a nossa expansão agri
cola.
Ao distincto anniver3arian

te, actualmente desempenhan
do importante commissão do
Ministerio da Agricultura no

Norte do P.1iz, enviamos as

nossas melhores felicitações.

I "Planta flôrcs, cultiva I
I

a horta, que dinheiro á
fartura terás á portal!-

,I Lourenço Granato.

Cuidallo e desinfecção
das pla�ltas

PELO AGRONOMO

Dr. Ar'i05tO R. Peixoto
REMEDIO CONTRA OS PI- ração, nem quando as folhas são
OLHOS E OS PULGÕES novas e tenras.

D:é\S PLANTAS
Para e5S� fim emprega-:ie a ê

malsão de sabão e kerozene. Para
prepará lo toms,m"� 500 grarn
mas de sabão. corta.lo em fatias
bem [inas, e ponha-se numa vasi
rll, com 112 litro d12ua e leve
s � ao foso até se dissolver com

pletamente. Tire-se a vasilha do

fi,gO e, aos poucos e de vagar,
despejem-se 2 litros de kerozene,
misturando-se tudo muito bem. E'

COMBATE AO PIOLHO DO
PESSEGUEIRO, MACIEIRA

E OUTRAS PLANTAS
Em um vaso de ferro ou de

barro, de uns j 5 litros, d srram em

se 12 litr03 dagua que se põem
ao fogo. Junte-se um k. de cal

virgem, em pedra, superior. Em
outro .vaso ponha-se, aos poucos,
e lentamente, 1 k. de enxofre,
que se mistura bem com agua por

preciso agitar seguidamente a mis- meio de um;I colher ou uma ta

tura até ter consistencia de nata boinha. A porção dagua deve ser

a sufficiente para o enxofre em pó
fazer pasta com ella e só se con

segu:= com vagar. Esta pasta será

juntada á agua de cal já prepa
rada e tudo bem misturado é fer
vido durante uma hora. Est.a mi.»
tura é depois despejada em um

barril ou tina, onde se junta mais

agua até completarem 33 litros.
Deve ser coada anes de ser pos
ta na bomba, cnde é preciso es

tar continuadarn ente agita ':Ia. H l

pulverizadores munidos de agita
dores para esse fim e precisam ser

bem lavados, quando se finda a

operação. Applique-se de 20 eu

20 dias e é preciso manter-se o

pomar em rigorosa vigilancia. As
arvores muito infestadrls necessitam
ser queimadas e tambem os ga
lhos mais praguejados das outras.

mente ao sólo com materia E' preciso pulverizar-se as arvores

organica e tambem alguns e- proxima� ás atacadas, Esta calda
lementos chimicos» -Benja-

I
póde ser usada para fazer caia

min Hunnícut. ção, com uma brocha de cabo
longo.

cmz='

que se póde guardar sem se es

tragar.
Toda vez que se quizer fazer

pulverizações, bastará empregar
uma parte 'dessa manteiga P'U.:l
J O ou 1 2 litr�s dagua. S�, por
acaso, as folhas delicadas e novas

ficarem queimadas, ponha-se mais
a jua na solução. Applique-se por
meio de um pulverizador, o Ver
morel, e na sua falta, uma serin-

•

ga, um regador de furos bem li-
nos.

O tratamento, sendo necessa

rio, poderá ser repetido 20 ou

30 dias depois e de preferencia
no inverno e á tardinha. Não se

d�ve pulverizar as arvores na flo-

1-- «Os estrumes de gado I
contribuem extraordinaria- I

'JIIP --

Arados ud Sack
Representantes exclusivos para o Estado de

Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.
filiaes em: Florianopolis, Bíumenau, joinville,

Laguna, Lages e São Francisco.

vem ahi e se hospederá na

das Meias"
Momo

,"Casa
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALlCO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!

CASA DAS MEIAS
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

Opti Inas vantagens para revendedores

o\_
..

"�O

.�. h,"

Oru Arioslo IUnsect:�cida O

Rodr�guesIARSENIATO DE CALCIO
Peixo'l>D

o novo Curso
Esoecial

para senhoras e

senhoritas

(C
.

d d sos V (Da Revista «Brasil Assuca-ommmllca o o . . . .
_

do Ministerio da Agricultura.) reir(ô)}} -Rio).

Formula para aspersão:

Arseniato d� calcio em pó
(250 gr.

ou hydratada
(1.000 gr.

100 lt.

P�2'_·

piolho das Os sorghos e o
abelhas

Animado pelo successo alcan
çado no seu CllrSO masculino e

procurando mais servir á culta
Florianopolis, iniciará o CURSO
MILTON, no próximo dia l' d&
Fevereiro, um�curso especial de
classes pequenas, exclusivamente
para senhoras e senhoritas, leccio
nando o inglês e e> francês pelo
SgU conhecido méthodo, prático
rápido e efficiente, cobrando men

salidades muito módicas.
Poderão ser feitas tambem as

matriculas para curso de diplomas
em dactylographia e tachigraphia.

I
Informações, na secretaria do

Curso ou pelo phone 1.642.

Cal extincta

envenenamen

to do gado

Agua

Prepara-se, dissolvendo a cal
em pequena porção de agua, for
mundo-se o leite de cal, ao qual
se accrescenta o restante

o

da agua
e, finalmente, o arseniato de cal-

FOllllula para pulverização
(a secco):

As abelhas tambem são
atacadas por piolhos (braula
coecoi, pequeninos insectos
ele côr escura que se desen.
volvem nos d@tríctosencon- A toxidez d h '

::: os sorg 03 e co-
trados no interior da colmeia. nhecida ha muitos ann.os.Dunstan
Parasitam de preíerencia a

e Henry . determinaram à pr�-rainha prendendo-se em seus
sença de um glucosideo a qu�finissimos fi.is. de cab2110, em deram o nome de durrina.

I1U!11�ro considerável. pois já Esse glucosideo, devido a pre-se constatou e.TI uma unica d Isença e um fermento. hydro i-rainha a piÔsença de mals sante encontrado no proprio sor-
de quarenta piolhos, o' 'que gho,�desdobra-se em ácido cyanhyrepresenta para a mesma o drico, agente toxi::o de elevado
duplo de seu peso e de seu do
volume! po D�fferent€s €studos feitos che-Os piolhos alimentam-se

garam ás seguintes conclusões:da subtancia conhecida por I') -Todas as especies d2 ser-
chylo real.

ghos, em certas condições de ve-A rainha infestada pelos getação, podem occasionar trans-
piolhos, fica .impossibilidada tornos graves aos animaes, nãode caminhar, rasteja, definha sendo póssive] indicar' nenhuma
e morre.

,

variedade qU(� escapa", <! esta lei
geral.
2') -O emprego dos sórghos

como forragem é tanto mais pe
rigoso quanto mais novo o estado
de vegetação. Quando completa-
mente maduro, os sorghos, não

No quadro intemacional d� apresentam perigo.
consumo do assucar, por habi- 3')-A brotação nova, depois
tante e por anno, o Brasil està de cortado, o sorgho, é se�pre
collocado em ISo. logar, com 22 perigosissima.
kilos pJr pessoa apenas! 4') -.A forragem de sorgho
A Dinamarca. entretanto, I 991 completamente maduro ou ensila

vezes menor do que o Brasil, do é inofensiva.
com um territorio pouco maior (Da Revista dos Criadores de
do que o de Sergipe e uma popu- S. Paulo, m. 38, Agosto de
Ia,ção igual á da Bahia, occupa o 1933)
primeiro logar. Cada dinamar-
quez COl13ôme 62 kilos por anno.

Frinha de Amendoim

Arseniato de cabo em pó
(I kg.

ou hydratada
(15 a 20 kg.

Comei mqjs;
assucar!

o

,

1

Cal apagada

CoelhosGigantes
Branco d$
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCH
I?ALHO�A

o Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael 1Jigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

W! IRii'I!W'IN

r.�����������������������������������'--:.:",===.: -I AGRAOECIM-EN-TO O montepio civil SE QUERESANPARDE����������������������� Usar o «SABÃO INDIO» quer AffonGo Delambert Netto e AUTO commodamente e com

C I!J C
'

'I' I
dizer economia, sob todos

Senhora, <endendo graças a Dôus Rio, 28 (G)-O Tribunal de segurança chama o

a rnavaI! 'arnavali os pontos de vista.
pelo completo restabelecimento dó! Contas, julgando um proct!;;so de Ford V8.200

I C U rso M 1"1 ton
s�u idolatrado filhinho- Hugo habilitação do montepio civil, de
Henrique (Bób), que. atacado, cidiu, em sua ultima sessão, que
ha um mês, em plena rua Boca- d�vem ser considerados naturaes,

yuva por um terrível cão, só não para os effeitos da percepção do
succumbindo nas garras do feroz montepio civil, os filhos dos des
animai devido ao prompto soc- quitados, havidos após o desqui
corro de pessoas amigas, vêm te e como taes reconhecidos.
agui, hoje, trazer seus profundos Foi relator do proceSSQ <> mi
e sinceros agradecimentos aos Ex- ni5tr� Tavares de Lyra que fez um

mos s. Senhores Doutor,�s Fritz de 10ligo estudo sobre o assumpto.
Ahna e Antonio Bottini, pelo seus Essa decisão do Tribunal de
effi·�ientes serviços profissionaes; Contas vei0 annular a doutrina
aos senhores José Val, S&bastião firmada no Ministerio da Fa-zen
Vieira, Tenente Barnabé 'de Brit- da. em virtude da qual eram con-

to e sua exma esposa, pelos op- siderados adulterinos os filhos dos
portuno c dedicado auxilio que desquitados.
lrouxel;am a Bob, salvando-o das

garras do referido animal, e, em

fim, a todos os bons amigos que
tanto interêsse demonsharam pela
saúde de Bób, durante o tempe>
de sua, enfermidade.
A todos, assim, reiteram o seu

profundo agradecimento, declaran
do-se ás ordens á R. Bocayuva 161
Fpolisj 25 de ian�iro de 1935

OPTIMA RAÇAO .
PARA ANIMAES (CAVAL

LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA
C. POSTAL, 112 PHONE, 1.626

Phone. 1.212
E NADA MAI3!

.Enfermeira
Pessoa habilitada, com grande

pratica de hospitaes e sanatorios 0-
fferece seus serviços em casas par
ticulares. Fala Alemão,

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

FLORIANOPOLlS

Rua Estevei Junior, 28

Alcool
Concertos
de Radio

Concerta.se radio com a

maxima perfeição e garantia.
Tratár com o sr. LEODE-

GARIO BONSON. IIRua Jer.,m'imo fl. Coelho 18. '-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii�
-

<
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C..."""",o""",m�p""",a=n=h=ia�:;;.A�I�I�ia�n�ç�a�d�a�B a h L)if.'TEL-EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O;m�is bello e_ 'mais aperfeiçoado receptor da actualidade

cr.,,.,_,,,,,
Ak._ultima creaçao de TELEFUi'iKEN-onclas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FILlAES EM :-Blumenau-joinville -São FI ancisco-Lagul1a-Lages

Mostruario perma lente em Cruzeiro cio Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U."i1 trabalho magnifico
Variada collaboração
Far lamente ilJustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

--- E'unàac)a em 1870 ---

5E6UROS TERRESTRE5 E:: mARITIm1l5
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

fr.pital recüecõo
Reservas mais àe g,OOO;lYJO$OOOI
Receita em ]933 36,000;000$000/Jmmoveis

17,762;703$36J �
Respon., bTà à 13,472;299$349'1(Estas �e� I a es .�ssLJmiàa9 em ]933 2.369.938:432$815,

f060 e TR���blllàaàe:! rl2ferl2�.se sórncnte aos ramos àl2/1a rompo h' ,PO)RTE5, que aco os 0015 Ut--lIr05 em quz
n la opera

'

Agentes 5ub'Ag t 17 �Estaàos' a B .�n cs e negulaàoces àe Avarias em toàos

08/ jO rcsu, no Llruquo- (Succur:iOl) e nas prinripacs
praças extrangeiras '

AgentlZS em flarianopoli5 rAmpOS LOBO &. riA

T IRua r. mafra ri' 35 (sobraào) faixa pastal]9
•

e eqr, ALLIAtiÇA Teleph, 1.083

.,.,..,.__._

Escriptorios em Laguna e ltajahy
Blumenau e Lages

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTHAL

Sub·ngC?ntes cm

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

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

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs,

Quem afiança
o Refrigerador 1seu

UM ,��rls.rador , um grande conForto Plr' • I." • 11mb•• _
emprego d. clpital que preci.. d. ..tudo.

O. refriseradares G. E.; .Iém de possulrem tudo • '1ue •• ...
1II.ls moderno e perfeito em reFriger.çio aleclrjc., IlIum, IN IIlrc.

General Electric1 uml suprema sa"nti. de qu.lid.cf., cfur.çio e .....

, Ao comprar um reFrigerador, .... ,ur.... 4. ..... ..dI... • ...
• O f.bric.nte conhecido • cf. conf'ííia�';:' .afle • ,.".•.,.., (l lo

f GARANTIDO
\�( E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL i
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

'

RUGAS E POROS ABERTOS '

P!IP.9II....

Peça Informaç6u .. lIat. cI....nstr..Ie, ...
•••••• 'lIxili".........,.... .... II ud, h ..

MATAI ,
•

f
Com I�SOO podereis comprar um

rasco de FIODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
..

Destribuidores para o

��asiI: a Industria Chimica Cura S. A., Blurnenau. I �anfeitaria
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes,

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

" H E O O O R O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' \ O (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinha AUA
_

_��:;;;;;;;;;;;;;;c;rO;A;O(;:;_;-;-;:;:;-;:�I;�T;AO;O;�;:�.-";;��/
Senhoras e Senhorinhas!

��-_._- 7----- ----,

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
,

DEPOSIl o E ESCRIPTORIO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro

Telephone n. 1632

Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes,
Orvalho do Orientê�='
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos ...

rugas, tudo desapparecerá ao contact o deste mirilico OrV6-

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopo!is

I Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das IndustriesReunidas 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
Gordura Selecta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

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

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:·1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaôn em 1886

Para o Natal e Anno bo-n, c s

votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aguelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho. o
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa pastallZ9 TIZI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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. oode brindar seus filhos.

Tvpographla, Estereotypia,
Encaaernaçãa, Pautação, Tra
balhas em Alto Relevo etc,

Linaa Vista Panoramira.
Esplenaiàa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua potouet,
Terrenos completamente planos.

fi VIl.LA BALtiEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Herclllo Luz:
800 õo 6ranàe Quartel E'eàeral, em construcçõc,

600 õo 6rupo Escolar José Boiteux.
Ha séàe ào Districto João Pess6a.

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

Prestações mensaes desde 30$000

Café e Restaurant
"E ST R E L L A" Filomeno & Cia.

End. Tel. FI LOM ENO••• D E _ ••

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$5 O sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-,Hygiene I
Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82

e Moralidade-Casa de primeira ordem Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello, IPHONE, 1521 Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420 Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
_________________

' II

ARTIGOS PARA PRESENTES
Amais linda e moderna exposição de vasos e artigos para presntes na CasaMacedollia- �

_ ,_
�ísjtem sem compromissos • Perfumarias ,aArmerinho ''.'

'/,
�

:/
�' .,

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.'fi 50cleõaàe se crie .. rrega àa construcçêo àe Préaios
r,Oi! lótea nõqulr-Iôce.rneõlnnte a pagamento àe umojentrnõn á
ulsto IZ a restante em pagamentos rnenacae.

\
'4( ',.

"

�,� -.�·"\{"'�·�",t<�""''';':·'· - �.:"'....
.,

l
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Caravana Amarella �oo�oo�oor������ A A $--'""' A
G) A r.� � O O ",:v��G OTOKíO, 29 ( - nnun-

I!'!JC I ''lir.\�,�, amava .������TS�������,�r.jcia-se ouc brevemente visitará o
,�� w'Bril<:l �·T.a ,c-·'nd·, caravana de; I�' Carnaval ���::� � -If �,�� q;-'�,�.. �"\" &"",�,� �,� � fl �!\ "�do 1

••
'

"Ola ... �. 1

c,

<, 1'. • ���Ir.Z...""'"'t�""".,..��r.....� ......oÕ"'t__"�"-�� ..J.;,.,� �,�(; '%.c,...\'} �,fl� .. ,n. L-.J; �.<;1.-9 ��'"" ��� '� (1#., ......"'/,5
'1 t a ft�l::�����G.:.�J��_�_��\.:!!�a.:! r.� .,.._.,..._:;w;:...�_:ã+i-_;;F"&.i_'_""_9'�__"",""",_"iI�"",,-.j�,�,-�t-.v�"".I:'i(�'".J<.'.jIl,;;:i�·,-t"�I' ·.'�J>i""�':;i.!c�·.4<I-��_;':�"'''::',of,j_,,!,:���!�����.�,"���_,_�::':;.�,:.�,,��..��"'j�'.at:.-�LrVt .....-";'i� cornmcrciantes G muu. naus J.S J(

-

rtt �1ii u,:r<::;:".c"",,,","':..>:::' ;:�;r�,,', ,:",�,;::- :.>-", "oe- "�''''''''''=''':',ff íl�""1C�J='","�:""'-"1"",s:r":c,,,,!:��';,':;r,'<=",..l["""""""-,,""""'1 �".""',,.,_...,Jt=�,J
I Nos s a V i d a h � e,l T:' n S � N_-�hi!!d! Qude, poeipra dvem avhi!r- � ��.... �� u

� I

A

ao e na a,
_

IZ o c ": 0-

,���!���:!";r';:;J.��,�··!,,,,·'O::-"·''''-'L'--'''! ""T' ...r",�-.r':''"''=-'-'-�'''''�= <,'� ��_.�=�=N'���=",,,,,",,,,,, r.iI ces tambem sao umas itnbus-.��- -��-�� �-� - �. �- .. ,������.." "'���_"""'''-''<''''�-''''-'--''''L�.:.o �I ,�

'""Divmo,,á!ios americancsl� Redactor CYPôliI!!O JOSE' � �!;%,��.i�so são a poeirada do, ��::J�aCh�:;�ccriamenie por não terem outra ��...."""", =",=�y",,,",-:-..,,,, ..-:,,",,-:o;,,,-,"... .:'''''5T'�'''''3;��,,!'''-X�'''Z--:l''2E.:r��.rn Crédo! Vocês são urnas me- Ml'nlla cmbaixada.anteõntem,l'...:':"loo..A.c., -....IIL.-� . ..: ..'b:.:-Ia...-�L....:.:a..-�Io.:!...J.<o........ :.4.<0.:...� -I-� L.' -::..J_,- �..lI'O""::_�� ,-'_:...oo.o.:. ...., _

\,...coi:a, que [azer] precccuparam-se ninas bôbas! prosseguindo ás homenagensdeoéras cem C problema: quem Futeból Em Fevereiro E eu entrei no meio da con-
que vem tributando ao Reidespende mais energia phys'ca·

29 J
' versa, bancando �isbil�ota, p�ra Momo, realizou um estupen-1

d Escreoenos o J'Ul'Z Aldo Fcr- S. Paulo - ogarão aqui b I F Iuma danscrina, no curso e seus . 1"1 �

sa er o qu� lavia UI 0;70 ln- d b I
'

h t
.

,. 1 I' nandes 110 oroxim» dia 3, 10.17 c 24, irad d'
.

o ,o ann.i a p an asia nac.\'erC.CIJS CflOl'COf!W]) lICOS, 011 um (" terra o e tanta cousa que ate P
.

d F' (P t 6)
�

o Bocca .JuniorxPales!ra, Bocax' rala e ora os o .coirega.lar, csmaüado sob o t.eso nem vala a pena contar: O O e b
.

adas ão
.

�

R b
' C()r;n\lll''''�o P"i'I"l' Platex Palestra "', -, .

s m alX va ,aSSIm,de enormes caixas c mala�? ece emos a seguinte carta:
r;' _d"'C' -, ,Brinca esta num verdadeiro re- levando as alegrias e íolque-Pé,r meio dr um apparelho Sr. Director dojornal fi Gazela. e ',ivcr x �onntlans. respectlva-, boliço; o Tira diz que está do dos do Carnaval a todos os.

IdI' . �'·1eu saudar. Si no vosso concei- mente. C' I' bailiegts .. G' OI' co oxugctuo consumi- lv. . "

"" I
eo e ? pe:soa orgamza. ai es recantos da nossa Floriano-do 110S seus trabalhos respectivos tua do vespertino de: ôntern, a � '''l'''J, � � 11 g�a i�!o e domingueiras para bal�ar a polis.I 1 •

..... I d f l' h ' chronica do festival spoitivo Lali .. Wi:D�.<! � �
- I t des H d f' I

j)C a aonsartna e pe o carrega ar, Os aes sa .110S c egaram a eSIG '

pnssao carnava esc , lue es a -

a ias OI uma exp 0-coticlusão:-: que o officio de daTJsarina é muito mais fatigante do zado a 27 de) corrente, patroci- Si!JOrtivo ma�i�da corso disse o Gi; o i"'!O- são de applausus, quandoque o do homem que carrega fardos de manhã á noite. nado pela F;� C. D. coto Informa que vem abaixo os aristocraticos mocinhosVejam só os leitores como as optarcncics enganam... Diz o illm,tre chro�ista, sr. C.
Do Automovel Club do Bra- me3m? e, fin3lmente, o C�upr, vieram pela primeira v:!.zCom tlIdo , as lindas filhas de Eva co: t'nuam a não querer Jo�é, que 11::> j'Jgo no qual fui

bl os FzlhoJ." da LÜ,'a., a Soczed.a-I conl fogos de artl'fl'CI'O e can-d r sil, da Capital da Repu ica, Te-"offício". juiz "tu o iz p:lí<l acertar, nilo
b 'ffi' "E de MUSIcal Grana, tu.do lSS,O tl'COS ca-rllavalesco<::. a' nossa'd d .' Cf' "'mos o se')'Ulnte ú .1CIO: xmo. van ", no e;1ten o, mu: a attõ:nçao S- O' "d A GAZETA". com cada o:'dem do dza forml- Broadway.'

G' d d f"h I " '::la :-; t ,I nr. Hedor a

ISemH<l 'Ulill3rãés, pren a a 11 a �odPfedo\ afe:'al ('e"nau er pIe- Tenho a honra de levar ao co-
dave!... O povoilhéo gostou e fezdos snr. L.yclio Guimarães, con- jU_Iea o os ,;llgantes .

nhecimento de V. Excia" que o E, no m::io disso tudo, o Gran- delle O seu cordão predilecto.Regi�!.a-se hoje o anni vcrsarto tractoll casamento o mr. Egydio E' pi'ova de que fui feliz o <jue Automovel Club do Brasil orga-
de Kalifa Feris Boabaid, Rei do Ficou mesmo com bequinnatalicio do sr. dr. cav. Guida T&ranio, funccionario do Banco não vem acontecendo com' certos .

C I d
.

E LançaperfJme, a aconselhar e pela rapazl·ada.nizou o scgumte 3 elt, ano s- -Zecekin, R. Vicc-Cons ..!l de S. Nacional do Commercio. mestres.
portivo para 1935. conduzir a:norosamente os seus Ontem, us alegres lordsM. o Rei d'Italia em nosso Es- A regra do futeból é muito

D 1 C carnavalescos filhos, para que es- levaram MOl'TIO ao banho.Circuito uque ae axias-tado. AJ'u<tou ca5amento com ::i se- clara; diz dIa: - 110 juiz nào
P D tes façam um bonito este anno, Deram-lhe um banho elTI17 de Fevereiro, n) arqu� u-O dr. Zecckin, illustre rerre- nhorinha Ann;ta Antuq�s filha deve conceder um free-kick desd�

que de Caxias, Fa'a carros de bidecendo bajae de fulía! regra. E a turma toda sahius;ntantc da gn.nde flaç.".o italiana, da exma. vÍ:1Va d. Maria Antu- que úb:eive ser de vántagem turis no. E, por fallar no querido Fe- bem molhada, quer externad I t'
'

d' d d O Id D t com para o lado offendido a conlinLa- .

I mbra no' d seu r c do .

t t
goza e rea eõ 1m3 na socle a � . e nes, o sr. swa oura, -

S Ibiela da Tijuca _ Abril- flS, e mo- J o e a quer In ernamen e.FlDrianopolis e é muitissimo es- m�rciante nesta praça. ção do jozoll - fls. 51, lmha�;
Premios A1Jtomovel Club do Bra- a que elle chamou a sua pru- Foi mesmo um grande a-timado por seus patricios. 23. - Outra observa�ão da mes·
sil e Manuel de Teffé. grama ... Pois o Kalifa tem uma contecimento aquatico.Pela r,assagem de tão asó.igna- C'HE6Am Ut-1S... ma regra: "O juiz ob�dece á h�i

12 d grande e importante informação1"' � Kilometro Lan:_;ado - e -lada data, «A Gazela» assocÍa-se d do menor esforço punindo o jo- a dar ao publico desta queridaDo sul do Esta o regressoll 1 Maio.ás homenagen3 Cjue hOJ'e serào G' gador todas as vezes que a bo.a
d d R terra. E' o seguinte:ante-ontem o sr. Argemiro Ul-

d Grande premio cida c o ioprestadas ao IlIustre diplomata. d E toca o seu braço mas é ·uma e- Consoante as ultimas ordensmarãe3, Inspector da FaZton a S-, "

f t
de Janeiro-2 de Junho.

IcIsão lllJusta a menos qu� o ac o recebidas de Constantinop a, otadl'al Campeonato subida àa monta-,< •

s::ja intencion::il" -- fls. 31, linhas Kalifa teve que assentar definiti�nha-funho.
1 ' 1 d ,S'- Finalmente, para não ir vamente as prugramas do con-ACila-se nesta CIQil e ') SI.

'd II no Grande premio E'itados ele Sào
d Old d G m Toledo I maIS a 'ai te, e a pros:-guG': Paulo e Minas Geraes-Agosto curso para a entrega da taça er.

d' edma: de 'da da d R" facto de apitar constantemente �

medalha aos Vencedores, a exem-1 z e ralto a CI a e o �1O -Prova de resistencia. colell d
J... •

por faltas insignificantes e duví-
S I' d V E

. I d f
'

f 't lt' .

Jra' e.
d d' '; , I ,) Icltan o a ." xCJa. o va- p o o que OI el o no u uno
asas pro Ullfa mau 1umor e ener-

I' d b 'Ih Carnaval turco ...
- d 'd IOS0 concurso o seu n ante

S d 'd dvaçao por parte os Joga ores e"
I 'd d d' .1 De sorte que a cousa vae ser e as, e outras novl a es paraen-

d d' d II Jorna no sentI o e IVU gar esse
esagra ara os especta ores - '" "feitl assim: no dia 3 de Feve- verão, apresenta por preços nuncasr.

fi 54 I' h 12 F' 'e Calendano, Shvo-me da opportu- vistos, a CASA ROMANOS.s. ,In as .- Ica, pOb, 'd d d reiro vind:mro haverá um julga-d' d 'd 'd m a e pdfa, com os meus agra e-

Jante, o dexIt:Otstbo"I e�1 ��cla o

cimento:: antccioados e com 'a� ho- mento, especie de eliminatoria,
que aplto ,e u e o nao e ma- 1

f' dVindo de Araranguá, encon-
d' d '_ menaaens do Atltomove:l Club do a Im e apurar-se o numero exa:-

AI 'b' d traca em las e prOClssao e nem
B 'I'" b

. do dos que vão concorrer á dis-tra-se entre nós o sr. Cl la es
b d ". rQ�I, su screver-m� com a mais

corneta em Dcca e garoto Im·
I' 'd - d V puta da taça. Feita essa elimina-Searà. '

t
a ta estima e COllSI eraçao, e .

perAtmen de. ,

'D' 1 Excia., Amgo. Atto. e Obriga- toria, já se conhecerão os verda-
gra eCldo, sr. Jcedor, pe a

d (\ �r I "", I S deiros ba/utas, que poce ão en-
bl' - o. a) Ul(_e son rl/1 0, ecre-

pu Dlcalç�to. tario Geral". trar em campo, para ganhar a
o e! or assíduo, (a.) <,4Ido formidavel taça ou ficar em knock-

Fernandes. Fpolis, 29-j:llleiro Accordo para evitar out!
935.

a guerra Depois ... Ahi é que está toda

ex=la-l1.?a -I� Tobo, 29 (G)-A "Agen-
a vantagem da eliminatoria .. De-

� U \YJ Ui..." pois, a 3 Março--Domingo decia Rengo" informa que o tenen-

ODOrO te-coronel Takahashi, addido á Carnaval - haverá o julgamento
final (mas ni3.o é o dia do JUIZO,

Ilegação japoncza em Perkin, e

não!) em que se conhecerá o BaDOORN, 29 (�)- O anni- outro de!egadu nip�on�c(j), o te-
luta, com B grande! ! !

versario do ex-biser reuniu no nentc�coronel M:ltsUl, tIveram lon-
Eta, ferramenta I Vae ser umpalacio de Doom todos os seus ga confe:encia com 9S represen- desacat0; vaeser uma turumbamba ..filhos, com excepçào da princeza tanks chm,ezes, e� �ue estabele-
O negocio vae ficar muito bom,Oska Adanbert, grande numero cuam as Imhas pnnclpaes, d.o ac-

da nOSS0 ver, porque, assim, seráde netos, uma irmã e os gran- côrdo, para a solução do InCI ente
distribuida mais uma taça ao viceFoi preso e apresentado á

duques de Mecklenburvo' O ex- de Jeh,ol,', Este caso será resolvi-
P 1"

A

t Pib' M f campeão, havendo ainda maisO lela, on em, o y 10 a-
imperador recebeu tambem muitas do d. eflllJtlvamente numa con.e-1 C

'

dA' t uma taça especial de... contra-noe arreIa e cor mlX a, felicitações, especialmente de no- rênCla de delega?o, s do� dous pla-
casado, natural deste Estado, d ld'

,

t b peso.taveis resi entes nas a eias VISI- zes que se reunIra mUI o em re'
A T (residente á rua Uruguay, por nhas. O,_3 hospedes_ de G_uilherme I

ve ms prox;mida lei J(( Tai�Tan. aça vamos escrever com

t d
.

T maiusculo) já chegon e estáer (J mesmo espanca o VIO- II partlrao amanha a nao ser o O melhor sortl'mento delentamente a sua ex-aman- f'
,

d exposta na casinias das meias do
te MariE Silva, branca, com ex-�romprinz, �!le icará aqm am a

I artigos para homens �b na Feris Baabaid (isto serr, allusão
, mais alguns dias.

. casa A CAPITAL. às meias do Ferl·s). Essa taca e'23 annos e residente a rua

E 'd b I d I Silva Jardim, Mocotó, produ- Gar�ga Amaric3na I uma lin.deza e o Feris nos disse:
st,a e pa:a densç:

o ar

°fsr. zindo ferimentos. Rua Francisco Tolentino n' 1 Man ria fi iiem é um lrahalhinio classical, umaAndre Antomo e

.JouladPr��I� Maria foi medicado no Hos- TELEPHONE 1.577

pO;_.'e
obras primas di bileza... Gentes

sor estadual no Pantano o li,
pFal de Car;dade voltando UI hensa é ouros...

com o nascimento de um r1�nino l, I., J

d H I' apos os curatlvos para sua Moscou desmente Agora uma opinião nossa, dis-que terá o nome e e 10

7 (G T 'd I d
.

residcncia, B::llo Horizonte, 2 )-- em cutt a 'no sa ão roseo a nossa

t--101VADO A Policia teAe conheci- MOSCOU, 29 (G) - A provocado insistentes commentarios carnavalesca imaginação: o jul-
Com a gentil senhorinha Ro- mento do facto._ . "Agencia Tass" desmente, for- nos meios politicos, a irregular si- gamento definitivo para a entrega

�Wi��������l��t����� m31mente, a noticia de que um tuação d03 srs. Carlos Luz, No- dos premios não deve Ser feito
tÀ\1 rÃ�1 destacamento da fronleira da I\1on- raldino Lima e Juscelino Kubits- como nos annos anteriores, isto é,t1J CONVENçA..-SE r1J

g{ lia perto de U!an·B.::ntor se chek, âuxiliares do governo mi- por 5 representantes da imprensa.�� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � tinha introduzido no territorio neiro, eleitos deputados federaes, O Jairo acha que o pessoal pôderÃ" das todas as importantes conquistas da sciencia � lVIandchú e atacado outro destaca- pelo facto dos mesmos não se te- com€r bola.
t'j] do radiO razão porque recommendamo-los. �1 mento deste paiz. rem desincompatibilisado para o (E o Jairo é jornalista.•. )�� '� ._

'

li) A Tass desmente, tambem, ,o I exer�icio �o mandato de q�e fo- A com nissão julgadora deve
�� AGENTES. COSTA & Ca. r"'1 boato corrente de Se ter prodU?l- ram mveshJos. Para esse fIm to- ser composta de vinte pessoas�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis a� do um encontro entre tropas S0- dos elks deveriam deixar seus convidadas na occasião do corso.

l� r1J I viéticas e nippo-rnandchús, perto postos antes de 18 do corren�e, o E durante o corso encontraremos,
�������������ldo lago Bouirnor. que não se verificou. por c�rt0, muito mais de vinte

pessoas...

Portanto, será muito fácil.
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Cal', Guida ZeCCki!l

Modas de
1935

Po r toda semana sahirá,
á rua, o interessante blóco
--Modas de 1935, sob a
chefia do engraçadissimo e

minusculo folião Lord Mani-

A data de hoje as�ignala a

pasmgem do anniversario natalicio
do nos,o couterraneo sr. ceJ.
Leonardo Jorge de Campos Ju
nior, lo. tabelião desta capital.

Mas tem ladrão na cidáde?
(DIZ o Gi muito espantado)
Não é grande a novidade,
Pois o Progresso é damnldo.

Proc ·dentc de Tubarão
contra-se nesta Capital o

\Valter Zumblik.

fAZEm AI-1HOS H01E:

a exma SI a. d. �;1aria' Luiza
Sommcr, professora do Grupo Es
colar Lauro $(,üller;

o sr. Carlos de S�nna Ferei-

,

ra;

o sr. Euclides Vieir.1 Mafra;
a senhorinha Alaide Ramos;
o sr. Carlos Gomes d.: Car

valho;
a senhorinha Edi Vieira de

Oliveira, filha do!'r. Reinaldo
de Oliveira, funccionario publico
estad'.13I;

o menino Edison, filhinho do
sr. Pedro dos Santo!;;
O sr. Gumercindo Gonçalves.

Vende-se um armazem, bem

afreguezado, sito no Canto do Es,
treito, districto «joão Pessoa».

Tratar com Jacintho Luz, no

local. E o Zé Segui vem chegando
E puxa o halito ao bucho
p' ra dizer, felicitando:
-Já temos ladrão de luxo!1

OUTROS PARTEm ...

fi Capital infestada
por ladrões.

Para Laguna seguiu pelo Max
o sr. Armando Camisão 10. eõ

cripturario da Delegacia Fiscal.

o

BEHTE HOVA

Espancou a

eXllIIamante
Acha-se em fesL-\s o lar do

snr. engenheiro Orlando Trom

pow:,ky Taulois e de sua Exma.

esposa Dna. Diva Douat Taulois,
pelo nascimento de seu pnmoge
nito I van.

Com a lei de seguran�
ça. «A Policia en

�aiou ... »

Houve ensaio na Policia
Lá no Rio de Janeiro!
Pezar de ser o primeiw,
Correu como uma delicia ...

A cha-se em festa o lar do sr.

Hermes GUldes da Fonseca func
cionario da Bibliotheca Publica,
com o nascimento de um mem

no que receberá o JOme d,� Júu,
Médicos e advogados
Dactylographa, enfermeira.
São os primeiros pescados
Na tarrafa miúdeira!

Mas si começar assim,
Com tanto p�ixe na malha,
Essa cousa não tem fi'D
E a tarrafa se escangalha!

Preparativos de ar

rombamento na Cre
dito t%Cutuo 'PreJial...

Oh! Sidal Escute um segredo
Que eu agora lhe pergunto:
Você viu cêra, e ... com medo.
Não se lembrou de defunto?
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