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$200 I Número atrazado $300Número avulso Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

Explend:da hora de Uma
musica

De Binóculo

11 horas. No deslumbran
te salão de Palacio, uma

brisa fresca impregnada de
aroma enche o espaço. Ha
em todos os labias um sor

nso de satisfação. Reina ale
grilo

Os palacianos exprimem o

enthusiasmo com risos fran-
cos e exagerados.

Que é que ha? Cornprae para vos conven
Flores que chegam, en�ia-I cer o formidavel e econorni

das pelo hom '171 do sorriso.
co SABÃO INDIO

fJ1issã� 9)fJH11�
�a f:}€IT}�ia

raça de

pygrneus]
Hoje, das 20 ás 21,30 hrs.,

a Sociedade Radio Cosmos (P,
R. E 7), de São Paulo, irradia
rá um excellente proóramma, que
s�rá executado pela banda de
musica do 4' R. 1., sob a re

gencia do conhecido maestro te

nente Dante Corradini.

LONDRES, 20 (G)-Acre'
Londres, 20.--(G)--Tele- dita-se r,.:e as conversações anglo-

gramma de Bombaim para a brasileiras proseguirão amanhã. A
Agencia Reut�r annuncia que, em [P�OPOsiiO, põe-se ,em ,d:"laque ,n�;
excavações feitas em Vadnagar, I circules hgado, a nus-ao brasilei
no Estado de Baroda, foram des- Ta a grande b Ja vont ade dos pe

cob�rtos despojos pertencentes [ritos britannicos, em .procurar a

possivelmente a uma raça de py- solução para 33 qn -stoes estuda
gmeus que não deveriam medir das.
mais de quarenta e pouco, centi- O primeiro problema a ser a-

metros de altura. bordado é o do desc0'1gebmento
O despacho precisa que foram dos cred.tos e parece haver muita

encontrados ° esqueleto de um esperança de se chegar a accordo
homem de 40 centirnetros e o nesse ponto.
de uma velha anã de 45 centi- No concernente às relaçôe
metros, assim como uma bengala cornmerciaes, considera-se possivel

li • de trinta centímetros de compri- a conclusão de um entendimenti
LONDRES, 20 (G)-Sabe- mente. visando aclgmentar as exportações

se que, depois do almoço r.a,···.··......,... II II SI Os especialistas locaes julga- de algodão brasileiro para a Grã-
Mansion House, o sr. Stephen E... na bella limousine o n IC IP lOS vam tratar-se de u-na descoberta Bretanha, exportações q'Je seriam
Kiliik, lord-maior de Londres, chauffeur somnolento, impri- capaz de revolucionar as theorias facilitadas se, CJiTiO se prevê, a

convidou o sr. Arthur Costa a mindolhe toda a velocidade, anthropologicas da actualidade. colheita de algodão em 1935 at-

visitar sua residencia official e fez desapparece com os floris- Bom Retiro � ��= .........r=o...............,..,..._���-it;..�d����:"'��-,.�;:.���;..""'.-�"'"questão de mostrar-lhe a famosa tas envoltos em densa fuma- r--
..,.,.,.,���-" ...:II?.,z..*.�..:-���:;z--'..:.��......,,""'=., "'"" .,,",.-,,,,�-,,,,�,",�.,,,,,.,

�',ibaixella de ouro e talheres do ça. Cei. Caetano Costa 'til AC I �Jmesmo metal para 80 pessôas. Tatú Assú � � I
'::.' �

SHANOHAI. 20 (G)- A Transcorreu domingo último o � . ------ -

�a
carga excessiva foi a causa anniversario natalício do prestigio- � Esta manhã, aproveitando as belezas da natu- ��
da perda do vapor jULONG U.. � ��e�;s�n �8 "ASSa

so pOclitico colligado sr. cel, Cae- � reza e dAo tempod, fAUi CaoID�eDr��ado; fui c.o'llprar �a- ��
dos serviços de cabotagem, Ó U � Si! . gV U� � ri iii tano esta, que presentemente se � nanas. pezar e /--\ L, na SL: 1 'U'1 ,:1 e as - ��i
de 1.815 toneladas, que nau- acha em sua fazenda, na locali- � pera existencia ter recebido muitas, eu tiv , 112:::>2::> ��
tragou recentemente nas pro-"""'_· __.......,�.......",___mtl.-""'"""""""""""'......,,,,.,..."'M__ dade Irapura, neste municipio, � sidade de comprar mais. E' que sou um ,Xi,;I., • .._!(O ��
ximidades de Wuko-Ko.

I If
� I.� O Ínfluente politico foi cum- � inveterado, gosto de banana ao natural, �l .ra �0:;1 �:I

Das pessôas que iam a i
....

an tie ria prirnentadissimo, tendo vindo de � mel, assada, cosida em leite de côco, torta de ba,- (��
bordo, 200 civis e 50 solda- tll Lages uma numerosa caravana, � nana, etc. etc. �

f· I
- =-""",,,,'IM ,.___

composta d� elementos de desta- lti1 São dessas estravazancias pantagruclicas (1�1.� [>11dos, apenas OI sa va uma
.� <J �

'- �v '1- _ ,,�
mulher. que, que lhe prestaram significati- � em maior ou menor dose todos têm e S2 U'--'.! �'J,:l

�J

I Estabeleci'dos dois turnos
vas homenagens. r no prazer da gula e, que graças a De IS Cd não ��

R
.

t "I tenho apezar ele gostar de comer banana. :',)eajus amen.lt:il para ri desembal'ilaço das Igreja São João � Esse intro.to justifica a rnnha csta.lt.; '11 '.1';-- ��
to dos vencI- lI'MIem'llC�-�nI\\Hl.1�� na1lUJeg�-II.l!'l\s Baptista � cada público, hoje ás 6 horas, e vem clJCLl!112,�,aj �

IIl1iHII ii GlIi 1.1 U7 &\I iS GI'IHilóil ti' &Iii II Gf;lI � um fáto observado. '1\1

t � �iImen OS nDr cahQIj'tagem Graças a altruistica iniciativa r O avião, passando por aqui, traz I11':Sí110 110- thlIr'
do revmo. e piedoso sacerdote" vidades: é uma afirmati va insofisllnvel q te os fá - r��
Frei Felisberto e do abastado fa- tt tos na sua irresp')ndivel evidencia cOíltirm:1 11. ��
zendeiro sr. Jacob Viga, foi inau- � Hoje, no mercado, o Dr. General Bulcão com �!J
gurada ha dias, no logar Camba- � aquela sua fisiorlOl1lia am:welm :nte sJrrid2;1te e ��j
rá, em Figuerêdo, localidade des- r aquele seu ar de ótimismo qUê Ih2 ad vem do tiro- �01

m;;:m;;;;;;;;; te municipio, uma linda igreja, de r cinio profissional e da gra'1de expcriencia da \4i- l(i
que serà padroeira a imagem de � da, com aquela confianp absoluta qUe CO'1stitue �
São João Baptista. " uma certeza exata na march,::), dJma àJ2i1.:::a mos- l�
A c:'!rimonia decorreu num r trava ao Virgílio UlTIl carta, dessas q ,!2 'te' 11 va- [':

amb;ente festivo, tendo naquelle r rias folhlS de papel de sêda datilografadas. Sorri- ��
dia convertido para Cambalá r dente e bonacheirão COm J sempre, Segredando ao t:i�
cre.icidonúmero de pessôas. � oubvli.ndho ddo Moura, 0f bondoso general Esculap'o ia H1

0.5 trabalhos d:- construcção � SU 111 an O com oura-bolos 03 pontos mais sen - Im
da bello. igrej i foram dirigidos pe- r sacionais da missiva da esperança OLl do conforto. (�
la commissão composta dos srs. r ou ainda .da consolação, como quizer::m, E' sem� I��
Aureo Cabral, presidente; the- � pre necessario alimentar o fogo com lenln 110'/él; l�
soureiro--Jacob Viga; membros � nas doenças longas o oleo canforado é usado d'a- ��
B d K I Alb S k 1ft' riamente para tonificar o IlIlOcarcLo, afim de evitar �,crnar o au y, erto c e- �� 1:-',
mar e Guilherme Viga. I!t um colapso. E o caridoso e humanitari·J esculap1o, :#J
N d· f I b d �" vai fazendo isso com requintada e!e2'ancia e peri- rw

..

1�sse la oram ce e ra os <J" ,

pe'o revmo. frei Felisberto, na � cia consumada. �
:greja de São João Baptista, di- , Mas no mercado havia gente como for;11iga e �J

b
.

d '" muitos curiosos esbugalhavam os olhos e aguçavam �versos casamentos e aphsa os. � O ouvido, para ver si conseguiam apanhar algo da- �
� quela missiva confidencial. O fedzardo foi sómente ijA circular a que se refere a � O Virgilio; ninguem mais conseguiu arrancar coi- �presente portal ia é a seguinte: «Mi-

S'obre en
'�sa alguma do generoso coração do general. �nisterio da Fazenda-Circular n. as v - � Ele é medico e sabe pela experiencia pratica �7,-Rio d� Janeiro, 23 de jam-i- _......i!iiiiiiii......miiiiiiiiiiiiii ãliõiii iiiiiiiiiiõ 'it da vída, que o maior efeito medicamentoso duma �ro de 1932.-Na conformidade � droga se verifica, quando o doente ignora a sua �do resolvido no processo n. . . .

d t·S � composição ��50.703, de 1931, dr.daro aos as rnercan I � Hoje f�i assim: a todos que o olhavam com �NAPOLES. 2G (0)- Um m. Inspectores das Alfandegas e � olhos arregalados e curiosos, o ge:'h:ral C0111 o o:n- �batalhão de engenharia, com Administradores das Mes3.s de

�I
ce-nez cavalgado no nariz, sorride:�tc e al1}:;;o, '(];s- �750 hómens, sapadores e Rendas, que independe da inter- RIO 21 (C) -- O tit�lar da pasta do Tlabalh;>, sr: A- � tribuiu um amavel cumprimento, mas... da cC.rta �radio-telegraphistas, embar- ferencia de despachante aduaneiro gamemno'l Magalhães. no despacno de onlem, submeUeu a assig�� � não deIxou escapar uma só vir2'ula aoezar da

r.icou esta manhã acompa- o desembaraço de mercadori3.s tura do Presidente da Repubhca o decr �to, p�lo q'lal são modlh- � mascara da face exteriorisar conte0nta�lerj'lJ e Sd t;.). �nhado de 40 i officiaes com navegadas por cabotagem. Nesse cadas as laxas de 1{2010 e 1 110 010, fixadas �el� dec�eto �. 25, � fação. �jdestino á Africa. serviço deve ser attendido o pro- de 23 de Janeiro do corrente anno, para a mCidencia �mca de LI Tambem a ância pela curiosidade iTl<:dltem os �O contingente foi saudado prio consignatario ou quem por 1 110 O!O s?bre � importancia de t.odas as v���as mercantt� a pra- � espiritos alevantados. �ao embarcar pelo príncipe este autorizado no verso �o co- zo ou a vlsta, feita entre commerCiantes domiclhados no paiz, des-
� B! S B! Ufi (I 'f A I �Humberto herdeiro do thro- nhecimento de carga, conslderan- tinando-se a mesma a constiiuir o fundo do Instituto d05 Commer-
� ��no.' do, outrosim, dono dos re�pecti- Clan05. ��l'á'-1.T.ra:��������1::;��������.ooJ

"Luz"
r

as
Estamos seguramente informados que, por ordem

do sr. Ministro Vicente Ráo, foi suspensa a c�ncll�rel1-
cia para o serviço de fornecimento de luz e energrca a ca

pital.

Pelos

Não sabemos qual a attitude que tomará o Govêr
no cio Estado, diante do gesto do Ministro da Justiça. As
sim o rumoroso caso da luz continúa ás escuras.

249 pessôa$)
mor'l:as

aufragio 13 horas.
Flores. Quantas chiméras

e illusões reflectes nos cora

ções desta humanidades

Delas beiçosM'!, e.

----D0--

"Julong"

vos generos o portador do mesmo

titulo, na' a·Jsencia de consigna
çãJ nominal. (a) Oswaldo Aranha.

Dos funccionarios
da Fazenda

O sr. Inspector da Alfandega
desta Capital bai�ou a s:'!guinte

, portaria: «De accôrdo com o (lU �

RIO) 21 (O)-A Co.m,mls-, ficou resolvido no poce>so motÍ
são nomeada pelo mInIstro vado pela represen�ação dl «Fê
da Fazenda p�ra estudar e deração das Associações d� Com
elaborar o prQ]ecto �e rea- mercio, Industria e Lavoura», nes
iustamento dos vencImentos te Estado fica estabelecido dois
do pessoal de Fazenda já turnos pa;a o Idesembaraço, pelo
tem os seus trabalhos bem

sr. Agente Fiscal do Impc>sto de
adiantados. Consumo, das mercadorias nav�-

Em ligeiro cAontacto co� gadas por cabotagem, sendo o lo,
a reportagem, ontem, o SeL! das 10 ás 12 e o 20. das 14 ás
presidente, sr. Léo Affonse- 16 horas, bem como seja dado
ca, declarou que � p�r,te re� fiel cumprim�nto á c:rcular nO. 7,
'ferente ás delegaCIas ]a esta de 23 de janeiro de 1932, pú- ,

conc!uida, estando em estu- blicada no 'Diario O/fícial, d� I PARIS, 20 (G)- O cor�es-
do O reajustamento nas al- 26 do mesmo mês e anno.-Dê- pondente do ,'!«atin, em Berlim,
fandegas e em outras repar- se sciencia ao sr. Agente Fiscal adnuncia que o chanceller �itler
tições. Paulo de Albuquerque Lucena, e continúa atacado de lary,�gJte e

------------------, cumpra-se. (A) Zenon Pereira está actualmente sol> os CUidados

Leite-Inspector». do profeJsor Sauerbruck.

Usar o "SABÃO INDIO» quer
dizer economia, si)b todos
os pontos de vista.

H it!er
enfermou

Italia
VERSUS

Abyssinia

I
I'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Attentae em
II �� �

� A AgenciA Modert)a �
� de Public89ões! com se�e �
�(1 em São Paulo, e autorizada e fls- ��l calizada pelo Governo Federal e fJ,.\1� possue a carta patente n. 112 �j

� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por ���� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �

� EXTRACÇÃO com globos de crystaL �
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �
� teios. são presenciados pelo povo �

LabaçD. I����}��l��c����
�""[�"""l�J�;;��--:J!�"'í;'!l��������)�� IProctectora é feminino de pro- �·�����;�r:.�Ao�,�Í' � \ �. "'-UOl(": ���

leclor-3 �� CO�3VENQA-SE �
� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
� das todas as importantes conquistas d::t sciencia ��l do radio, razão porque recommendamo-los.

I
Mephystophelica r1)

e � AGENTES:- COSTA & Ca. �
I � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopelis ��

URANO. (A. C. L. B.) l�����t���

Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)
E onde fica Mqrx?
As modificações radicaes propostas pelo Congresso

Pansovietico.
O Congresso Pansovietico acaba de approvar, por unami

nidade, segundo informa «A União», a re o'ução que attende para
um governo de moralidade democratica, comprehendendo quatro
pontos principaes: a) Voto secreto, b) Parlamento formado por
eleição dir .cta, C) Egualdade de direito do voto, para os trabalha
dores agricolas e industriaes, d) autorização para a redacção da
reforma da Constituição.

caracter. Referindo-se a esta ultima, discursou o sr. ViachesIav Mi-Ha os que o comem com o

khailoyich Molotov, presidente do Conselho de Cornrnissarios do po-suor do seu rosto, com o suor
d I d d P id C

'

6 C d Tb Ih h . d .
vo e e ega o o ar ti o ornmurusta ao o. ongresso a er-

que representba tra a o

dn.3 o, ceira Internacional, affirmando que a reforma constitucional »corn-
mas ha, tamdem'd?s .qdued

eixam

prehenderia tudo o que de melhor havia no mechanismo do systen a
a roupagem a igm a e e se

I. par amentar.>d 'SPO)' am de> todos os sentimen-
A f

.

f d Ih drnini
e �

b 'I

I
'

rerorrna visa a azer com que to o o appare o a rmmstra-
'os de honradf:z para barre �t�l� o

tivo da União das Re;mblicas Socialistas dos Soviets seja escolhidode qualquer orrna em ora in: in-
di I d 1 lide o reei I

·

.

. ,

Ih irectamente pe o povo, sen o, portan", ano I o o regímen actua'Jmdo males ao; sem seme antes.
d

..

h d E dI·o
.

e quatro estazios, p:m na p 13e presente o sta o pro etanoE' que ha estornazos ooverna- ," - lhid I
.

- d' 'I. .

'" ". . e camjJonez, so sao e5CO I os por e eiçao Irecta os soviets ocaes,:lo' por consciencias e muito m-,
b - 1 d

' "

Ir : • " C'jJos rnern ros entao e egem os componentes o soviet provmciai,'elizmente consciencias governa- .

d 'S E' d U' - ,
• v ,�,

e assim por eante, ate o upremo xecutivo a mao, que e or-das por estomagcs !l. , ganzado pelo Congresso Pansovietico, que se reune biennalmente eO pão como a imento que e, _,
.. ,

dizni d d q ue se encontra presentemente em sessao.
deve ser adquirido com Igm � e

Como se ve, Marx vae ser posto de lado.
para que não faça mal á Conscien-
cia!

O pão que é arrebatado in

justamente de outras mãos, nun

ca nos poderá fazer bem, pois
que, embora alimentando c cürpo
material atrophiae ccrró : a

\COnSCiencia, que: é Lu : � i e

presenta a noss'l immorialidade ...
• • • •

. • • � • • • • • • • o'

O pão, o sagrado pão-nosso-
de-cada-dia ... , synthetisa, pelo
lado material em que o observar

mos, a vida em toda a sua crueza:

todas as lutas emanadas da misc
ria são feitas pelo Pão e em torno

do Pão!
E o pão é deglutido sempre,

em menor ou em maior porção;
com dignidade ou com baixeza de

Pão-nosso-de-cada-dia, mate

rialmente .pão. alimento material
do meu corpo cam r], EU te ::jue�o

sempre adquirido no sacrilicio de
todos os dias, sem ferir o meu se

melhante e sem espezinhi,-lo rara
a tua acquisição, afim de que, ao

deitar-me no meu leito de pobre
e castigado de todas as prova

ções e vicissitudes, possa sentir

que me alimentaste o corpo já
cançado, sem damnificar o meu

espirito que repousará tr:uquilla
mente! ...

2

CRUZADAS

Pão-nôsso-material-de-cada�Jia, eto.

que estejas sempre e sempre em

em plano inferior áqt,;eIle sagrado
Pão Espiritual, que tado n03 con·

forta e do qual tanto fallamos em

as nossas orações
Bom Deus!

sincera " ao

gralisInt mo

2" Torneio

s. v.
Fevereiro 1935

EMPRE-
GO: Para trabalho ex

terno, preciza-se de pessoas adi
vas, na Crédito Mútuo Predial

Ofdfer'ecido ao amigo "Faustus"

CHAVES:

VERTICAES
HORIZONTAES

1 Tela mui fina ôe algoôão, ou

ôe linho
2 Verme que se cria nas feri

õcs õo s animaes
3 Rio

õ

e Portuqnl
4 Rei õc Suecla
5 Traço
6 t?aare jesuita. oraàor
7 I'ompcr-tlmznto no curral ae

peixe

Cartazesdo
Dia

CENTRAL-fi hora do co

cktail, ás 7,30 horas.
ODEON - O homem invisi

vel, ás 7,30 horas.
IMPERIAL - fi hiena da

quinta avenida, ás 7,30 horas..
ROYAL-Quando a mulher

quer, ás 7,30 horas.

A marcha do Integralismo
" . .

nos rnurucrpros
iTA..JAHV

1 Uer-mlf'uqo
5 I'onteriõo
9 Peito
10 Prologo
12 ArrIuellL csquerõo 00 Rheno
l35ua
"4 ouor-riece COTl fio
15 Vogae5
l7 A' custa o lhz lc
1910aCie
2-� ['�Qcoj""panhClàa
24 Especlc OZ or z!u 00 6ra3il
z5 Tina
26 filho 012 JUDiter 12 012 menal

.

lippo

li��11 2 'II r1411�11 511 I 611 711 8\.),

I 9��11 _li�lll 011 j III 110111211 n
1311 il'�'1!411 II !I II ��li151! ·1I = il� W16J1�111711 II II�JI811��

II !_::112 011 1121;1�11 11�'112211 112511
�112"+11 li II II li II II II 11$1
2511 II II [lt�JI li�I!L611 II [In

I

I *'1 11�lE'11281! Jll911�,1 11$11"": .. 111'

30113111*,i13211 II II II 11�1133[1
3411 113 511-*�,1 :)1:)11 !I 11�'ljJrl II
__

II =

=

,,��r[ II II II ���:13911 II II II
chumbo e estanho

usuôc na Chtnn
27 Aprimorar
z8 ravallo frizão
29 Perturbcçõo
31 mulher
33 Rei loznaario

õ

e Traia
35 Outra coisa mais
37 Luz ernnncôn 00 ponta àos

aeoos Brevemente o nucleo integralista de Itajahy, realizará em sua

séde, urm s essão extraordinaria no decorrer da qual serão feitas pe-
103 secretaries dos diversos departamentos, conferencias sobre os the
'113" Deus, Patria e Família por Enir Cu-doso; O lniegralismo e a

liberdade, individual por Juventino Linhares; O Communismo e a

illusão das massa5 obreiras, por Ewaldo Baçri�h e finalmente Por
q ie a Liberal Democracia faliu, por Ivo Stein Ferreira chefe mu

nicipal.

8 A lavoura
17 Rio ao Pará
18 Hornern mui vigilante
20 Emborccção
21 A ten õn conalõeruõn como

um lar
22 H.
230ceâno
25 Liga

õ

e
7.8 Inàivióual
3,] Timiàez
.32 rílachinar
33 Hegcç'íu
34 Abalaàa
.36 f'l1rquoz
37 Larg(:]
38 rabo ao sul 00 6r�cia
.::l'J 6ranàe intef1!iiiàalJe

URANO (A. C. L. B.)

Pei�to de IPJOOO camisas
verdes desfilam em

Jali�aguá
No ultimo domingo verificou-se em Ja.raguá, a grande con

centração integralista na qual tom:}ram parte os camisas-verdes dos
sub-nucleos e nucleos districtaes.

Foi um acontecImento empolgante.
Todos ficaram impressionados com esta vietoria extraordi

naria da causa !ntegralista.
Na verdade, mnguem poderia ficar indifferente a este fa-

Só um municipio apresenta uma legião de qua i 1.000 -:a�

misas-verdes!
E' impressionante!
Nada poderá deter a marcha de nossa idéa.
E a lei de segurança?
Responda Madeiras ele Freitas por nós:
«O Integralismo é uma arvore, e a lei de segurança

é o adubo ... »

"",. .' , !V orne.os ce paga
vras cruzadas

os torneios 012 palavras cruza
(las constarão ô

e quatro enigmas,
(lUZ serão publicados tooas as

qu lrias-teiras.
l-JS soluções Das eniGmas

õ zuer-ão
ser rcrnettlôoa ao director Desta
secção 15 Dias àepois ao publica
çôa àe cooa uma.

fica instilulào um premia qUI?
I: nstará ae�uin àicçionario Simões
da fOllseco, que nos foi gentil
lTIente oiferecioo pela "Livraria
ratharinense", para aquelle que
apresentar, Dentro Co prazo aci
m:1, tJoas as soluções certas aos
rnencionaàos eiligmas.
Havenoo e'TIpate de concurren

tes, nos premias, for-se· á sorteios
pela IDh�ria ao rapital feDeral, 12m

õia previamenTe uesignaõo.
A secção charad:slira constará

àe logogrypho5 e charadas ae to
õas as especies; o prazo será o

mesmo Da secção 012 palavras
rruzaaos-
Para esta secção, ofrereço um

àiccionario de 1. Roquet. a quem
apresentar todas as soluções cer

tas aI? todos os trabalhos.

Logogripho

"
11 11

Florianopolis
Realizou·se ontem, como de co;tume, uma sessão publica.

na Séde Municipal da Acção Integralista Brasileira.
Estava annunciada uma conferencia do companheiro acadc

mico Salvino da Fonsccl.
Aberta a sessão, occupou a palavra o Chefe Municipd

Carlos Sada, que entre outms consideraçõ�s, fez a apresentação do
Chefe Municipal de Curitybanoõ, Walter Ten'Jrio Cavalcanti.

Em seguida, o un:vcr:oitario Salvino da Fonseca iniciou sua

brilhante conferencia, subordinada ao titulo Reflexões sobre o Inte
gralismo.

Após fallar sobre a figura do Chde Nacional, discorreu
-:.:om grande eloquencia sobre pontos palpitantes da nossa doutrina.
terminando com um� concitação cheia de enthusiasmo e d� civismo
á mocidade brasileira.

Suas pala vras foram coroadas de applausos pela assistencia
que enchia a sala de conferencias da A. I. B.

-0-

6a. feira proxima, todos os milicianos devem comparecer á
Séde Municipal, para os exercicios militares.

" "
u

Amanhã daremos noticias detalhadas da vietoriosa eXCUf3ão
do Chefe Provincial e o companheiro Lacerda ás cidades Integra
listas de Itajahy, Brusque e Blumenau.

-0-

Camisas Verdes de Santa
Catharina!

(Para o Rogéro)

Se co 1 tig' e 1 não fui ouvir também
_

O regato na rocha murmurar, 10-1-8-9 --)

Rogéro amaçlo,
Não foi por não querer, pois a0 te:.! lad)
O muado eu correria sem cançar!

Na planice verdejante onde a bonina
Desabrocha sorridente,

A tua Nice, Rogéro, nos teus braços
Amparava-se contente...

6-9-3-9

Nesta hora em que vamos apavorando os nosso ZnI

migas com o numero soberbo das inscripções nas fileiras
gloriosas do Sigma, boatos tendenciosos têm sido espalhados
cOiZtra nós, em todos os recantos da Provincia.

Não vos impressioneis.
São os estertores agonicos do communismo mori

bunda!
E' a Liberal Dernoch;cia que «esperneia», gozando

de um direito que qualquer individuo usa, na hora damorte ...

E se num ponto por nós desconlzecido, 2-10-3-10
Eu me sentisse acaso apavorada,
Tú me darías coragem e, mais além,
Descançaria na sombra perfumada ...

E cantando a BaIlada dos Amores

Começariam as aves multicôres,
A apparecer,-5-4-7-2-9-10
Alegres como as flôres,
E cheias de prazer...

URANO

Syncopadas
3-0 vesifdo mourisco perkn

a esta "mulher"-2 E s\::m córar siquer, confessaria
Aos céos, meigo Rogéro,

O grande amor que minh'alma por ti nutre

Subtil, sincéro!

•

3-Aquella pessôa
gorda é inflexivel- 2

3- O fausto é insupportavel--2

baixa e

Tua NICE

Logogrifo .......1$ 'ta
3-l\Ia celehre monlan!w da Sy
ria, nasceu o filho de Appolo--2

AO ALTOSA
4-Do monte oizinllO á N!egéra,
foi que o 'Deus da natureza se

precipitou-3.

3--A mulher de Hercules,
é filha de Proeto-2.

Estou firme no meu posto,-
(5,4,5,6

Pois sou soldado escorreito.
não I Embora aiguem sem direito.

I Lance ao contrario em meu rosto
I

Casaes I

I Sou do antigo «j:.adrão» ,-
de (3,6,5,2

Remoque não me faz mossa,

Commigo:�ninguem engrossa,O terreno s· rve de ar1'Ímo- 3 rI/lesmo que seja o patrão.

o homem incognifo usou

('xlratagema-4

E' muito tolo o meu tio, pOiS
não se perdeu na cidade da Vivo alegre e jovial-3,2, 1,6
ltalia! -3 Não ficando nas encolhas,

Bebo infusão destas folhas,
O homem poupad9 tem horror Refresc,mte cordial.

á morte -2 T.

O voga d� uma guarnição dé.
ve eótar prooidJ de remos-3

'R..etira-te! homêffi sem sorte

.deKarado. 2-2 (3)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commerçio,

Fre�(Íâ correntes na praça de 1 Limpos leves kilo
f'larianl3poli!l I Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 Gatos do matto uma

Indiana 25$000 Lontras média uma

Graxaim do matto uma

SAL DE CABO FRIO

SAL DE MOSSaR')'
Sacco .de 60 kilos J
5acco de <5 kilos
Moido de 45 kilos

SABAO JOINVILL�

quatro.
Ao rugas são mais notadas nr SI

mulheres do que nos ho:ncns. pe- :

lo facto de ql!� no sexo fragil a

pclle é mais delicada e sobretudo
)or serem as fibr as elasticas me-

nos resistentes. No gero! as rugas
são provenientes da perda de e

'asticidade dos músculos ou mais
comrnumrnente pela influencia do
tempo. E' muito faeil surgirem as

rugas em d -terrninados Iogares do
ARROZ rosto, em consequcncia d : con-

Farinha de milho I'vlarialilla caixa (Por Sacco de 60 1.l·ZOS) id d'c tra -çi)es repeti JS e certos gru-24:�000 A 11 E
.

I 50$000 I A'd dru la specIa pos museu are} VI a -sregra-Vdas de cêra kilo 7$100.)
,

G "k'l'
.'

1.00 Agulha Bom 46$000 da e pouco cuidado com o ros:o
rampos p. cera 10 1:V f

I J E' I 44$000 produzem, ta nbcm, o appareci-Cimento Mauá sacco J 1$500 Japonez Bspecla
Ph h P- 1 •

1 210:1;000 aponez om 40$000 meato das rugas. Na hora actual,
Osp oros inheiro íata � B' C id 34$000 com os progressos da rnassothera-

Arame farpado n. 12 rôlo 26$500
ICá orn a

rvl�RCADO FROUXO pia e da cirurgia esthetica , faci
Arame farpado n. 1 3 rôlo 35$000 .t.i �

é a correcção das rugas. Algumas
BANHA dellas sahern pela simples mas�a-I �

(Por caixas de 60 kilos) ge:n manual, outras pela electnca �
Em latas de 20 kilos 155$000! e ha, ainda, o grupo das que �
Em latas de 5 kilos 158$000 ! somente a cirurgia esthctica conse- e
Em latas de 2 kilos 160$000 II gue acabar. Não resta d�vida que •

as rugas podem ser evItadas ou O
MERCADO CALMO I melhor, reta�dadas. com a prati- :!

XARQUE ',ca, na mocIdade, de massagens.
.

As pessôas que tratam semanal�
(por kilo) mente da pelle evitam, facilmente,

Mercado ds F'1j)ri�U1C1p�iI$ Mantas Gordas I $900 as rugas. Esse tratamento deve ser

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta I $700 muito bem orientado, para que se

Feijão branco sacco J 5$,,'000 I
Sortida regular I $600 possa obter resultado.

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500. Querendo reparar, engraxar e la-
Batata sacco 10$000 DIVEROSS var seu automovel procure a «GA-
Amendoim sacc:o 10,,'1)00 (por kilo) RAGE AMERICANA» rua

Arroz em casca sacco 1 2 �OOO Cêra
Farinha Barreiros sacco I 2d;()00 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco I �$OOO Toucinho
Café em côco sacca 26']:',00
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 1$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo i '�OO
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata . 17$000
Nozes kilo 8.pOOO

Uma entre-
vista do gal.

Praças 90 dlv á vista F Iôres
51 Londres 58$563 58$963

PORTO ALEGRE, 20 (G)« Paris $785
« Hamburgo 4$790 -Fallando á imprensa sobre o I« Italia I $020 boato de fusão com o P. R. Pau

« Portugal $530 lista, em que esteve envolvido o I

« Nova York 1 I $870 seu nome como mediador, disse o

{( Hespanha I $620 sr. gal. Flôres da Cunha:

3$880 «Todo o mundo sabe, e isso
« Suissa
« Belgica 2$780 tenho proclama.do innú?leras veze.s,
« B. Ayres 3$450 . ue tenho mUItos amIgos no selO

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200 do P. R. P. Entre esses está o

Refugos pesados kilo 1 $300 {( Hollanda 8$065 sr. Sylvio ?e Campo�, �ujo e�-
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO ����ro ,�"O�lg� {1 �O"fI� fOI o «PI-

5TOrK I I E t.,. 5 h'à
dI,;; �a mtn",a,b...da .oda. Ddhl,

em 9- 1 n rauase a I as A' •

24 a 29.12 porem, a me mtrometter na VIda
5.444 politica de S. Paulo vae grande

1 5.5 I 9 di-stancia. Teuho bôas relações
8.259 com o interventor Armando SaBes
5.863 de Oliveira, e não vejo porque

iria eu prometter apoio ou fazer
conchavos com qualquer facção
paulista» .

e

ASSUCAB.
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos
Sueco de 45 kilos
Moido de 45 Idos
Enopados 2 kilos

Caixas pequenas
Caixas s�ar;dés

DrVEr�S03
I.rroz sacco
f' •

h.erozene carxa

Soda Py. a.n- ,1
C\.. bo.as ca xa

Vélas -tearina caixas
Zé:!. Mays Fischer caixa
Côco sacco

Farello sacco
.

Fareliinho sacco

VINHO DO RIO
Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios c1z.

Xarque coxões arroba

Xarqtle sortidos arroba

COUROS

Feijão (saeeos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
B1nha (caixas)
Mllho (saecos)
X&'rque (fardos)

Industria co::,:!!�a;::a�����
Por que apparecern � Florianopolis - 80n1 Retiro

��as rugas? � ACEITAM-SEPASSAGEIRO�, CARGAS c ENCOMENDAS �
. .

d
�

DR. PIRES Fett & Cia. Llrr-'uta a �
[� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol r-t)de
L�

. O encarregado MARCUS MOURA l�
�����WJ��W�������
A «GARAGE AMERICA-
NA» attende a qualquer hora do I=I'�"""�-IINão ha nada que mais enve- dia ou da noite. Phone. 1.57

lr I, ICOO Ilheça como o apparecimento das

rugas. Muitas vezes manilestam-se I! PASCHOAL SIMONE S. A.
em pessôas de pouca edade que
não as deviam, ainda, possuir. \

LIVRARIA MODERNA

São dobras muito ou pouco pro- E'unàa�n em 1886

nunciadas, que se formam de pre- Rua Felippe Schmidt n: 8
ferencia no rosto. Entre as mais

faixa postal129 Tzl, auto 1004
frequentes convem citar: a) naso

labiaes, são que apparecem em Codigo Ribeiro End. Te!g.
primeiro logar e em algumas fa- SIMONE
milias surgem hereditariamente. T vpcqrcphlo , E5tefeotypi
Partem de cada lado do nariz e En ccõerncção, Pautação, Tra

baihos em C.,lto Relevo etc.
vão até aos lados externos da

_

bocca; h) rugas palpebraes, que ���
�

se formam em baixo das palpe- 12i�
bras e do lado externo dos olhos. t�
São as mais difficeis a desappa- �
recerern e a, que dlo maior as- �
pecto de velhice: c) rugas da !
testa. Ditpõcm�se transversalmente �

de duas a '"'.'��',�)na testa, em numero 7N

�

gtrlcultura

3

1$000
1 $000 (Com pratica dos hospiiaes
2$500 Berlim, Paris e Vienna).

PELES Serviço da F.B.L, especial pa�

4$000 ra A GAZi.TA.

30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
�$OOO
8$000

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

R. CONSELHEIRO MA

Il· FRA N. 70

I
... II._�_LO_R_IA---:-:-NO_P_O_U_S�II GaVr·icrgl"ai IiRO JT�Sé" "'""'" "'"'" ... ua Ira-

dentes n. 10-flJ.'lrianoplllis

Enfermeira
Pessoa habilitada, comgrdn�

de pratica de hospitaes e sa

natorios oferece seus servi
ços em casas particulares.

Fala Alemão.
Rua Esteves Junior, 28.

MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de leiest.(3x23) duzia
38$000

Taboas leilarg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas lestas e feliz entrada
de anuo novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

f .rrnulados em cartõe. Hoje é
Li o pelo telephone ou por phono
gra'TIma: E mais chie, mais pra'
tco, social e moderno!

9$500
7$500
8$500
z'i, ')00

"

O

4�OOO
5_pOOO

Vend3·se um arrnazern, bem

afreguezado, sito no Can'o do Es
treito, districto «João Peisoa».

I Tratar com Jacintho Luz, no

local.

I

VENCE'.SEters peneus aro 2u.
Tratar na Oííicina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra 11. 100Artigos Photographicos

Men�Jiau do Rio
FEIJAO

(Por sú:co de 60 kilos)
Preto novo 1 1$000
Branco especial 25$000
Vermelho

'

20$000
Mulatinho 23$000

Conce�ios
de Radi@

Concerta. se radio com a

maxima perfeição e garantra.
Tratar com o sr. LEODE

GARrO BONSON.
Rua jermimo n. Coelho 18

5 j\,Q O
16) ;0

MERCADO FROUXO

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E' R li ti LA PJ D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

{ X�1. FARINHA DE MANDIOCA
., ''l �OO; (Por sacco de 50 kilos)
3J,�;l]OO Fina com pó 13$000
':::O�):JCO r , 11 $500urossa sem pú
5C$000 MERCADO FIRME
6$500
-8$500

GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000
28$000
26$000

REVELAÇÃO GRATUITA DOS F1LMS COMPRADOS
NA CASA

6$000
1$500
1$700
1$600

,<,"'l a-�l
' •• ����j

Francisco Tolentino n' 1.

CAMBIO

7.555
15.306
3.274
8.110

105.5/8
108.280
27.395
22.511
25.496
13.580

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Sorteios men�

saes de amor�

tização, com
reembolso

mensal, ao I'
numero sor

teado, do
D U P L O
do ca_?itdl
nominal.

Combinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titulos de
capitalização,
quer saldados
quer de pa�
gamento frac�

{;;.� �;!.� �� :-� � 1:' I�r.. � t :-',l7 r:').;J -; �:t: � e� � );'1�L���'';'� � ����t_.. .1·�k:�"j�'<iie; ��� /t:."Ii�

CompOfl}:;(J B,o,;;c!"0 rO!"<..l ;n(�r�j\(Of O de.s
envo!v�r.-len�G do éCD.�:Jr,,;o

C2.pltal GU}-J�crID!O' 2.000.000tC-ÜQ - Capj'ê; r(\�••ll�·�o: 8{)Q;OOC!.OQO

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor
Sociedade de Capitalização»ClOnano.

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANHOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
30 DE JANEIRO DE 1935:

Titulo N'
16.919 Sr. Julius Balt:lzar-Rio de Janeiro-contemplado com o CAPiTAL DUPLO

Rs. 12:000$000
6:000$000
TITULOS
18:000$000

14.366 Abel Francisco Salgado-Rio de Janeiro-contemplado com Rs.
5.772 Sr. Luiz Gonzaga Flavio da Silva-Fortaleza-contemplado em TRES
5.772 3 x 6:000$000
5.772
5.772
18.497

D. Maria Cortez-Rio de Janeiro-contemplada com Rs.
Sr. Aloysio Guilherme Ferreira Costa-Belém do Pará - contemplado
com um titulo liberado de Rs.
Sr. Pedro Teixeira de Araujo-Pelotas--contemplado com titulo libera�

do de Rs. 6:000$000
INFORMAÇõES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES

Campos Lobo & Cia.
Florianopolis -- Laguna Itajahy

6:COO$üOO
I

6:000$000
14.931

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!·,l. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindai seus filhos.
Llnõu Vista Ponorurnlcc.

Esplenõlõu praia õe banhos.
Optima nascente ae agua potauel.

Terrenos cornp l etornente planos.
A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros õo !?onte Herrilio Luz.
800 00 BranDe Quartel feàel'al, em ronstrurção.

600 ao Brupo Escolar 1os� Boiteux.
Na s�oe ào Distrirto 'João Pessóa.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieaaoe se enr..lrrega oa construcção ae !?r�oios

nCd lótes aoquiriàos,meoionh� o pagamento àe umc�entraaa á
uista IZ o restante em pagamentos mensalZs.

Informações completas, á Rua Conselheiro }'1ia/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Sf!rvida á João

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

c PITAL

_I

���������E�����;2�,
� IP I
�

�, \�� �
� ,

� r l d· �J
r;�1

�
._.-_.

Matri�W'"FL.OR iANOPOLi'
·

"=�������,....�=.., �\:
r1J FIII Blurraenau - ...Joinville Sao Francisco Laguné� L_�._:,-= -- �

� hlaes em: MostrtJario perrnane'nte em Cruzeiro do Sul �
� Secçao de Secçao de Secçao de �
�� FAZENDAS: ��� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

�\ll� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madeira �j
�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:

portas
Machinas para officinas mechanicas ��lr� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para Machinas para latociros �J ��j

� Roupas feitas
C

e janlellas.' tidnta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ���
�lJ. Sêdas anos ga vaniza os e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �

gt�.:��j t�I��, P���efi�)�c� c��c�J�rs r���:s e��a����-apparelh()S de jantar _ talhe- Loro����:��s Motores de esplosao, MOetl.oXrOess, �����;��1\

Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: �

�,',��
Alcoíchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

��\lI'ÍJ Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��
�� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
�l� Sapatos, chinellos, meias Productos cliirnicos e pharrnaceuticos sortes, serviço mcchan'co

h::"_,c1� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER � v;

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ,�

� Er"'npr·eza r�··Jaciorlai de Nav�gação. "Hoe-p-c---k-e--"-----v-a-p-o-r-e-s-.. -'-'-C-a-rl-Hoepcke", "Anna' e HfV]ax" �
�.,,�.� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Ara·ts(:)e:9J �":1
�� ��
��a ;��à?�������� �����'�_���������������.����·�7��-; ;'�_'���í�

II c:omp�,n��.�f:n:±li�!n��7�}la-8ã-hi-8ili. rl'��f� Chiquinho
5c6URD5 TERRE5TRE:5 E mARITim05 I

� Incontestavelmente A Primeira no Brasil . 1_ Espedalidad�� em. caramellos, bonbons, empadas,

�I Cr p ltn l rc:alisaào 9.0:JO:OOD�!v)no." I� cons�!vas, Vlll110S finos etc.
.

� R25ervas mais de 36.000.000$0001 � I � r'orncce doces de todas as qualidades para ca-.

�QreitQ �m 1933

17.76Z:703$361IiM '�:II" sarnentos, baptisados e baile".JmmOV<:J5
. . 13.472:2,,/9$3491

-"

• Respon<;ClbilJàaàes a55umiàas 12m 1933 2.369.93a:432$816
l (Estes rl':sponsobilicaàes refC't''!:n-sc eórnvntz aos ramas ce'� r�ESTAUI-\À��T A LA' CARTE nu primeiro andar
fOBO 2 TRAI'-ISi?ORTE5, que 5ão 05 DOIS Urn[05 em que

,- !II" 'f,' �J &::.', O D' O R O F E· R R A R Ia fomponhia opero) I l • I !b.

Ag2ntes, 5ub·Agenhz5 e Regulaàores àe Avarias em toàos os RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaaos ôo Brasil, no Lh-uquc- (5uccursal) e nas prf nclpucs !, � r�UA TRAJANO) Telephone 1.194praças extrcmgelro5

.

� �

Agentes em florianapolis rAmp05 L050 Bt fiA. l1 i!,;,..,.""""",,��._.. ... ih

Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) I'oi xo postal 19 �
Te l cq r. ALLIAHÇ'A Teleph. 1.083 � � ��...=.=�_.�_,..._""'_��...._ ..._=_.""""'=....__-_-._""'_':'!�..._""'_-_._......,._..._""'T�""'_"'":�_��_-..

I'
Eacrlptor loa em Lacuna e lto:ahy 5ub-flgentc5 10m � i. i

Blumenau 'e Lages I � "

"��������������§��
J ti;

"F'ii"2K��'$.��'�i�...�''lIJ�l1'�''''S2''3?';,z,.;;;..5imç:s;;;i*'w:�'"''z:��;;;� � I
----

II
Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L I S]A.

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

-

TTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades g astro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, uiceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bu)ga�
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

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

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
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segurança chama o
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RUA 28 DE SETEM� �03 @�",J � �õl:i2K/�

L BRO N. 16 I Phone, ; ,"?12
E �!ADj\ MAI3!

i
,

Carnaval!
I

!
i
r

1#

Momo vem ahi e se hcspsderá na

, ,C ,.,J �[1 13 B l'1

asa �Ha� �13ll��L.... �d'oI
de Fel-is Boabcd J

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAfvI l..DOS LAN�
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA nr::ASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o p:-oximo Car
naval, afim de ser vendida por preços exccpcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitern foliões!

CASA DAS �1t2 ��AS
RUA FEUPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvan�agens para revendedores
'S'.t§��� • ...':iD::"�:;;:��=

TI
I A

o PARA MOME $;0
9 A S Rua Conselheiro Mafra (esqui'na Trajano)c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Médicos

Cesar AvDr.

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori I
Clínica cirurgica-operações

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

Residencra:-R. Esteves Ju
nior, 179--Phone, 1,285/

Dr. Rlearda GnU!unsnn

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves JUnior. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua CCrajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphm2
'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

RiJa Trajanol 21

Consultas ás 17 horas

Telephlme 1.658

=---

LINICA MEDICO-CIRURGIA
i

C I

DO

D f. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais I
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS;

IIDiagnostico õcs malestios
Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radi0s U. Violeta e Infra-Ver
melhos--Completo Gabinete de

EI< c'ricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologicc

Consultoria: R. Felippe:".
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
c das 14 ás 17 hs.cTeleí.
1475 _. Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

cttnlca Medica

TIJUCAS

Advogados

efinação de Assucar

1 Dr.

Henriq": R"pp
Jor.

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

Rua João Pinto, n: 18/!
(sobrado) I

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

=========,=--==========�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos I
Escritorio: Rua Trajano, I
rr 11. I==='1

•

volume -- Districto fe�eral
Z· •• 5ão Paulo. minas e Paranó
3' •. Demais Esta�os õo Brasil

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

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

'Volume ospecial doEstado de Santa Catharina .

Pela primeira 'vez Santa Catharina terá uma completa
elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da

ustria, Cornerciaes e Proficionaes.

Red��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Alrnanak Laemmert
Advogado i

I

; I
Rua Trajano, n: 1 sobrado"

Telephone n· 1548 i:
E'UHDADO Em 1844

Annuario Cornmerclal, Industrial" Profissional,
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 COLLECÇõES

Adrní-

Escriptorio de Advocacia
9'14 ?WMG7i'2"fT7"CR'1"3"�

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ACADEmlrD
João 'José Cabral, prov.-
sionado,

1(. Felippe Schmidi, 9-sala 3

Telephonzs: mm

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

I I
-

I
Accacio Mo-

o

rerra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto R

de
-

JOAO SELVA
UA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

n. 70. - Phorv 1277.- 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.

Caixa Postal, 110.

Nas grandes luct:.\s que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou comrnercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

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

U
ENDE-SE un!a �onforta':el casa,Asita na rua prin
cipal do districto «[oão Pessoa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa �J] iscellanea

Chegou
A VO�Z DE OM��@

o Radio

Atwater

0-----------· ---------t,�},�'fI

FI
III L s �"'::,or.Stoe�G �����

AV isa a dístincta írcguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEh1mA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

�O�ii�Glldes
I i:'ieliltl� riaf::)

Pelleiei1lia
Argenti��a

A Educação na Russia Soo: �

fica _' Por S. Fridmann

Furumdungo - For SO:.Iza Ca
margo
Psyco finalyse-Por Gastão fc
reira e Silva
Cassacos - Por Co.-clciro de
==r=v
Edições de Aders. n - Editore�
Edificio d'A NOITE - /4.

andar RIO

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

--�==-

Preferil� O

EXPE

I
,

waID�� ao que e

ENTE

de (Curitiba) fabr��.����,
bom, é economico e rendôsfj

-

.----

E V E R A Q UE É Si U P E R í o R

abão II
II

I

I ..,

I
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I
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�
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Sra. dr.' Guida Zecchin

DAlu� hoje a [�d' '" .Ío anniver
sario nál,alit.::o d � (Y L',1. sra. d.
C 1, V I,

' I�ar.' a J.g. '-' ,', ':1, espOéa
do sr. LyJ; -, i' L

�l'rúr; cor ,,'.• "". -C ,,�em, a data
elo an 1ivE.f ario n 1 ,li -'0 da se

nb ...nn'ia 1\1 'r'" �Jln ' Pid,i, h
La do sr. Don- i'1 � JS Pie,ri, r �51"

dente em Santo r\Il�O );J.

� I

I
II'

doso, 01lcial elo Ex _rc,\_o;
a menina Hilda, filha do sr.

LauJelino Xaviêr;
• ...-. 11 .........

o JOV"i" V '''''''('0 t .�,,,. ,�, pro-

pridúrio do S/dJ �R. �-c ..':;
o sr. O.la Lb L" ,\ , L, op,ra-

no.

Iazz-:J)ond Kinzer

Hoje, á noite, na Sorveteria
Gloria, exhibir-se-á, após varias

substituições feitas no COl'pO or

chcsLal, o ap;'eciado J zz-Band
Kinzer, sob a direcção cO c;pplau
dido ma':õ�tro cOllteifanco sr. Max
Kinzer.

***-As etiquetas colladas no

vidro c om clara de GVO não se

despegam nem com agua quente.

:J'ó[aceiando-se o peixe, antes

de frigi-lo, com summo de limão,
vinho branco cu azeite, dá-se
lhe um sabor muito maior.

Depois de ires annos, leve seu

garoto ao campo!

fHE6Am UI'-I5 ...

PARTr;:m •••

Para Tubarão seguiu hoje o

sr. Joaquim Arantes,

Seguiu, via terrestre, para Blu
menau o nosso prezado conterra

nco sr. coron.Í LODes Vieira.
'

L

n )":,15 e as «meninas», lindas, d�n
g 1S33, cheirosas, com alvos saio

Rua Francisco Tolentino tr 1 tes rodados, calcinhas com infini-
tos babados, sombrinhas em fór-

TELEPHONE 1.577 ma de bandejas, brincos de ar

golas luzidias - boli, am com o;

core Sões da «rn. rmanjada»! L 1.d_y
Enta>: estava uma» petiça> tenta

dora, requebrando os quadris como

qualquer moça hawaiana? Lady
Ary, amorenada, flexível, fasci
nante, piscando os olhos p'ros
gajos que apertavam o cerco em

torno do Moco'o -del-:103 a irn-

concorre ao Carnaval? pressê o de que 3. Kay Francis
-Como isto não é segredo, lhe estivesse ali sambando no meio

digo. com sinceridade: o, Mi- da ma zacada t

nervos exhibirão tre: carros al- Pela: 19 horas magestosarnen
legoricos e tres de muta�ã�, .s�lldo I

te, de carro, che5.ou á séde do

que um de mutação loi iniciado C. C. C. C., a «rainha» do Mo

ha tres dias. I cotá, escoltada por tres pagem.
-E reina enthusiasmo na ca -[ S. M. foi recebida á porta do

vema minervina? Café-Java, pela directoria do C
_ Isto reina, rn su amigo, os C. C. C., tendo o presidente José

minervinos embora tenham actual c'e Diniz osculado as «ruveas

e asseti�adas mãos» de tão au-

gusta personagem] O C. C. C. C. vae instituir um

Já m séde d) C. c. c. C premio a quem disser quem é o

aliás tambem Jlv.l-Jornal S. M. Rei-Momo!

«Rainha» dJ Mocoto, num thro- Oe segunda á quinta-feira, v.n

no especialmente armado na saca- douras a redacção da Repúbli:»,
da principal do edilicio, apreciou jornal sorteado para esse fim, re
o movimento e esperou a chega- ceberà, os votos para o concurso

da de seu valoroso bloco ! da descoberta de Rei-Momo.

Depois de umas tantas evolu- Quem descobrir recebera uma

ções defronte ao C. C. c. C. a I
linda caixa de lança-perfumes! O

({rai�lha» acompanhada de toda premio foi clierecido por S. M.
directoria assumiu o cornmando o Califa de todos as Arabias,
do blóco, tendo antes saudado o F. Boabaid, o valent � proprieta
pÚ'Jlico pelo microphone do Java- rio da Casa das Meias:

Jornal!
com quem Um successo explendido a v:'

sita de S. M. ao C. C. C. C.

TA
Garage Americana

O TAMANDARE' PEDIU
SEU REGISTRO

Mais uma nota sensacional tra
zemos aos nossos sporlmen: o

Tamandaré re:I:u registro na F.
C. O., p.)d':!ndo assim disputar,

Dom i ngo , com certeza, o campeonato de
•

11935. Estão assim desta fórma

Esfusi ante eh eO'ada comprovadas as noticias, que _já
R

.

M
b demos sobre o c1ub em questao.

de el- 01110
O melhor sortimento de

estando os artigos para homens f..O na

casa A CAPITAL.

As sombras que
passam

com Lord Impressionante, segun
do noticias vehiculadas pelo nosso

ineffavel Pery!
Si As sombras não pas

sarem a culpa não nos cabe e

sim ao Lord Caveirinha que pa
rece já andar vendo sombras e en"

>ombrando os assombrados!
Estava a 1nunciado para ôntem

o juvenil
Blóco dos Palhe

tinhas

Borbo Ietas,

Casualmente topamos com

o nosso lnfatigavel Clemen
tina Britto, bebericando um

cafézinho saboroso no Café
Gloria.

a
Da Capital da Republica, che- -Ola, Britto! Quaes são

gou o sr. Gerson Ribeiro Co- as ultimas?
mes, commerciante. I -Agora é só Carnaval,

- Carnaval e mais Cama. al.

A data de hoje assiguala
pass33euJ do 3'1 .iversario natalicio
da exme , sra, d. Nora Leccb;n,
e,po�a do sr. dr. CJV. Guido
Z h·· 1 I I.·t-. � e'TI

OUTROS
e .c '

, v:; � c" '1.1 u , -,

nosso L .tado.

rarn para fazer reviver o curna contam?
vai dos boas tempos, ern que a -Com tres velhos e experi- com o seu irrequieto blóco
nossa então Desterro era consi- mentados carnavalescos Pedro Ge- M

,.

ocoto vem abaixo!
derada a cidade do Brasil em vaerd, Joaquim M.rf(a:ida e An-

que se fazia carnaval mais artis- gelo Galliani. Em nome do C. C. c. C.,
tico e de mais gosto. - Mas o Galliani nã::> era um vastissimo «tank you» !
--O que nos diz sobre o dos Minervas ? "

11
"

carnaval deste anno) -O anno passado foi, m'lS Para hoje teremos o s�nsacio-

-Que, pelo q'le estame s pre- retirou-se. nal conjuncto,
sencíando, pelo enth lsiasmo rei- E c: respeito do desafio lança
nante na nossa população, é de do pelo secretario geral dos Te
se préver, sue, os l es dias cor - nentes?
sagrados a Morno, este anne. - Nós� os dos Mml?r.'_Y, nl0
vão ser estupendos. lançamos d€safios, mas acceltamos

-O presado collega fugiu de os que nos são atirados, porem
responder á nossa pergunta. C para o anno de 1936.
que desejamos saber é >obre o -E porque não para Setem-
carnaval dos Clubes? bro ?
-Pelo que ouço dizer, vai - Porque «não temos rO'Jpa}}

ser brilhantissimo o carne.vaI no )ara isso Carnaval, custa muito
nossos Clube�: o vt!ho 12 d :linheiro, m�\l amigo. Um já é

Agosto, c vovô, vai realizar tr. s :lifficil quanto maís dois, Quer
bailes sumptuosos, como semprt ,ue lhe dig:a francamente: se o

rea�iza, em que d�rão a nota I honrado sr.

-

Coronel Aristiliano
chlq. os bem orgamzados blocos Ramos �não promettesse, corno

Arreda loura que ahi vem me prometteu, um auxilio, não

morena e Trem azu.'; o ele- Sei so o nosso prestito sahiria à

gante Lyra realizará bailes, que rua. Agora, se tivermos auxilio

promettem grande enthmiasmo e faremos até tres, porque o nosso

animação, predominando o bloco pessoal é disposto para a luta.
das japonezas, o mesmo acon- Os Tenentes vão offerecer ao

tecendo com os sympôthicos 1 5 Exmo. Sr. Interventor Federal o

e Annita, neste ultimo appare- diploma de socio benemerito e o

cendo o já applaudido bloco Dis- Minervas?

Roupas para homens e farça e olha... -Os Minervas, pela sua di-

criança só na CASA A -Mas o que quer�mos saber rectoria, ha muito que res::>lvêram
Du ante o conc' f to ferão exe- CAP,' ITAL hé sobre o carnaval de galpão? prestar essa justissima omenagem

(
'" 1

i', C!ua;Í E."�ciu ,', l',h�nte, mu- d-Ah! agora você tocou fun- a s. exa., que é um gran e a-

� _,-,,3 e,H., dVai seCos L,L' 1)' rter.cem
.

d d d
I"E!! r.:l - do no assumpto. mma I r e tu o quanto interessa

20 rqJerto';,o éwam10 para os �i�bVeI1çOeS Nó;, osFilhos de Minerva, ao povo,masqu�riamos fazer uma
� .,'X.I lOS b II ,L' ('úlnaval no sr d I

I'
. aE!i ���sas de e�tamos trabalhando para propor- surpreza a s. eXél., entregan o- he

�vr l L n� . o diploma em um dos dia de

�;reD�'��t. .l�r-e=;��; c�ri�ade ��In�g:�,n�;: ;::�c�;ç�::nd� Carnaval. A's vint':! horas,

I victoria. - Agora, para terminar, nos

I
blócos e cordões,

vavel S�
... [:�AO .

d' I
.

b

Yl � � O � <{_,� (� Curiiyba RIO, 21.-(G}-0 sr. Wal- -Então, os Filhos de Mi- Iga a_guma COlsa so re �s carros, «MOCOTO' VEM ABAIXO»
� ,�

I c!cmar Falcão apre.5entou á Com- nerva não contam com a VI- que vao apresentar os MI;)ervas!

tjp [fila � ail Gt�::'" missão de Finanças da Camara ctoria? -Perdôe-me o collega, o an-: «TIRA A MÃO»

b··
,. d N E I N

no passado eu lhe diria, mas este
j

('i � r>
fl

,.
""'-""

um su stltUtIvo ao proJec�o as
- ão. se exp ica. ão I

«BRINCA QUEM PO'DE»
F :'61 '" l '�':H}':"II"'N"\ ".,.,. b 'd

anno ternos mouro na costa e qua -

t\wC .'lI:. "J IJ li 'l.J/ ....." su venções, para serem somente c.ontan o, como não contavamos

1 d
..

d quer indiscrição.... Adeus vou

O sr. �.'lano�1 Pe� i,,.. da Cos- con�,-m?a os as Imhtuições que com competi or, pois se dizia
T d l'd d para o galpão.

t.�, corstflIiJ na l)j'aia ':'! N. S. ampcirem os
.

esva lOS, a mater- com visas e verdade que os
, E la foi tomar o carr nO 6

cl, Memte �<:.rriit, al lad,) do nid1dc, a infancí3, a educação Tenentes não sairiam este an-
o . ,

ft o nosso entrevistado.
C llt;o de Auiaç3.o Naval, diver- eugenica, e para �occorrer jasfami- no, confeccionamos carros sem

liO; co;Jorta'ici, e (1 :.lr<c·s com- lias de ·jrole numerosa, proteger a grandes apparatos. Mas para es- A sensação da noite de ontem

I clt G. " ,o • t 'UI. c;, roupas juven.tuc1e contra as explorações, timular os nossos companheiros, foi o nosso valoroso

du .)'i>..�. te) " � L.aidar bo- o abandono phy.;ico e moral, intel- organizamos um Zé Pereira, fa-

tcs, yoks e';c. lectual, desenvolver a sciencia, as zendo cocegas aos Tenentes. Mocotó vem abaixo!
A' di:3posíção dos que procu- artes, as letras e d cultura geral, Foi a conta. Encheram-se de �o

ram á'luella admiravel praia, afim proteger os objectos historicos e o ragem e metteram mãos á obra e

de pôssarem hras pQ'radaveis, patrimonio artistico do paÍz, pres· vão apresentar carros maravilho·

ach.- m-'e h_cy .:l��il<; f' sdv� vidas. (ando assiste cia aos trabalhado- sos.

P,",",os u� con.i;lo)'; partem :; :n�dlcctu'..es e incorporar o Mas nos fale sincerame:lte, a

desta �apltal diversas omnibus. serviço de comrr.unhão nacional. sua sociedade com quantos carros

o sr. Alvaro �'.1 � c, f !l1L.c;on'\- A estação allemã OJA, onda

r.o (I i CId .tura c'.' Pú C:-Cl. da 3 I ,38mm. irradiará amanhã o

(' I pW3rammi' abaixo, ",ara a Ame-
'l-)'L; l'

o sr. EJmi.n�o JII cle:':;o 7a;
rIca do sul.

o sr. He: or d'.\: .. c>la Co�- As 23,15 corresponde às 7,15
I: c-;;

hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

1 C� n L <, 1 C )' r.rr(!ira 11,15 h<.

(\�� (_;f) t !'''lU'' : '. ,)u() C2.r- 23.15 Annuncio DIA (allemão,
castelIano): Canção popular al
lemã.

23.20 'Pilherias e narratiVas me

drosas. Envin Hartung, Lotte
L·ckwald.

23. :!,5 Ultimas noticias (em alle
mão).

24.00 Noite de Beethoven. So-

6Ct-lTC t-'IOV!l lista: Annerose Cramer; Diri-

, d b
gente: Werner Richter-Reich-

Esta � p�r? ens 0 lar do 5;. heIm.
Arnoldo óabl;1o, empregado oa 1.1 5 Ullimas noticias (ca�tella-
casa C.arlos Hoepcb S; .A., com no).
o nasCimento de um fllmnho aue

11 3 O Cf" ZW'II' b "d (O,
'.« 1.J1e I mgs ru er» s

recebeu o nome de Paulo Ro-' gémeos). Uma comédia de
berto. Franz Schubert, arranjada pa-

ra o radio por Walter Sieber.
2.15 .f}ctualidades.
2.30 t75lusica de dansa.
3.00 Leitura do programma (aI

lemão, cast.); Despedida DIA
(allemão, castellano).

Fallamnos O

"homem dos
Minel�vas"! !

mente na sua caverna, apenas, car

navalescos novos, com excepção
de E�uardo Dia" o incansavel
batalhador pela nO,S:1 causa, tra

oalham com grande dedicação.
-E o João Grumiché é o Al

fredo Juvenal não estão com voo

:ês?
- Estão. Mas os quê-lazeres

�e um e molestia grave em pessoa
da familia de outro não p-rrnittern
que elles trabalhem; no entretanto

todas as vezes que lhe é possivel
vão ao galpão e dão a sua a

'nlizada opinião qce é sempre a·

catada por todos.
-E os Tenentes

Hoje recebemos urna alvissarei
ra telephonema de que o formi
davel blóco dos Palhetinhas, que
tão estupendo successo alcançou
na «Grande Parada», exhirbir
se-á, mais urna ,ez, no sabbado
á noite, com musicas e canções
novinhas dll silva, totalmente des
conhecidas do público barriga
verde ..

«CHUPA, MAS NÃO
ENGOLE»

formados ao longo do ,J«ira-�ar,
S. M. Rei-Morno, de lancha es

pecia], illuminada com fogos-de
bengala, desembacará na Ponte
Municipal, ao ribombar de urna

salva de 21 'iro!
S. M. será saudado pelo C. C.

c. C. passando em seguida re

vista aos blócos e cordões e de
pois da séde do C. C. C. C. as

sistirá o desfile feito em sua honra!
Mais tarde S. M. de auto toma,

rá o commando do regimento fo
lião e farà uma marcha pela zo

na de guerra [u zarca !
Vae ser uma festa excepcio

nal, para a qual o C. C. C. C.
pede o concurso de todos os bló-
cos e cordões e do público em '�,

geral.
'

Quem é o Rei
Momo?

-Leu a entrevista que nôs con

cedeu o nosso collega José de
Diniz, secretario geral do C. C
Tenentes do Diabo?

---,-Li. José Diníz, qu:! é um

verdadeiro gentleman, teve pa
lavras muito amistosas e muito

gentis para com a Sociedade a

que tenho a ho ira de presidir.
Realmente, embora adversarios
os Filhos de Minerva, e o

I Tenentes do Diabo, se uni

ApeLar do ventolsul rijo, eos

tante, esfriante, arrasante, Lord
Capelinha botou a turma para a

rua a danou-se a requebrar.
O pessoal estava de fardetas

«PALHETINHAS»

(,DISFARÇA E OLHA»

«JAPONEZAS»
«BAILARINASMILITARES»

�ARREDA LOURA, QUE
AHI VEM MORENA»!

«PERDIDOS NA FLO
RESTA»

«FILHOS DA LUA»

METALICO-DE-LUXO

O Feris tem sido
radão !

Que presente!
Que bondad�!
Que concurso!

Que farra!

um cama-

Quem é o Rei
Momo?

Chegará domingo!
Grande sensação nos meios car

navalescos !
Uma bruta fe5ta!
Viva o C. C. C. C., o Califa

e ô. mim tambem.
Lord Tubarão

Desportos
Redactor-Cypriano Je. sé '.

::�: RIVER x PALESTRA
.ITALIA

Jogarão hoje, em S. Paulo, os

dois quadros acima, despedindo
se dessa capital o quadro ar

�entino.

Mas como?

Estilhaços meus, coitados
Andaes, já, tão pobrezinhos;
Tão tristes, desconsolados,
Meus jnnocentes versinhos!

Que quer? Deveis ter pacien-
Ceia,

E embora vos falte llmparos
Sujeitae-vos á inclemencia
Da Ilha dos Casos Raros!

SaraplãQ
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