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tl� AO. �L I f"� ------ - iCédulas fasas de O Veio a furo o abcesso, nesta quarta-feira de cinzas t
C2uOIOaç$a-OoOO eEnsltaC�roR r

..!1
no inicio da época da penitencia e do jejum. Rasgou-se a

��no �"fantasia e lá vai a carta de Bisbilhota Assú: w

I «Rio-Fevereiro de 1935.
O director do Thesouro do tL Bisbilhota. Camaradão Ama. �

Estado communicou ás delegacias

I
,� Um shake-hands. �

[iscaes do Estado e exactores de If São duas horas da manhã, estou estafado do traba-
Collectorias das Rendas Estadu- If lho e do plantão; mau grado isso, tenho diante do tinteiro
aes, que se precavenham contra a

III
tua carta mehstolelica, cheia de interjeições e de reticen

circulação de cedulas de.. . .... eras perversas.
200$000 f�lsas da estampa 1 �, � Vejo que os anos não apagaram de ti aquele tem

com a esphinge do Barão do RIO 1 peramento daninho. Procurei bisbilhotar sobre o que pe
Branco. Essas cedulas são Itrans- � des, €, parece-me que fui muito feliz. Aí vai o róI dos no

parentes em especial a de numero

i'it
mes que estão na baila para futuro presidente da terra das

96.818 da serie 7a. da mesma r bananas.
t Dr. Nerêu Ramos é candidato da ala direita does ampa.

�A circulação desse dinheiro

�ij
Partido Liberal Catarinense.

papel têm se evidenciado em " Cei. Aristiliano Ramos é candidato da ala esquer-
g. ande parte no interior do Esta- da do Partido Liberal Catarinense.
do e mesmo em nossa cidade,

on-I
Cel. Marcos Konder é candidato du.n grupo de

de já foram recolhidas algumas banqueiros e industriais e tambem do dr. Nerl..il Ramos, 31

cedL::l� LL.:.s. E' necessario que r.' por ventura via a fracassar a candidatura deste.
os srs. cornmerciantes tenham � Dr. Edmundo da Luz Pinto está desencarnado,
muita cautela com os aguias que í!O mas identificado com a nova órdem de cousas. N 30 aspira
pretendem passar essas cedulas. r nem pretende, embora alguns amigos o façam candidato.

.. Dr. Alvaro Calão é candidato do Henrill1ê' Lage e

de outros interessados.
Dr. Leopoldo Diniz [unior é cmdidato dum gru

po de jornalistas como ele.
Dr. Manoel Pedro da Stlveira é candidato duma
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prático americano. I ,j
The lists of casua li fies are carried 01 /"ro!7J )

,

O sr. Luiz Ferreira de Mello, day to day; you stop in lhe midest as iiZ a slory �,�
f 'b!" A!"

WhlCh is lo be cO,7tinued in our next, diria U'11 f1eur �-!Jpro essor pu ICO em nge ma, matico inglês.
'"

�\lqueixou-se á Policia Civil de que Por hoje basta. q(lntem, fôra aggredido pelos srs.
II Um abraço do AmO. ao dispor, Bisbilhota AsslÍ. ��Eudydes Honorio e Leopoldo H Confere com o original em essencia. Dois ou três ad- "

Koerich, tambem residentes na·
II jetivos foram suprimidos ou substituidos. '��quella villa.
II ra = S B I UI O 1l' ti ;'á

Os !rês estão em Florianopolis .. fta passeIo. ���tã1��r:&:r*1���������Y����:.L�·:.��

.$200Número avulso

Precaução!

lnc e nd lu
-EM-

Joinville

Louvavel
FULMINADA UMA CRIAN
ÇA PELO TERCEIRO

RAIOiniciativa
Pedro Helmer, leiteiro e pro

prietario de um ômnibus que faz
a linha FIOl ianopolis-c-Biguassú,
reside com EUa familia no lagar
Barreiros, districto de João Pes-

De industriaes e com

mercianies calha-
JOINVILLE, 5 CC) - Eram

mais ou men is meia-noite, quando
a nossa população foi alarmada
ôntern, com o violento incendio
que destruiu completamente o

predio á rua Duque de Caxias,
onde está installada a Casa Com
bate.

---�� sôa
--_ "':,..-,g"I •

.

di 'd B
�

"V�' G - supplentes do Sabbado á noite, um aconte-J\ primeira irectona o an- lena arçao,

co do Comrnercio e Industrie de Conselho. cimento trágico veio quebrar a

Santa Catharina ficou constituida Os accionistas entrarão com os

I' tranquillidade
de vida daqnelle

com os seguint�s nomes: Consul pagamentos em 4 chamadas, cac'a lar pacato e venturoso.

Carlos Renaux, Bonifacio Schmidt qual na importancia corresponden- Com a tremenda tempestade
e Irineu Bornhausen, directores; te a 25.1' do total, devendo a desabada sobre esta C,?itai e ai

Genesio Miranda Lins, director primeira ser feita dentro de 30 redores, naquella noite, duas lais

aerente; Marcos Konder, Augusto dias, o que prova que em breves cas cahiram nas proximidades da

Luiz Voigt, lngo Hering e An- dias leremos o novo banco em casa de Pedro Herrner, sem, con-

tonio Ramos, supplentes de dire- funccionamento. tudo. causarem damnos, alem do

dores; Francisco de Almeida, Ro- grande susto.

dolpho Renaux Bauer, Bernardo Parecia afastado o perigo,
Stark e Aristides Palumbo, mem- quando uma terceira faisca, pene-
bras do conselho fiscal; Arno S ftb rianhA trando na residencia e per-::orren-

Bauer, Elisiario Pereira, Fritz'" U
-

, U do diversos compartimentos, foi

M "I' 5 h id M I fulminar a peguena Martalena,axirm iano c nei er e anoe

sua filha de 7 annos de idade que,
na occasião, se d;rig�a IJara a co

sinba com seus paes, �Ilartalena
teve morte immediata, emquanto
que seus paes nada wffreram.

de máus

�ó"esMovido pelo
despeito Sabbado último, ás 21

UM MILICIANO ESM.URRA U1\\ horas, era a quietude da sa
Ia dos commissarios na Po

POBRE ENAMORADO
licia Civil quebrada por uma

Segunda. feira de Carnaval, ás telephonema de que nos Co-
20,30 horas, ab;:ig�,:1do.se de for- queiras, no vizinho districto
te aguaceiro, daquelles que quási de João Pessõa, o velho pre
incessantemente nos dois últimos to Malachias Fernandes, de
dias de folguedos de Momo an- 70 anros, jazia ferido, á fa
daram mexendo com os foliões, ca, três vezes, por seu so

muitas pessôas recolheram-se sob
I brinho Diomedes da. Rosa,

a frondosa copa da grande e de 30 annos. Comettido o

tradicional figueira do Jardim 0- delicio, o sobrinho de Mala
liveira Bello. chias refugiou-se nos maltas

('. Entre ellas, o jovem alfaiate das immediações, emquanto CongregaçãoArnoldo Bamchewípz, e um gru- O ferido era conduzido, na I d
.

Bpo de senhorinhas onde figurava Ambulanc�a� para. esta caPi-1 O Om
a namorada, de Arnoldo. Como tal, 0!1de la! medicado pelo Canse lho
um bom folião amoroso, ° nosso dr. Fernando Wendhausen.
Romeu não pôde deixar de brin- ° sobrinho de máus bófes
dar a sua Julieta com os esguichos mais tarde foi prêso, dando
perfumados de lança�perfum.:!. entrada no xadrez da Poli-

Entretanto, nessas 0ccasiões de ciâ Civil,
enlevo' coió sempre apparece um

---------

Roupas para homens e
desmancha-prazeres. O de ontem,

SAf criança só na CA A
por exemplo, encarnou-se na igu- CAPITAL
ra bellicosa do soldado da Força
Publica, Nestor Dias Cardoso,
que, de combinação com o civil
Acenar Dias Cardoso, entendeu
de apimentar o colloG)uio de Ar
naldo.

E, sem mais aquella, Acenor
deu forte empurrão no enamorado
alfaiate, dando ensanchas, a que
o miliciano entrasse a esmurrar o

desprevenido moço, que ficou com

o rosto cheio de echimoses.
A Policia Civil deteve Acenor

e mandou apresentar ao oflicial
za.

o de dia o miliciano aggressor. Acrisio apresentou-se á
° melhor sortimento de Policia Civil.

artigos para homens f..O na

casa A CAPITAL.

�V1ordído por
cão damnado

Chegou segunda-feira a esta

capital, sendo logo cubmettido a

tratamento na Directori.l de Hy
giene, por ter sido mordido por
um cão hydrophobo, o lavrador
Pedro Scheiber, com 26 an lOS

de idade, residente em Annitapo
Íis.

Saraga Amaricana .

Rua Francisco Tolentino tr J
TELEPHONE 1.577

No próximo domingo se

rá ministrada communhão Pelo sr. iRené Barraux, dignomensal aos congre&adus, na
agente nesta praça da Air France,

c�pella do GY,mnaslO Catha- foi-nos offerecido hoje um exem

nnense, na missa das 5,30
I piar da edição de domi3go, 3 do

Comprae para vos cOl1ven· corrente, (6a, edição) do grande
cer O formidavel e economi- diario francês Paris-sair, chegado

Atrope IIa BII co S_A_B_n_O_I_N_D_IO_.
, ���;el!� manhã, pelo avião da

menta Industria e Assim, graças ao serviço de
transporte aéreo, rdpidissimo, que

Profissões aquella poderosa companhia man·

tem, apenas tres dia.s após, po�
Segunda-feira última, foi

o lavrador Olegario Manoel
Machado, residente em Itaco

roby, atropellado, á rua C.
Mafra nas proximidades da
Casa Haberbeck, pelo auto
n' 245, conduzido pelo chauf
feur Acrisio Miguel de Sou-

RIO, 4 CG)-Por acto de
hoje o director geral da Fa
zenda Nacional prorogou o

prazo para cobrança sem

multa do imposto de indus
trias e profissões referente ao

primeiro semestre do corren

te anno, áté o dia 26 do
mez em curso.

A
.

«GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone. 1.577 ..

II
__________________ ' __ o .. __

Assassinatos AggredidaPrincipio de

incendio nosuldoEstado
Sabbado último, verificou

se no prédio n' 70. �a, rua

Felippe Schmidt pnnC!plO de

incendio, que foi logo
_

aba
fado. Houve intervençao do

Corpo�
dos Bombeiros.

LAGUNA, 6 (G) - Na localidad!! Nova Veneza foi
assassinado por Victor Camilli o sr. Luiz José de Souza.

"

u u

IMARUHY, 6 (C) - Foi assassinado no logar Sacco Gran·
de o sr. Octavio Martins.

.

/

I Número atrazado $300

I i"

Pela falta de

. \

o ômnibus •

virou

Segunda·feira, ás vinte-e-duas horas, quando VIajava para
Palhoça, um ômnibus que faz aquelle linha, em virtude da escuridão
reinante na Ponte H�rcilio Luz, por causa de diversas lâmpadas
apagadas, foi de encontro a um trecho em concerto, virando o vehiculo.

Felizmente não houve victimas, nem feridos.

coluna revolucionaria.
Dr. general Antonio Vicente Bulcão Via/La é

candidato do sr. general Góes Monteiro. =:
Camandante Lucas Boiteux é candidato 'do 'sr.

Almirante Protogenes Guimarães.
Cei. José Eugenio Müller é candidato de si mes

mo, com um escritório instalado na Avenida, dispondo
duma datilografa, e dois mensageiros, para tratar do as

sunto. Este coronel têm mexido p'ra burro ne3se negocio;
como pódes ver pelo numero de pretendente3, o pít-So é
suculento.

Porém isso vai acabar assi n: Flores da Cunha é
um pedaço do pão, Armando de Sales Oliveira, o outro,
Entre os dois fic'! Sta. Catarina. E' certo que na hora
precisa, o dr. Getulio Vargas, que atualmenL: ainda não
têm candidato, entre com a salchicha e complete o prato
á la minuta-cachorro-quenle-Todos perdem, só ga·
nhará um.

Como no Brasil, por arte de Berliques e Bf'rloques os

estadistas surgem num abrir e fechar d'olhos, é provavel
que vocês, aí, tenham mais uma duzia desses predestina
dos.

Como dmigo e confidente devo dizerte que no Brasil
os que estão ficarão, embora, á ultima hora. apareça um

fardado, para comandar o batalhão barriga-verd,�.
«Presunção, agua benta e caldo de galinha cada um

toma quanto quer» este velho adagio da prátié:l filosófica
do povo não foi ainda revogado.

Confiar desconfiando ainda é uma b(la divi;:a do

õt .�••

"'.
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JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOUS

Accacio Mo-

Dr. Cesar Avila

Ex.assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

I
E

Dr. O�rwale:ic Bulcão Vianna
. Dr.. Cesar sart�ril
CIi",ca CIrurgica-operaçoesl
Das 3 horas em diante día-í
riamemente á R, Arcypreste'
Paiva n: 1 - Phone

1.6181Re;idencla,�R. Esteves .Ju-Inior, 179�Phone. 1.2851
�=I

Escriptorio R. Felippe
I Schrnidt n: 9 Phone 1483

1========

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Ricardo GoUsmar.n

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur-

.

gia e Ginecologia .

Res.Rua Esteves [unior, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua "Crajano /8

TELEPHONE 1284
®���
��Q.ü;:.�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.Dr. Antonio Botin;

Medicina lnterna- Syphm�
'Vias Urinarias

Consulto rio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado l
, I

Rua Trajano, n: 1 sObrado! ITelephone rr 1548 I:'
=-===-==-�=-=-----==l· I

�==�==��====��
CUNICA MEDICO-ClRURGIAi '

DO J
Dr. Aurelio Rotolo�

t
Com pratica nos hospitaisl

da Europa f
t

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS�

Escriptorio de Advocaci--::-I
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-

.

sionado,

n. Felippe Schmidt, 2;sala 3

TelephonlZs:
-

_I1Diagnostico àas molestics
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -,

Ondas Curtas e Ultra Certas I

Radios U. Violeta e Infra-Ver-� �����-�������I
melhos--Completo Gabinete deJ

EL c'ricidade Medica t
Applica O Pneumo-Thorax Ar-� I

tificial contra a Tuberculose Pul-'
manar, com controle raàiologicd,

Consulto rio: R. Felippe�ct
Schmidt rr 18, das 9 ás 12;
.; das 14ás 17 hs.v-Telel.i
1475 - Res: Visconde de:
Ouro Preto 75-Telef. 1450,

.' _I

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. -- phonp' 1277.-

Caixa Postal, no.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

Nas grandes luctas que desde-
, 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!

TIJUCAS

Pharmacias]

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

Armuario Commercial, Industrial, Profissional, Adrni
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

• volume·· Districto feàeral
Z· •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' •• Demais Estaàos 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 vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa 'Catharina terá uma completa

.

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

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

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Refinação de Assucar

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.

VENDE-SE
uma coníortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessõa», com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Chegou
A VO�Z DE OURO

o Radio de Quaridade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

.--------------���--------�

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 íreguezes.

RUA JOAO PINTO N. 21

Novidades
literarias

Pelleleria
Argentillla

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

A Educação na Russia Sot'Í'?'
lica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca-

I margo
I Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe
I reira e Silva
I Cassacos - Por Cordeiro de

I �pl?lpUV

I Edições de Adersen - Edilore:�

Edificio d'A NOITE - /4.
andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com OIeimll

é dar valor ao que 'é bom, é economica e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SU'PERIOR

•• ,I

'!
,

. ' ..�. .
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A GAZETA 3

Commercio,
e Agricu.ltura

De Romão Pedro Schwartz e

4$000 Aquilino Victorioso Schmidt, bra-
30$000 sileir s cas.dos, commerciantcs e

3$000 residentes no logar Alto Biguassú,
4$500 contractou entre si uma sociedade
4$000 commercial para a exploração do
4$000 commercio de armazem de seccos

3$000 e molhados e compra e venda de
8$000 productos da lavoura em geral,

com o capital de rs. 3 :000$000
SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI _ PRI- dividido em partes iguaes, pOI

9$'500
MEIRA .QUALIDADE , tem,po indeterminado sob a ra.

ã

Sacco de 60 kilos T b d I (3 23) d
Sacco de 45 kilos 7$500

a oas e ei est. x UZIa

I social de "Romão Schwartz &

Moido de 45 kilos 8$500 '

38$000 Cia", na praça de Biguassú (Altc
20$000

Taboas lei Íarg. 3x3 I dz. 54$000 Biguassú).Enclpados 2 kilos Pernas de serra lei dz. 28�000
Fôrro de pinho 14�000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16�000
1 x5 a dz. 6�OOO

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

68$000 Graxaim do campo uma

68$000 Catetos médios uma

55$000 Porco do matto uma.

62$000 Largatos grandes uma
48$000 Veados mateiros kilo

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
3acco de 45 kilos 7$500 S f
Moido de 45 kilos 9$000

arra os �

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 40$000 ('Por sacco de 50 kCos)
Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pô 13$000
Zés Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó II $500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspeCIal 50$000

G 1\ kil
.

$400 Agulha Bom 46$000
rampos p. cera 1 o 1

J E' I 44$000Cimento Mauá sacco II $500 I Japonez B
specia

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 B'pon� ?dm 40$000

Arame farpado n. 1 2 rôlo 26$500 ica om a 34$000

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

Mercado de Floriallopolls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO

Milho sacco 10$500
Batata sacco 10$000' DIVEROSS
Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco I 2$000 Cebo
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco I 4$000 Toucinho
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1$500
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhasfata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

Praças 90 d[v á vista
51 Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« ltalia 1 $023
« Portugal $500
« Nova York II $870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « HolIanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOl'K em 20-2 Entraàase 5ahil)as
13 a 20-2

10.367
13.434
7.906
9.740

Preços correntes na praça de
F'lorlanopolls

FARINHA DE TRIGO .

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

ASSUCAR
Extra
Diamante

. Christal
Moido
Terceira

SABAO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

DIVEnSOS

_ VINHO DO RIO GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000

Xarque coxões arroba 28$000
Xarqlle sortidos arroba 26$000

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

COUROS

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Baaha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$500

eléctrica Consultorio
de bellezaIndustria Junta �om. A falta de energia

merclal do TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

Estado MERCIO DA CAPITAL _- Cirurgia das rugas
Acha-se á venda, no predio rr 56, sito á rua Con-

celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO, DR. PIRES
com força de 6 HP, muitissimo economico e íunccionan- . .

do admriravelmente, em perfeito estado de conservação. (Com p�atlca �os hospltaes
O motor em apreço é movido -á gazolina kerozene ou a

de Berlim, Paris e Vlenna)No. do Rees. 1421 r

S b
. '.

k I tri
,

Data" "2-9-935 oleo-�ru. u stI.tue com. vantagem a energ!�.e ec nca, pois Serviço da F. :13. I., especial tara
é mais econormco, Optimo para mover officinas typogra- «fi Gazela»
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to
da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor

rente para as suas machinas.
Lembramos ao Governo do Estado e nadquiril-o,

pois que se presta para as suas officinas typgraphicas
ou mechanicas.

Preço para a venda 5:500$OCO .

Mês de fevereirô

CONTRACTO

PELES

A cirurgia esthetica tem ad
quirido nesses ultimes annos bas
tante desenvolvimento. Principal
mente a correcção das rugas, pe· ;�
Ia simplicidade dos varies me- /.'

thodos existentes merece um re-

rolO', .' . � �. ," �.«l> g�stro :special. Ne�sas interven
���r���i����t�� çoes nao ha necessidade de esta-

� .' � dia em casa de saúde ou hospital,

� Atten tae bem' � ��:s f:c::t�eo��;�t��r��:S P:�:;:
� _

RI � �cha-se perfeitamente na norm�-
rX1 ��j hdade de suas occupações, Se
�J A Agencia Moderna L�� não fosse o resultado transforma-

No. do regs. 1422 � de PubHcaçoes, C01TI séde �' ?o�até mesmo as pessôas �ais
Data" "9-2-935 ��1 em São Paulo, é autorizada e fis- � llltIm�s, �ertam�nte, não notanam

�] calizada pelo Governo Federal e que tivesse havido operação. Sob
De Joaquim Antonio Vaz, HII � possue a carta patente n. 112 � o ponto �e vi�ta da cicatriz, tOI-

debrando Dinardi Vaz, Emilianc (� na-se ella invisivel pelo facto de
Rosalino da Costa, Vidal Ra-

�� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes) por ��
que os cabellos cobrem perfeita

mos Netto e Fulgencio Vieirs ll'à semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �1 mente a incisão feita pelo bisturi.
Borges, brasileircs, residentes nes- ��1 �( Sobretudo em pessoas velhas,
te Estado, teem entre si contra- �J EXTRACÇÃO com globos de crystal. � com as, bochechas cahidas, rugas
ctado uma sociedade commerci- � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- � naso-labiaes accentuadas � «dou-
aI, para a exploração do com:ner- 2�1 :teios são presenciados pelo povo �� blemlt'lTIdento�» des.ef?vohIdCo, os

cio de Carne Verde, couros e o C1J l� resu a os sao magm ICOS. om a

mais que convier com o capital �������.���Ioperação
é facil

.'
um rejuvenesci-

de rs. 40:000$000, contribuindo mento de quinze' a vinte annos.

os quatro primeiros socios com a ���'���i�h�@i���t������'l Conícrme a localização das ruo

quantia de rs. 10:000$000 cada � T t
.

d � gas varia o côrte que se dt".ve pra

u�, sendo o socio Fulgencio Vi-

�."
ranspor e rapl o

��. Iticar, havendo_ a peque�a .e a

ena Borges comprador e vende- ��. I �.i�. grande operaçao, Na pnrneira a

dor, com a commissão de15$000 � Florianopolis Bom Retiro

�
incisão é feita no logar em que se

por cabeça sobre a compra ou

��A
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS

. inserem os �abellos � desce aO,la-
venda do gado em pé, por 2 .� do do ouvido; terminando acima

annos, sob a razão social d}Vaz, " Fett & C ia . Li na i tada � do lobulo da orelha ao passo que
Costa & Cia", nesta praça. AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol r� na grande o côrte é prolongado '

O encarregado MARCUS MOURA l� por detraz do pavilhão. E' esse,
No, do regs. 1416 �f�,�i��'��lé��l�WJ��i��G do modo mais resumido e simpl.s
Data" " 26-1-935 possivel, o processo cirurgico para 1

. ,���l��l����t��� a correcção das rugas, mas con-
'.

.

De Juh? Jacobsen, Rlcar,do \�
_

r� vem entretanto lembrarmos quePlske e Remholdo Butzke, SOClOS �� CONVENQA SiE l� não ha um methodo definitivo
c�mponentes da firma nB�tzke & � que nos receptores PHILIPS são aproveita- � applicavel a todas as pessôas. Á
Clan, da praça de! Jar�gua, resol- � das todas as _importantes conquistas d::l sciencia � qu�ntida�e de pelle que se Ietira
vem de commum accordo e na

�.�
do radiO razao porque recommendamo-Ios. l�� vana mUlto de 'accordo tambem

nlelhor fôrm� de direito, dissol�er � '" . � com o caso' que �e tenha em vis-
a m�sm� �ocledade, pela maneIra �. AGENTES.- COSTA & Ca. � ta., O certo é que nos ,dias de
segumte.

.'
. . r� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r,;\.�, hOJe, a operação esthehr:a das

a) os $OClOS RIcardo Plske e �� �j rugas produz re'\ultados maonifico3 (
Julio Jacob�en recebem, por sal�() l,

, ����,�����,?� remoça�do em pouco,s mi:utos e
de seu capItal e lucros, a quantia.. � 1!1" e.e.rO numa Intervenção SImples, sem
de 4:300$000 cada um; 'O 50- rG e dôr, um rosto envelhecido.
cio Reinholdo Butzke recebe, por � O. .

saldo de seu capital e lucros e � a Concurrencla
para paga�ento de di�idas pas�i- & i _

vas da SOCIedade, a ImportancIa � G N DI' F' I hde r5. 29:200$000. O� outor- � m b
a e egacla �sca lac a-se

,� � a erta a concurrencla, pe o pra-gantes e reCIprocamente oukrga- �

I"� d 30 d' t d 26 d� so e las, a con ar e edos dão-se mutuas, geraes e ple- � � F 'lt' d.
_

. � � "everelro u imo, para a ven a
nas qUltaçOéS. � h 'bl' d I h� em asta pu ICU, e uma anc a

á gasolina, pertencente á Alfande·
ga desta capital.

Os interessados deverão enten·
der-5e na Admnistração do Do

I
minio da União, junto á referida-

I �degaCla.
VENDE

..SE
ters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 k,ilos)
Preto novo 1 1 $000
Branco especial' 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 k,ilós)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos 160$000

MERCADO CALMO

XARQUE
(por k,ilo)

1$900
1$700
1$600

FIRME

CAMBIO
ASSEMBLE'A GERAL

ORDINARIA

6$000 .

1$500 Banco de Credito
1$700 Popular e Agricola
1$600 de Santa Catharina

�.

O Conselho Director do Ban
co de Credito Popular e Agri
cola de Santa Catharina, de ac

cordo com o artigo 23 de seus

estatutos, convida os snrs. accio·
nistas deste Banco para a As
sembléa Geral Ordinaria a rea

lizar-se na sua séde á Rua Tra
jano nO. 16, ás 14 horas do dia
1 4 de Março deste anno, afim
de tratar-se do seguinte:

a) approvação do Relatorio e �
Parecer do Conselho Fi�cal; •

b) eleição do Consho Fiscal e
e seus supplentes; �

c) renovação do terço dos Vo- ,.
gaes do Conselho Deliberativo.' .,

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
l'RIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael 'Digiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

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.

I
•
•

REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS <O
NA CASA �

G
....-----G._OiJ·.�---,.....,.....-----

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
J 3.5GO

Faltam as sahidas dos

24.302
17.945
20.824
5.725

Florianopolis, 28 de Feverei
ro de 1935.

"1

depositos paIticulares.

_ ..�'- .__ ._....._- "_- c.

...�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ -Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� I e p c I� �,� . ��hll �:II
� Matriz: FLORIANOPOL.IS �
� Flllllaes em.·

BlurllenaU - _joinville Sao Francisco Laguna Lages �.J,I,� Mostr\..Jario perrnaraente em Cruzeiro do Sul �
. � Secçao de Secçao de Secçao de �
[� FAZENDAS: ��
�\� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �,,� l'

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar �madeira �. I;�
f� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mcchanícas �t-J
l�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �\'q .e

� Roupas feitas e janeIJas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

���.

� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão,
.

Motores �\,,�

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
o

�

� Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: eixos, �
� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �4

rX1 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-
-

��'t4 Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODVER �� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de NavegaçâQ "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de- Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
�����Â� j�{��l�W�� ��W���1�����t����V..Â.VA.VÀVAVA�$
-Companhia Alliança da Bahial

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen.
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- =====;;:;;;;=;;::;;;;;;;��;;;

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������I'Irins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual Aleoolestá fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga-
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente .

Paulo Schlemper Péça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 7O Vi rgi liO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

·�G
·

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-I FLORIANOPOLTS Ii,. areia ..

u a Ti ré,�
���===�==============�=======�====�� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

__======_J-�����������.tj�e�n�to�e:5_:R�1���F�I��r�;a�nO�IJ�O�!!l.J

A CAPITAL.

•

A GAZETA

••• Punõcõc em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r�pital renllsuôo 9.000:000$000
R ...servas mais a... 36.000:000$000
Receita �m 1933 17.762:703$361
'Irnrnovals 13.472:299$349

I
Respon<;abiliàaa ... s cseumlõus em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliaaaes ref r ...m-se sórnente aos ramos ali"

f060 e TRAN5PORTE5, qu são os 0015 Ut-llr05 ...m que
a I'ompcrihlc opéra)
Agentes, 5ub'Agentes e Regulaàores ae Avarias em toõos 05
Estaaos ào Brasil, no Llruquc- (5uc(ul'sal) e nas pr lnclpceel

praças extrang ... iras \Agentes em florianopolis carneos L030 & ('IA.

\Rua r. mafra ri' 35 (souroõo) Cctxc postal 19
Telegr. ALLlANÇA Tel ...ph. 1.083 .

Escriptorios em Laguna e Itojahy 5ub Agentes em \31umenau e Lages' .

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!,,� 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. code brindar seus filhos.
Llnõo Vista Panoramica.

Espf enôlõo praia ae banhos.
Optima nascente a e agua potavel.

Terrenos completamente planos.

fEl VILLA 3ALNEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Hercilio Luz.
800 ao 6ranae Quartel feàeral, em construcçõo,

600 õn 6rupo Escolar 10sé 30iteux.
Na séae ao Districto 10ão Peasôo,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 5acieàaae se encarrega ao canstrucção õe Préaios

cs lótes cõqutrjõoa, rncõlcnte o pagamento àe urnnentrcôc á
vr.stc e o resta te em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

I i

i
;

I

i i

,
"

Chiquinho

f GARANTIDO
E CUSTA 6$

O DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

I l:onfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,

I
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

RUA_· _

CIOAD� I'TAOQ,,-__

SE QUERES Al\T'AR DE.
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V 8-20D
Phone. 1.212

E NADA MAl3!

Modista I

LRUA
28 DE

SET.EMBRO N. 16Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

. ,�

.Óe ,'1..- ._
••

'

... ...,
..

"

Tvp) ]ra;Jhi a. Estl<!r ...otypi
Enc:aàernação, Pautação, Tra
balhas em Alto Relevo �tc.

-

PASCHOAL SIMONE S. A·

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

LIVRARIA MODERNA

funôaôo em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

raixa pastal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

I I

ss
:

ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

MOME S
Conselheira Mafra (esquina Trajano)

i
;.-,

l

. ..,

-�::..�
..

\
'\�

Rua

j.�,.

ti,

"
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Terça-feira
gorda

o «dia amanheceu cantan
do» e todos estavam de olho na

folia. Mas como teira-Ieira de
Carnaval é o dia mais cobiçado
por Dona Chuva, já se esperava

- aquelle d .senlace que teve: chuva,
chuva, chuva e mais chuva. Durante
o dia aspecto risonho. A tarde
começou a Dona Chuva a cahir.
Felizmente ainda houve salvação
porque pelas 19 horas ella foi se

embora e começou de novo o

fandango. O corso de automoveis
ficou prejudicado. Não houve. A
nota sensacional, primeiro, foi o

grande

Tomaram parte o

TIRA A MÃO
OS FILHOS DA LUA
BRINCt\ QUEM PO DE
MOCOTO' VEM ABAIXO
PALHETINHAS

a sra. Dorothéa Bezerra Gan
dra, esposa do sr. Argemiro Gan
dra, cirurgião dentista;

a sra. Aurora Lins;
a srita, Celeste Arantes;
a srita. Hilda Povoas Cape lia;
a srita. Emilinha Navarro;

O povo ficou rurprezo. a srila. Candida Machado da
Francamente, ninguem esperava Silva;

aquelle deslumbramento. Tres car- a srita. Braulina Corrêa;
r os de mutação e outros tantos fALLEC'lmENT05:

Flôr da roça: samba canção. de allegoria. '.
,Letra e musica de Trajano Mar- A multidão incalculavel fremiu! RealIzou-se hoj-, as 10 h'Jras,

garida. O J o. carro abriu. Maravilho- no Cemiterio Publico, com gran-
Nosso cabello não néga. mar- sol de acompanhamento o sepultam-n.
cha, Letra de Trajano Margari�a 0- PEDRA �YSTERIO�A I to ;do cada'le,� .r.

sr;. Olay�) .

c-.
e musica de H�rminio Gregono, abriu! Super-extasiantel O VASO ne;ro ,da SuJ;:l, digno g,la .doi
do Nascimento. I ENCANTADO abriu! Electri- mor :a Ahndega d_sla capita],
Morena, muda teu P,1SS0: zante! A fa'Tlili:l enlutada enviamos

marcha, Letra e musica de An- Uma lindissima e original ho- condolencias,
tonio Pereira. menagem às Iorçus armadas!

1 . I .

Todos do «BRINCA QUEM Somos leigos na materia, mas
Falleceu se;:;un::n-b'iÔ. ultima, _, }.

PODE l» n mCD. tinhamos visto (somos d<:,' em sua residencia, á TUl Viscon- t;
I nova geração) coisa tão linda! de Our? Preto; ,a. veneranda _

sra.

X X X X X X Todos os carros com illuminação d._ Mana Adolphina Sall�s SIlva,
propria; feérica, o que deu um as-

mae do sr. des. Pedro SIlva.

pecto entontecedor! O. �ntcrramento do c�daver
Clarins phantasiados dediabos: da inditosa senhora realizou-se

carros com a valorosa MARi- com grande acompanhamento.
NHA. carros de allegoria, ricos A Gazela apresenta pezames

e deslumbrantes.-o prestito dos á família enlutada.
��'"""!I":l:;-"r:'�-.q"....,.�,,���"l'r.� ,....,
rt.: �.��;o;����.._� .•�� ..��Ifrr,._-��
E "Ih

�
� sti aços ... �

f
.

I
. � �

01 oucamente sen-sa-ci-o-na- I '!r �lis-si-mo! Parabens ao Berenhau- ����.� �.::�.:._�:..��
ser e mais à diabada. Foi real-
mente um tour de force ines- Carnaval já se acabou

quecivel, I E: agora lTI�is nada _re�ta,
Um deslumbramento para a SI, ão a Dor que ficou

vista! De Saudade dessa Festa ...
Um extasiamanto para a alma!
Angelo Galliani idealizou o

VASO MYSTERIOSO; Pedro
Gevaerd a PEDRA; o Carro
Estandarte glorificou Pedro Ge
vaerd e Joaquim Margarida e o

triumpho do CARRO CHEFE
pertenc� ao Joaquim Margarida.
O� demais foram confecciúnados Parabens! Mui satisfeito

por um grupo de competentes Eu grito com alegria.
carnaVl1lescos. que compõem a Num sonoro dó de peito.
commissão d,� trabalhos. Com saudades da Folia ...

Pena que os valorosos

CANÇÃO APRESEN,.
TADAS MARÇO 300 I

.::

*
**Casa de Vidro: O antigo

dictado tornou-se uma realidade.
Já existe alguem que mora numa

casa fada de vidro. E logo
querr: ...a fascinante .J1nna Sten ,

A animação de domingo foi
loucamente descommunal. Nas ruas O

.

d
'

ibi - I
no [ooling, o povo estava como d êdPOls

as eXL1 içoes pe a or-

t d
-

ib d 'o h-
em e chamada, com retumban-

a aca o por rnan on os. c ao
t I d bl' fjuncado de confettis! Centenas de eiS �f{� audsos

o pu lCO, oram

d
.

d I f'
-c assi ica os m

uzias e ança-per umes perfuma
vam o ar. Ainda de dia a po
pulação leve a grata visita do
lindissimo

'j?OZ
777:7??ZR!.&�

Carnaval findou!

CONCURSO DOS BLOCOS
RA A MÃO

X X X

10. lugar, Campeão,

OS FILHOS DA LUA

6
Côr morena: marcha. Letra

de Sebastião Vieira e musica de
Pedro M. da Rosa.
Você no tira-mão: marcha. Le
tra de Sebastião Vieira e musica
de Pedro M. da Rosa.
Arreda gente: marcha, Le

tra de Sebastião Vieira e mUSI

ca de Narciso Lima.
Está chegando o dia: mar- Festeja hoje o seu anrnversano

cha. Letra e musica de Ped.o M. l natalicio, o revmo. padre João
da Rosa. Dominoni.
Tira a mão: marcha por Pe- A Gazela feiicita-o.

dro Mano�l Pinheiro.
C. C. C. C: marcha. Letra e

musica Pedro Moacyr da Rosa.
Todas apresentadas pelo TI-

QURTA"FEIRAd

X X

Tenentes do Diabo

que mandou construir sua res;

dencia toda de vidro, e diz que

nunca se sentiu tão à vontade ...

.'?I

Os "Filhos da Lua" consa

grados camp,eoes de 1935
--Os "Tenentes da Diabo"
demonstraram valor
artistlco--Os rnir,erv:
nos deverão sahir

amanha

X

Lord Tubarão

Ahi a multidão
ctoria merecida e

geralmente.

deli V'
Mozoto 1 em chegando:

ê HOU.

d
I- marcha. Letra e musica d� Celso

que agra 0U
l Capella

Vou de tanga: marcha, Mu
sica e letra de João da Concei-Originalidade e phantasia: ção.

O Pito do Bico. marcha.
Musica e letra do mesmo.

Mocoto vem abaixo. Samba.

" S��Ã� Y/RetA,
t;;:-:in�-o para roupas finas como para rou- ESPECi�LIDADE

pa commum ��,

BRINCA QUEM PO'DE!

Conjuucto e musica:

TIRA A MÃO!

Evolução:

MOCOTO VEM ABAIXO!

Orquestra:

PALHETINHAS !

Balisa:

Narbal do

BRINCA QUEM PODE!

Tenentes do Diabo

Letra de Trajano Mug l-ida e

musica de Celso Capella,
Todos do «MOCOTO' VEM

ABAIXO»

X X

fAZEm At--IH05 H01E:

Acabou-se
-0-

a fo I ia! umphos e fo i sob grandes applausos
que o famoso

Medalha.

x X X X

Palhetinhas n. 1. Musica e

letra de Sebastião Vieira,
Palhetinhas n. 2. Musica e

letra de Gilberto Guedes.
rodas dos PALHETINHAS,

Marcha do planeta. Letra e

musica de Manoel Feijó.
Hymno á rainha. Letra de

Trajano Margarida e musica de
Francisco Ernesto

Saudação. Letra e musica de
Boaventura Feijó.

Filhos de Minerva

GRANDE FESTEJOS
FINAES!

PRESTITO DOS MI·
NERVAS

E assim finalmente, todos se

nhores de suas taças, sahiram sam

bando pela zona de guerra da
fuzarca, o que deu uma animação
e um movimento desusgadissimo á
cidade folientas !

Em cada bloco as «rainhas»
conduziam suas taças. Um delirio
indescriptive.

Logo após foi entregue na

«Conteltal la Chiquinho» a Ta
ça Colombina ao bloco ven

-.rlor e TI conjuncto. que 'foi o

TIRA A MÃO!!!

Marcha da Lua

MARCHA. Letra de Traja
no Margarida e musica de Boa
ventura Feijó.

Todas dos Filhos da Lua,

Não tivessem vind::>!
D,z-em que os minervinos

sahirão amanhã.
Lamentamos que os minervas

não tivessem vindo. Seria um en

Lontro do «outro 'TIundo»!
O Carnaval findou!
Resta-nos a esperança de no

vas pugnas vindouras. Que os

nossos valentes foliões não dur
mam sobre 05 louros da: victoria.

Adias.

E todo aguelle perfume
Que �dulcifica o ambiente
Jà agora se resume

Numa Saudade dolente.

Ao C. C. C. C.

TREM AZUL

Depois de quasi dois mezes

de hrzarca grossa, terminou ôntem
o reinado sensacional e ephemero
de Rei-Momo. Vimos, nesta sec

çãe, mantendo amplo noticiario
de tudo que se tem feito nos

arraiaes do fandango, apenas in

terrompido nestes tres dias de
farra discricionaria.

j (fi Gazeta
nao sahiu)

entrou na «gare» paulatinamente,
despejando uma turma francamente
do barulho!

Quer o baile do «Lyra e o

do «J 2» estiveram phantastica
mente maravilhosos!
Tambem estiveram estupendos

os bailes do «1 5)} • «Annita» ,

«5 de Novembro» etc

que aliás enviaram suas canções
ao C. C. c. C. dact)'lographa
das em setim branco, o que deu
um aspécto estupendo ás .::anções
XXXXXX
Prestito dos Tenentes!!!

Devido á chuva, bem tarde, pe
las 22 J 12 horas vi�ram á rua os

f f

(MARCA REGISTRADA)

ViVd, pois, o Quatro Cês
Que foi pharol, foi fanaI
Guiando a pnmeira vez

A aurea nio do carnavaL.

O fooling esteve estupendo.
GrclncL-:s batalhas de confetti. Deu
entrada na Broadway o

Domingo ...

Aos Filhos da Lua,

Oh! Filhos, Filhos da lua
Daquelta marcha aos compassos,
A victo�ia lza de ser tua,
Eu cantp nos E,tilhaços.

E a victoria tão grandiosa
Que me alegn�. o coração
Coube á moreninha pró::.a
Rainha do teu cordão.

Sarapião

QUEM FALA DE NO'S
TEM PAIXÃO
, . '.

que enrnusiasmou a assrstencia,
sambando daquelle geito. Para
bens ao Saul Lessa e á sua gente.
Gostamos muito e o bando entrou

com gosto no sarilho brabo da
zona do brulho.

B:;"'IL[ DO LYRA
que deu vida extraordinaria e

NJo temos palavras para com- causou grande admiracão, pelo ex

III atar o maravilhoso L.de. p'ra I plendor e maravilha de seus car

Iá de bom. Esfusiante. Atordo- I ros! A Gal�ra e. Granada do Iante. Avassalante. As Joã o Lopes impressionaram a nu-

PIRATAS

Dona Chuva estragou tudo e

não houve o annunciado concurso

dos blócos, que estavam. formida
veis! Mas os bailes nos clubes

to-naram de assalto todos e todas
pirateando a-lu-ci-nan-te-men-te!
p�ia prender a piratada en

traram em scena as

merosa assistencia,
A' noite o corso de automoveis

esteve animadissirno, terminando o

dia da fuzarca com novos e

grandiososos bailes em todos os

clubes!

BAILARI�AC; MILITARES

que deixaram muito gente
caule.
E numa carga cerrada a

no-
2a. feira

MARINHA VEM AHI

Veiu mesmo e avançou no salão continuaram acesos e super-am-
e damnou-se a exhibir. mados...

Já, ás 20 horas, Dona Chuva
foi embora e n6s ficamos chu

O v�terano marcou novos tri- pando no dedo!

CLUBE 12
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