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A GAZETA
voz c O POVO

Se

de.

I Número atrazado $300$,200 Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADONúmero avulso

A Italia prepa
ra-se para, a

luta

Porque tem a'Assaltado
coragem de por gatullos

Pensar o capitão
. .

Ontem compareceu á Poli. R ••
-

R,IO, 8 (O) _ A Nade diz- cia Central, o sr. David josé a Im
se Informada com absoluta .da Costa, - residente na Fi- ROMA, 8 (G)-Embarca-
se�u,rança de que todos o� gueira, queixando-se de que RIO, 8 (G) _ Em virtude ram com destino á Abyssinia
offlc��es que compare��ram a ao passar peja rua Francis- de violento e patriotico dís- no�os re�imentos itali,anos

Um 'plallo criminoso para reLll11.a�. do, Club �11l�ta� e co Tolerníno fôrabuscamente curso pronunciando em reu-
de infantaria e engenharia.

_-------------------------
que lnmngl.ram a [dlsclp,lma, assaltado pelo conhecido me- nião effectuada no Clube Mi- Antes do embargu� o DU-

um� vez f.cIta prova. �lSS0, liante Triba e um seu com- Iitar, o .cap, Moesias Rellirn, CE passou em revista as

revolta serao punJ?os com pnsao ou panheiro, que lhe obrigaram foi preso por ordem do sr. tropas.
transfer�nc:a" '

a entregar o dinheiro que Ministro da Guerra e reco-

, ,

O �aj�r DlI,ermando Assis possuia. lhido á fortaleza de São joão.
ja fOI, hOje,. dlspensa?o pelo Os gatunos, porém, não

gener�l 90es Monteiro, da conseguiram realizar o seu
COml11lSSaO que desempenha- intento em virtude da inter-

RIO, 8 (G) _ Falando soo de do Norte e no Ceará, Eu a
va, tendo sido mandado re- venção efficaz de um rerneiro
colher ao seu corpo. Os de- da Alíandeza.

bre a reunião do Clube M,litar, explosão de um plano criminoso, mais officiaes foram, tarnbern,
b

o gal. G5es Monteiro, ministro lentamente preparado, que deveria d d Ih-man a os reco er a seus ",��oo��oor:íi:J�����;
da guerra, disse, entre outras deflagrar concomitantemente no

respecti vos corpos, aqui e � N �
coisa" o seguinte: Rio, São Paulo e outros Estados.»

nos Estados, � OS �
«Tudo nio passa de infiltração ��

B
·

d �I1: :!:t:t::t;�:;�:::o;!g:ss���: O pOVO de aceió � ast! ores t
promover a desorganisação no ��=�oo� OO���r.l

Brasil e principalmente, o des- ;>;.__�_;;;;;;_;;;m__=__.......,.,_;;.m;",------------;;

membramento das forças arma- atacou II palacio da ln-
das para servir interesses estranhos
ao nosso paIZ.»

«A acção desses comités. ser

vidos muitos vezes por brasileiros
desclassificados e por outros que
se deixa levarm por ignorancia ou

por boa fé, ficou patente, na ter

ça-feira de carnaval, com os mo- Macei6, 8 (G) O povo desta
tins n') Amazonas, no Rio Gran- I Capital, amotinado, atacou violen-

O melhor sortimento de tamente o Palacio da Presidencia,

artigos para homens f..O na sendo, p�rém, rep�l)ido_ pela guar

casa A CAPITAL. da palaciana que oppoz forte re

sistencia, occasionando esse cho

que várias mortes de ambos os

lados.

PresoComo o gat Góes viudo
sr,

s!io

do
da

a reunião militar
e

a deflagração da

Noivado
a sacco-

pontosdiversosem
Com

Ia de um bisne
to de Pedro II

•

vazia,

regressa o bando
precatorio

PARIS, 8 (O) - Os meios
Rio, 8.-(G)-Deverá re- aristocráticos desta capital

gressar, amanhã, ao Brasil, via- declaram que muito breve
jando pelo <Cap Arccna» a será officialmente annunciado
Missão financeira do Brasil, che- O noivado do principe Pedro

Ontem, vibrantes no ar a3 fiada pelo ministro da Fazenda, Alcantara de Orleans Bra
alacres clarinadas dos �inerl)as, s�. Arthur de Souza Costa, a gança.
assisti a agonia do Carnaval qual visitou os Estados Unidos O príncipe Pedro, nascido

barriga-ocrde, carnaval de qua-
e a EurojJa tratanc'o de nossos no Castello de Eu em 1 9 de

resma, com gosto de cabo de interesses financeiros, do que apenas janeiro de 1 9 13, é filho do

g Jarda-chuva de inglês, que fez resultaram alguns banquetes, Principe Pedro de Alcantara

engrossar a nossa saliva. sem maior repercussão. �neto do Conde d'Eu,

Tive, então, opporlunidade de ........ .,..,.

depôr o interventor federal, . C I' r.zA.t!!b.��::it1�"..���r'*-, �..-a:."S"T:-..�"'ii""'..:...- ..-.,.r..��.-�?O
- apreciar o a Ice, que a ressur- �

�"".....""' ,�.,..,.,,.""- ",,,""'_",,,,-,,..,,..,.�-,�.;;:......,..,,,�.._�..

O� assaltantes em vista da elli- gida aggremlação mephistophélica �I
�

càz resiste�c�a da gua�da, resol- dedicou á imprensa e, teflectindo, IH A
( � I 0__ ��

:reram desistir temporanamente do comprehendi foda a perfídia do H �intento.
., " . Clementino, escolhendo iuslamen- �� A cróniqueta de hoje e' dedicada d ��

Comtudo, e gravlsslma a si- i: aquelle carro, como que dese- i
- ao r. Cesar Avila

���.tuação. jando insinuar, nesta hora em 1 �I A' .tardinha o sol deita-se no poente, seus raios obli- �

l d dã h �t
rO9ue; ra

que nos ameaça a ei-páu, to o I H quos ao a uns cyrr us que �e acotovellam no - horizonte �
Os irmãos Goes Monteiro, da Ir III o immenso sacrifício da imprensa H

uns tons sanguinolentos. E' o rubor do mysterio na amplio .�

fOamilia do
h actua! fMinistdro da

no mar em sorver, gole a gole, marfyri- J dão dHo descorhecido. �
uerra, ac am-se a rente o mo- zada o calice da amargura J ora triste e amargurada essa que enerva e entedía. ��

vimento alagoano, que pretende ?Ar:-�TIAOO, 7 (O) -, � ,iras si em verdade as�im

"I
Hora de plethora [ilosofica. �1

I -Biobio», uma das pnnci- . -' .
� M' f'

, �
Natal, 8.-·(G)-Logo após id d d M' h fOI, estão cabalmente oingados os � eu amigo, OI assim por uma dessas tardes lindas �

O
----------- paes um a es a ann a. I' II it t b �'!'I�

o conflicto, o quartel da uarda CI I
'

di d t [orna isias, com aque a enorme..
e exci an es que eu me puz a matutar so re tua grande al-

��11 ena incen iou-se eane.. b d d (tl
Civil começou a elíectuar cerra- Comprae para vos-conven- d "d C I coruJa de olhos chlspanles. cabe- H

ma prestes a ater azas em eman a de teus "pagos". �..�
d f '1'

'
o caes e o oso. .

t d
. d d' d

� Que fara' p I I b I d I d
I'l

das descargas e UZl ana, 19no- cer O formidavel e economÍ- A' d
-, h'd

ca cumprzmen a eIra, e Ica a �
- ar a essa no re a m'! e ucta ar in- ���

d
m a nao e ret:on eCl o' E I.

, r:: p 'bl' � vencl'\'el porudt d'
, H

rando-�e o motivo dessa auitu e co SABnO INDIO 'd 't' d
ao xerclto e a rorca U Ica .., ma essas ar es senhmentaes assIm?

�O numero e VIC lmaS o h"
'. . . P A

t d b II II �
hostil. B' b'

, , e que---o . cOIsa esqutslta e artr- H are�e-me ver· e senta o so re um cupim na frald:l �

O 2 I' Batalh."o de CaçadOles, t /0 _10», que] �laJava com a
ficiosa!--·trezia inexplicavelmente H �u�a coxilha a contemplar a d::!spedida do sol, o mais roo �Ino mesmo dia 6 ficou im, i :lido, C

() açao comp e a.
ao peito um enorme pharol, de � tmelro dos astros. - �

tomando:o commandante energi. OmO a Garage Americana onde se projectava uma extensa � .

Emquanto isso um problemp. fiIosofico qualquer a in- �

cas providencias afim de manter a Rua Francisco To/entino n' 1 faixa de IUl. � cendla:-te o cerebro já hyperesthesiado por �ssas emo- �
ordem. f iJJ &;maç� TELEPHONE 1.577 E o Calixtrelo, hoje pela ma- � ções vIOlenta; da luz. O que pensará então esse cerebro r.�
O confliclo encerrou o Carna- � a _ nhã, andou segredando ... a toda 'it fundamentalmente triste, irmanado á tristeza doentia, que

�

vaI. Nenhum clube dansante, in- Revoluçao genle, que aquillo era o «olho � soem ter �s poentes vermelhos na solidão mono�ona d:13 I;clusive o Aereo Club e o Carlos RI� 8 \O)-�A eSP9sa de
G. de �oscou». � nossos coxllhões.

"

Gomes, realizaram os bailes ha- Antol1lo, Pmto Nlagalh.a�s, um na rec Ia E eu, quando me contaram ... � Quantas idéas turbilhonarão pela tua memoria?

bituaes.
dos detIdos pela policla, ha «rasguei minha phantasia!» Provavelmente filosofia trancidental da solidão sobre a �

F h d dias, como envolvido no ru- Athenas,7(0)--AAgencia nostalgia. o rever teu torrão. �
ez-se ojlt o en�erro as VlC-

Itimas.
moroso caso do supposto com- Athenas anlluncia que o cru· Zé Catharlna Assim, tal qual t'o digo, p3rece-:n,� vêr-te C:lm o �

Tadas os sinos amanheceram plot extremista, esteve hoje, zadar revolucionaria «Ave- roslo no eoncavo das mãos, mirando o sol fugidio, a inter-
"

dobrando a finados. n� redac�ã? do O Olobo, ,Pe- roff», fundeou em Mytilena, Ma is um rogar o porq�e daqueHe rubor que tanlo nos enche da tris· C
Antes do c;,onflicto um grupo

dmdo noÍlclas de seu mando, londe desembarcou contingen- H teza. �

de 20 soldados da policia atra-
de quem jamais recebeu ates navaes que occuparam a passo

"I
Será que alguns dias o sol reflexiona sobre si mesmo e

�

'd d d d f -I menor recado depois de sua cidade, - � deíta·se envergonhado de ser ta-o rotl·nel·ro). �81vessou a Cl a e arma o e UIl -

I' d � "

metralhadora, conduzindo bornal prisão, que a po iCla ecla- Hoje entrarão em acção os RIO, 8 (G) -Após animado � Póde ser isso, mas o facto é que nesse� dias ao menos

e cartucheira, com direcção á rou haver relaxado. aviões revolucionarias de debate, foi encerrado, ôntem na.., reflexionado, ene muda 'e exerce uma influencia terrivei
Villa Cincinato, residencia do in- bombadeio. Câmara, a requerimento do lea· J sobre nós.

iterventor, onde ficou de guarda. A «GARAGE AMERICA- Travou-se violento combate der da maioria, a segunda dis- " Como é forte a filosofia do sol sobre os homens �
NA» attende a qual.quer hora do na fronteira Macedonia-Yu- cussão do projecto de Segurança H Afinal isso tudo depende de temperamento, cad� um

•

Usara «SABÃO INDIO» quer dia ou da noite. Phone. 1.577 goslavia. Nacional. 1ft
tem dentro de si o seu sal, como já o disse brilhantemente �

dizer economia, sob todos � �. T., ás vezes ele se eclypsa por momentos, mas depois �Ios pontos de vista. Depois da C-om a Quartel de � torna ao seu brilho de dantes. �

P t U· �I .,

E' assim mesmo, ai ,d�s desgraçados para os quaes o
�

Exportação de peste poli- or o n Ião H sol)a morreu ou nunca eXIstIU.

�I�couros t- paz
- H Como é horrivel vêr-se morrer um sol aue pavor n)s

�
lea PORTO UNIÃO, 8 (G)- HI

inspira Ibsen no fmal dos Espectros quand; Ó�aldo, louco, �
Rio 6(G)A exportaçãJ de cou·· I O governo acceitou o offereci-" sente morrer o sol da alegria de viver: �

lOS, que vae subindo nos quadlOs RIO, 8 (0)-Telegrapham, Santiago, 7 (O) - Procu- mento dum terreno fei�o pela po· �
Sol! Sol! t

do nosso ·commercio internacional, de BeBo Honzonte que a po- rando finalizar o incidente pulação de Porto Umão, para a l'?J
Como é bom filosofar paradoxalmente sobre a incognita �1.l

foi de 33.355 toneladas em pulação do Triangulo Minei- com a Argentina o governo construcção do Quartel da Pri· W das cousas conhecidas. (�
1932, passou a ... 43.945 tone- ro continúa alarma.da com o chileno dechrou que foram meira Companhia Ferroviaria a���,
ladas em 1933 e jà no anno fin- surto de febre amarella irrom· maliciosamente interpretadas ser orga!lisada de aecôrdo com a I'L BI S B I LH O T A �
do foi de 50.604 toneladas. pido em Ooyaz. as suas palavras. lei do movimento de quadros. ..

�
*�����!'iiC������1r����

terveni:oria

A tenaz r-eslstencla da guarda determi
nou o fracasso do assalto.

Ainda o mas

sacre de
Natal

----- ..

," II � ,t
, ,
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A GAZETA Florianopolis 8-3-1935 2

Ed�p_º-__��sphin eA��R�O_�- �gEt��������������
Zuleika LíntzDirecção de Rodopho Rosa (URANO)

Enig�a de Pala\/ras Cruzadas
FORA DO TORNEIO
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I.

t�: d(fd3'. ,'r�/:t:;(!com a extravagancia romanesca . ..t,(;':Y"�;
de suas idéias, procurava relreal-o

'/7

�í�
com sensatos conselhos. Mas João- .�

......�.sinho dava mostras claras de ima- \\'\��ginação desordenada e sensibili- J
dade agudissima. �-,
A volubilidade de sua nature-

\ �za pat�n�eav.a-se atdé dem
seus

prol- 1/. Ojectos mrantis, ver a eiros caste - ...,.

,;� ,

los na areia pela facilidade com
," /"'�1'" r=:

que se erguiam e derrubavam. �', : �t!t -tOra era sua suprema ambição �- _ IV,/'_/:_,,/,',,:.:,,:, \\r���.ser engenhairo, e via-se já cons- V
truindo pontes gigantescas ou ras-

SVnCOPadas gando estradas pelo matto; depois, ./ /JI almejava ser médico, e antevia-se .//1,' _LI.L' "-

�ominando epidemias; noutra oc- canir sob o choque da surpreza. deseJ'and;---;;mplar chocolate, fo-3 - O ridículo se deu no b05-' I '1' II

que
- 2 casião, os ga ões rmlrtares o se-

Com uma vassourada irreverenre, ram verificar qual delles tinha mais?�ziam; e, outras vezes ainda, r�- atirava o varredor á lata de lixo dinheiro. Só Joãozinho não tinhajeitando com desdem preconcei- .

d h' II I o um tostão, -Que fizeste da .pra-3 - Comparar e calcular- 2 ' ,

desei 'I
o precioso par e c me as.

tos anstocrat.cos, esejava-se slm-· it f' tinha dada horntem por teu tio?I boi d
' menino quer gn ar, mas a voz 1-

pes oiauerro,
-lh talad L"d Ih - J-'h3-A operação cirúrgica foi A I' d h'

, I ca . e enta a a na gargant:i. a líl agou- e a mae. oaozin o co·
,

, ,
mava os rvros e istonas, f" 'd de -' itect d b lbuci Iras inint lI'feita sem aclioidade - 2 .' ;. I p d u J I'

se ora a can a c a C11 c_ a, a r�u � a UCIOU p� av
, ,

e I'
pnnc,pa mente f! aventuras, U 10

t �
,

h lia glvels Elia atalho-lhe r;s)lda:-V id I A I I
com anro cann o, e, com e,. '. _ ,

3 D . . - .t'./ l ( erne era seu I o O. o e -o, ol.! irori i l a avultada som na de Ilá é temio de aprende.es a d'if�
,

- a mctsao feüa cam an-,o '

I, desei d" h' 01
., ,."

'. , ,

b b "'. I
.entia oucos, eseJ�s c sa Ir P�? 2$000 ! valor ao dinheiro. Puf castigo,cela rotou uma su slãncia ama- nundo e realizar viagens maravi- - , h III d [usi I2' . nao teras c oco ate.re a a e Wilve -

Ilho-as Só então perce] e 1 JO.1o:ll1ho N 1I �', , , em um momento p3.SS0U pe a
_ , ,

Nem por ISSO desprezava João- ii ingenuida.le de, se I acto. Eram
ídéia de Joãosinho contar-lhe o3- .}1baslecer nao e llgar- 2 zinho outras leituras mais infantis chinellos velhos atirados fóra por desti d di h

'

P d
v

•

'. estino o ln �HO. eor JU:n dia, leu no CCico-'''C:CJ uma inuteis! Para isso se pr vara de
I3 -O titulo Je divida publi- h d d que qua quer castigo, era supp:Jr-15 Preposição historia que muito o impressionou: uma linda pratinl a nova, a a

tar as zombarias que aventura cer-1 6 R
'

ca foi achado no quarlo -- 2 b 'h' I ti I F
'

t I d tarvoso um po re operano ac ara uma pe o 10, OI a o seu esa?on o
tamente hav.r.a d� provocar. A's17 Mover-se moeda de ouro dentro de um ta- que nem lagrimas achou para cho-
palavras da mãe, respondeu com18 Chefe (ant.) 3-0 porco foi morto de ma"

manco seu, abandonado á hora raro
um silenico superior. E foi assimI 9 N' II da França drugada - 2 1 d t b Ih I' E d J

arciso amare o
, o ra a o numa ciaretra, ssa O resto da tarde, o m .nino que o s snt mentalismo e oãozi-21 Nota musical

vendi-
moeda lôra posta alli por um se-

permaneceu taciturno. N 1 hora nho se chocou, p:!la primeira vez,24 Capital da Cochinchina e do, 3 -O t,ecidu de lã foi
nho:, caridoso, q,ue, deste .modo, do jantar, seus dois irmã03Ínhos, I com o banal realismo da vida.imperio de Annam do a um fidalgo - 2 aUXIliara o operano sem hum lhal-o.

Ia'������""""",,�26 Rei de Basan 3 E' b Joãozinho se commovc:rJ. com I �;!:Ie,:!�;2;���s--:!":��-Y-�������oo�r�r:;���OO�l- om aperlar para veri- �--�������-

�.,�� �;��ad�sical ficar - 2 ��ra��:c1:Z:�r�', c;:�e����: �� � D E S P R TOS �I�33 Poéta de merecimento (I 728- Cyrus mesmo nã) perder ensejo � "
1770) de 'lgir de maneira identica. �

__
"

34 Reptil (vive na Asia, na A-
Casaes Depressa se apresentou a occa- � �

frica e na Oceania) sião. �ma tarde, ao, chegar d,o � Redactor CYPRIANO JOSE' �35 Segunda pessôa do singular coIleglO, notou JoãOZinho na cal-�, .,.... "'......v=or.=o",_"r.=I�
d

.

f t' ���������� ���� ��..._t.....�_�.....§.�38 O que existe Que mulher grosseira e descom- ça a, quasl em ren e a casa,
39 Limite munal! - 2 dois chinelos de frocedencia ígno-
40 Indio (invertida sem as duas rada. Era de tal modo lamenta-

ultimas) Triste de mim, que vou em vel o seu estado que se poderia
decadencia - 2 facilmente deduzir estaum fôra de

liSO. M'ls era opinião de joãozÍ
O meu emprego é degrande nho, e sem duvida opinião sensa- RenlO

responsabilidade - 2 ta, que os po�res não costumam

andar impeccavelmente calçados. Já é sabido que, a 31 do cor-

Vivo aparlada e distanle - 4 Assim, não havia hesitação pos- rente, cariocas, paulistas, gaúch03
sivel; aquelIes chineIlos eram com e catharinenses disputarão o titu

é cr:- certeza do alguma rapariga po- lo de campeões brasileiros do ANGELU' NA BERLINDA
bre que os descalçara para en- Remo, na Capital da Republíca. Angelú, lemador téchnico quetrar na venda proxima, Deante o valor dos quatro cor- pertenceu, ao Flamengo e Vasco

E Joãozinho, radiante, aprom- rentes, não se admitte prognóstico da Gama, e que deu motivo ao

ptou-se para executar seu proje- sobre o importante certamen, ca- incid�nte sportivo entre as entida-
de. Erí! preciso, porem. que nin- bendo aos n')ssos repres:!ntan�c:!s des do Rio de Janeiro, está pre-

I gu�m o vi,sse, fJois a caridade seria o inte esse máximo nos treinos e·
sentemente dirigindo o remo em

assim maIS completo, Esperou que
a um imprescindível repouso, pon' S. Paulo, fazendo parte do c1ub

ma mãe estivesse entretida lá na do �ara o lado qU,alguer preten:;ão Nautico Saldanha. Eniretanto
�ozinha, foi pé anle pé até o quar- clubista, mal mUIto disseminado Angelú jà pedio demissão desse
to, ,tirou da gaveta uma pratinha em qualc;uer classe de sport em club para regr"!ssar ás fileiras do
de 2$000 e co,reu á rua. Depois I S. Cat�arina. ,

, Vasco, por incitação da e Itida
d : oollocal-a cuidadosamente den- ,D�mmgo �r�xlmo,. -teremo� a de federal de Remo. O TIlomen

tro do chinello, po.tou-se á janel- pnmelfa ,ehmmatona; posslv�l- to é de inteira intranquilidade,
I mente domIngo I 7, teremos a dls-

porque Angelú é o té;:hnico daa e e3perou. , I 'f' dPassaram-se dez. quinze, vinte puta de parco� c assl Ica

d03h.e ,a representilção paulista para o

minutos. Nada de apparecer a seguir a luda final, para a I tJ-
campeonato qU1! se realizará a 7

enigmatica dona dos chineIlo. Jo- rarmos o que. dde melhor POSSUI- e os cariocas tambem já contam
ãozÍnho lá do seu po. to de ob- �os em matena e remo. Acre-

com eIle para o mesmo cargo, na
- b

'

dQ tedio Na dltam)s aue todas essas provas CapI'tal da R::!pubII'ca. E'llguantoservaçao, oceJava..... .

.

d d"'d t um varredor fa- serão d!sputadas entro e mtelra isso procurcm03 n)s fortal�cer ain-rua quasl eser a, '

, , ,

zia o seu serviço, vagarosamente. cord!ahdade, se� s,e, visar rema- da m3is.
Atreladu á carroça da Saúde Pu- dor e clube, e s,lm un�cament� �s
blica, um burro docilmente o a- qualidades especlaes e mdlscutlvels

comnanhava. Joãozinho poz-se a de cada, conJ�nc�o. I
Foi realizado ôntem em Bue�

1

ih I A Llga Nautrca possue e e-
nos Ayres uma importante plrtidaobservar- e o passo ento, com-

" dpassado, as grandes orelhas pon- mentos techn��os que bem. po e- de bola ao cesto entre 2 com'

CICAviso Previa 6·l. ala. tudas, o olhar manso, os ossos fi- rão: com fa�JlIdade. cumpnr e:sa binados, em homemgem aos es"

nos resaltando no dorso pardo. e3pmhosa m ssão, se� ser pre� 5) tudantes brasileiros, que ali se eu-
Prazo Fixo 9·r· ara. De repente, ô céus! Joãozinho levar-se pa:a os cafes e esqUlnbs contram.

;';;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� agarrou-se ao peitoril para 'não assumpto5 Importantes, que só Continua na Ga. pagina

FAUSTUS Bom Retiro

49 Carrinhou
51 Inferior
53 O mesmo que dilatorio
55 Tanto
57 Unicamente
60 Sentimento affeduoso
62 Preposição
63 Origem
64 Errante 42 Crença
66 Opera em 4 actos de Verdi 44 Antiga medida, equivalente a

69 Ferro combinando com algum um braça
carbone e endurecido. 45 PreposiçãO

71 Isolado 46 Tecido finíssino
72 Não é bôa 48 Nome de mulher
74 Especie de tecido
76 Cerimonial
78 Promessa formal
80 Adverbio de negaç[o
81 Adverbio
82 Adverbio. exprime afhrmação
83 Adverbio de negação
84 Verbo
85 Falta

HORIZONTAES

J Adve.bio de negaçlo
4 Verbo
10 Pertence-me
J 4 Amada
20 Adverbio
22 Rio da França
23 Embaixada de segunda ordem
25 Marinheiro
27 Nota musical
28 Preceptor de Philippe de

Orleans 10
II
12
13

29 Mova
30 Verme que se cria na ferida

dos animaes

32 Rei de Basan
33 Prono:ne relativo
35 Inteiro, total
36 Sentimento alíectuoso
37 T" ã} tem defeito
41 Ou
42 E fado
43 Pew, carga
4�1 Calha pGr o!lde sate do na

vio a água tirada do porão,
porêm sem a última

47 Que não soffreu perda ou

damno

Torneios de pala
vras cruzadas

os torneios õe palavras cruza

êlas constarão õe quatro enigmas,
que serão publicaõ05 toõas as

quartas-teiras. _

As soluções àos enigmas àeverao

ser remettiàas ao àirector àesta

secção 15 õias àepois àa publica-
ção àe caào uma.

.

fica instituiào um premio que
ronstorá àe)um àicçionario. 5imõ�s
ào fonseca, que nos fr:;,I ,gent�l'
mente offereciào pela Livraria
ratharinense". para aquelle qU,e
apresentar, àentro ào prazo aCI

ma toõas as soluções certas àos

me�cionaàos enigmas.
Havenõo empate àe concurren

tes, nos premios, far-se-á sorteios

pela loteria àa rapital feoeral, em
àia prl2viamente õesignaõo.

.

A serção charaàistiro ronstara
àe logogryphos e chcr.1õas 012 .to
õas as esperies; o prazo sera o

mesmo àa serçõa àe palavras
rruzaõas-
Para esta s2cç5o, offereço um

õicrionario àe 1. Roquet. a quem
apresentar toàos as soluções cer

tas àe toOos os trabalhos.

URANO

� "

VERTICAES

1 Contracção
2 Gemido
3 No logar em que
4 Agora
5 Opinião de louvado, parecer
6 .=.olgo na costa da Guinéa
8 Propheta hebreu
9 Lugar onde ha sesmarias, sem

a última
Porco pequeno
Cidade do Estado do Ceará
Fluctue
Cidade da Baviera, trocando

o f final por é

Serviço da F. B. L, especial para A GAZETA

DECIDIDAMENTE, Jo-
senti- -r---\", I

: : : \

50
51
52
53
54
56

sem a pe-
nultima

Pequena embarcação (plural) I A esposa do doulor X.
Vegetação próspera randeira - 3.
Batrachio
Pedra de moinho

ãosinho era u.na creança
mental.

Reza

5'[. ara.

URANO

Composição propria para ser

cantada, sem a ultima
57 Abreviação de senhor
5 8 Variação pronominal
59 Variação pronominal
ti I Quadrúpede
65 Preposição
67 Preceptor
68 Gráo de elevação ou de in-

tensidade de som (invertido)
70 Desaba
7 I Tenho noticias
72 Não é bôa
73 Contração
75 Pre?osição
78 Crença f

79 O mesmo que «,:u» (ant.)
80 Laço apertado

Banco de
Credito Po
pular e Agrí
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. ,'?esp. Ltda.)

Rua Trajano G'I. 16

(Edificio proprio)

RECEBE DEPOSITOS

Sua mãe, alarmada ás vezes

PA6Af-·mo 05

SEGUINTES JUROS:Diccionarios: Simões da Fonse
ca e Canàido de Figueiredo.

As linha� em «aspas» formam
urna quadra propular.

CJC Limitada

FAUSTUS

poderão ser I esol vidos por ella, e

com inteira reserva. A parfoman·
ce de um remador pôde variar
em horas e dias, motivo
poc que não deve ser discutido
em lagar improprio.

Aguardemos, puis, os futuros
resultados, que serão, por cert�,
fatalmente satisfactorios.

Precisamos arrancar
o ti tu lo de cam

peões do Brasil

BOLA AO CESTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G ETA

Dr. Cesar Avila

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Ex.assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

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

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

Dr. Ricardo GGt�smann i
i

Médico - Operador. Es
pecialista em alta CiI ur- !

gia e Ginecologia ;
Re3. Rua Esteves Jumor. 26

�
TELEPHONE 1131 I

Consultoria: Rua cr;rajano 18.,

_��::":�;r_��E�84 _I
Dr. Antonio Botinil
Medicina Interna- $yphilis,

'Via,=: .1
Consultorio e Rcsldencia

Rua Trajano, 21 t
Consultas ás 17 horas t

I
Telephcne 1.658 !

t
�====�==��==�

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo I

Com pratica nos hospitais
da Europa r

,

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

INDICA: �VL...VâVâVâVÂVAVâV��.�Â_V���ÂVA��À.�f�
Me'dicos

. � EDIFICIO LA PORTA T-El �l
Ad d I Dentistas � ��

_-=-=-=--=---==--==� M voa o s � M A X li�40 C o N F o R ,... o i-:�i

1
I ��

;,aa,

��')
..���.:�. r i CLINICA

�
��A,,(�,�-����,,�,

J I ".::::" -rr� , r, ,h Q '1-: 12\;:-'-"''''. Dr. Henrique Rupp oro

:. l'" DIURNA e NOCTlJRNA .,....,-,...�'��."_..:�."">,..� _-/1./.-;;. &, ,I.--·"'''--'-r�'' ,.1
,) """;' .........

� •. _. .,� ._.-r.' "." ",. �'\ IC'...:I" :; �" 'I' '_"" .,'.�,

�.'�j DE � J.?��r_';j��:�Tr;-:.:.)j��� IJ=�,f:��'-:-i;8:�ll=-�<'·�·'��t��:·,�, �
I E

V.
l l JO�ir:��i�So��:�:��:ha. ��� �{,�l�-i;��iTf�i,f�ij::�J��li·'lfri}rt·��Dr. Oswaldc Bulcão .anna � i'.' '" J:' í 'l'; ." ",: �: lí1L_,,� #-/" I' }:"".:, j j!_� �,! i�.' Th' 'r'

•.

: "
. �'I ,

�
/ I' B,ií IM ,_, � , ..w

J 1 t -y" -

�1
E

. L •

R. Fell'ppe Irf talt����I��;���!i:a_dÊ::: � Ll�:��J:'
C-

- ,., .. -
'-

'li' ,. � , " .

�'_"I scnptono sistera, com ofessor Reynal- � ;\� �I: � ��- J ;! �Schmidt n· 9 Phone

1483: I :���::Zo�:p:�:�7Egd:s;: ; 1�;��f�\;:! ,

'I;,; 1,_:, ! � ,{, �:, �f

Rua: João Pinto, n' 18f i duras-Preços razoaveis. 'I � DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR- �(sobrado) ,
I i 1?_ua Trajano, 7 (sobrado ��

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS �Das 10 ás 12 e das 14 ás' I Consultas.-Zas., 4as.,5as.

�
Diarias inclusive refeições e banhos ��17 horas ,!f I e sabbados-das 7 ás 12 t 12$000

�
e das 14 á, 20 haras I �

quen es·-

�========-

� Proprietarios Miguel La Porta & Cia. �
, � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.370, Gerencia .578 Praça 15 de5Novembro �Pharmacias' � �

��VâVàV.ô..V�V.âV.âVâV.&.�V�VâVL!\.V.&���'q.

O
Em jeias, moe- :.�.".�.G>.OSG�.�t1l0!.�uro das, barras, etc.

•
�

.

galmente .utarizd�o;f;aÍianc: fi Fabrica d[D'Ee oveis ;,.•..��. do Brasil, pagando-se os melho- O �"1
Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- !.' Pedro Vila I m �.:.:.�,�I TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Ro- � �

':,.._==""""",,_"""""'=-='-===õõõiilõõõõ= .........
berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ÀCEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �!ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693 ,,�

�

.G"flG�OO�O$��,��ee�t�
----. ._-��

'---------- �i)?

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS� I

I

':;:: Diagnostico õcs molestias I. -

Internos pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -: Escriptorio 11 .. 622704UI C f ResidenciaOndas Curtas e tra erras i I

Radios U. Violeta e Infra-Ver-; �_���-�������
melhos--Completo Gabi.nete de;

Ele c'ricidade Medica r
Applica O Pneumo-TI10rax A r

tificial contra o Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

Consultoria: R. Felippe,;l
Schmidt n: 18, das 9 ás 12;
c das 14 ás :17 'hs.--Telef.:
1475 - Res: Visconde de:
Ouro Preto, 75-Telef. 1450,

i.

::::::::::::-!

-

i
-

I

ADVOGADOS t
Dr. Gil Costa [

I
E

I
,

f

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado :
Telephone rr 1548

I Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
merciaI da FacuIdade de

Direito

arncermro
João José Cabral, provi-
sionado.

'R,. Felippe Schmidl, .��sala 3
Telephones:

......

1IlII§

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística 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

Admi-

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

RUA JOÃO PINTO N. 21
------------------------------------------- ---------------------------------

�

Accacio Mo-
•

reira tem seu escrip-

Preferir o Sabão I O lO de (Curitiba) fabri�'.!! CO,���
é dar valor ao que é bom, é economicD e rendôso

EXPERIMENTE E VER,A QUE É SUPERIOR

Nas grandes ludas que d"da· I
bram no campo da actividade so-

iiiiiiuiiiiiiiiiiiii':';;iiiiiiiEiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiDiiõiEiiiiii_siiiiiiEiiiiii�iiiiiiiuiiiiiimiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiciiiiiioiiiiiinfi!iiioiiiiiirtiiiiiiaiiiiiiviiiiiiel�ca-siiiiiiaiiiiii,iiiiiisi!dtaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiiiiiiiiiiru�a:.piiiiiiriiijiiiniiiiii'•
cial ou commercial, o espirito mo-

cipal do dístrícto <�oão Pessôa», com fundos
demo e bem equilibrado utilisa o

para o mar.
_

telephone como a mais inprescin� TRATAR NESTA REDACÇAO
l divel das necessidades!

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone 1277.

Caixa Postal, no.

• volume -- Districto feaeral
Z' " -- 5ão Paulo. minas e Paranó
3' " _. Demais Estaaos ao 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 Dspecial doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

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

, Rua Esteves Tunlcr, 16

1 F_L O R I A N O P O L I S

Refinação de Assucar
=de=

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

---�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

,..... �

'f'
- ..... - ; ":- .... " . _" - ..

"

... - - - .......... ' -- -_ .----.-. -

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

� Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

.--------------------.--------,�

J
I
I
Ir_
I
( ,

Novidades
literarias

Pelleleria
Argentil1'a

: I

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - ror Souza Ca'
margo

I Psyco .}1nalyse-Por Gastão Pe
I reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dp-elpUV
Edições de Adersen - Editorei:
Edificio d'A NOITE - 14.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 3
--------------------------------------------------------------------------�------------------_

lndustrla Junta �om- A falta de energia electrlca
merclal do TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

Estado MERCIO DA CAPITAL --

Acha-se á venda, no predio n: 56, sito á rua Con
Mês de feverei ro celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,

com força de 6 HP, muitissimo economico e funccionan-
1 $000 DECLARAÇÃO DE FIRMAS do admriravelmente, em perfeito estado de conservação.
1 $000

COLLECTIVAS E IN- O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a

2$500
DIVIDUAES oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois A
No. do regs. 1442 é mais economico. Optimo para mover officinas typogra
Data" "2-2-935 phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to

da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor-
"Guilhon & Sá" rente para as suas machinas.
De Alvaro Guilhon e Leonidas Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,

André de Sá, para a exploração pois que se presta para as suas officinas typgraphicas
do commercio de pharrnacia, com ou mechanicas.
o capital de rs. 12:000$000 na Preço para a venda 5:500$000. (COM PRATICA DOS HOS�
praça de [oinville, .; PITAES DE BERLIM PA-

No. do Res». 1443 �&������l��l�êG�h���l��G RIS E VIENNA)'
DE PRI Data" "2-2-935 � ��

.
.SAL DE CABO FRIO MAR�f�i QUALL�bADE

-

� Attent�ft hem,,�' �� Serviço da F. B.I., especzal
Sacco de 60 kilos 9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia

"Torrens & Lobo" � g,!� li til r:;." para «A Gazeta»
Sacco de 45 kilos 7$500 38$000

De Libio Torrens, e Humber- � _.

......_._.._ ....... .__.__.".!!, ��'Moido de 45 kilos 8$500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 tdo da Roc�a, dParal a. ex�loração ��� A A::.::..
.

M d
r� l�odernamente, co�. o desen,

Enopados 2 kilos 20$000 P di' d 28df.000
o commerc.1O e a falatana e 10- � ge nc I � i o e rna lM vo virnento dos exerciCIOS physi-ernas e serra ei z. 1P •

d d h �� d P b I" � ,

d �I' I' d
.

F� d
.

1 14$000 Jas e mo as para sen oras, ca- l\\tí e U Icaçoes, co rn se e �� cos que são rea iza os, a maior

SAL DE MOSSORO' TOI:bro cdpmlo l'd d 2 23 d valheiros, etc, com ° capital de � em São Paulo e autorizada e tis- � parte delles, nas praias de banho,a oas e qua I a e x Z.
40 000$000 j' '11 ,� , .

denci dSacco de 60 kilos 10$500 16$000
rs.:

. em omvi e. r� calizada pelo Governo Federal e velO, a t(� encia e expor o cor-

Sacco de 45 �ilos 7�500 Sarrafos I... lx5 a dz. 6$000 No. do regs. 1444 � possue a carta patente n. 112 � po � a.:ç�o .da l�z solar
..

ESSQ
Moido de 45 kilos 9$000

_ Data" "2-2-935 �� [� habl�o attmgiu, hoje em d�a: ao

Mercado do Rio ' r� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes] por ll(4 máximo, pelo facto de que e U10 •

.

SABAO JOINVILLE
FEIJAO .

De Edgar Rhein, para a ex- l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras ��
da possuir um corpo bronzeado.

�a�xas pequdnas t:��� (Por sacco de 60 kilos) ploração do commercio de seccos, ��1 � �� De�emos, entretanto, saber s.e é
aixas gran es

Preto novo 11 $000 molhados, armarinho, conservas, �t1t�,1 EXTRACÇAO com globos de crystal, �ll�� pru enl
te o u. não um � e�poslção

B
. \ 25$000 t

.

I d '"

A ao so. Antigamente muitas pes-DIVEnSOS ranco especial e c., com o caprta e rs........... MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- A' h d
�

A 44$000 V Ih 20$000 20:000$000 em jOlnvI·Ile. �� tei
_.

��
soas tm arn me o da luz e pro-rroz sacco erme o #FC elOS sao presenciados pelo povo '"

f' d
.

Kerozene caixa 35$000 M 1 ti h 23$000 - \ curavam ugir por to os os meios

Gazolina caixa 55$000 ua:E�CADO FROUXO

I
No. do Regs. 1445 �t����.������}�i3'.:&r,�����O\possiveis das irradiaçõe� solares.

Vélas de cebo caixa 16000 Data" "2-2-935 <il
,..,

Po�co a pouco os médicos foram

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA .

.

�����fG1������������i se lllt;ressando por esse proble-
Cebolas caixa 40$000 .

De Alberto Bornst I. I, para a �� T -,s,. &1

d ��1 ma ate q�e as �a�as de appare-

35$ .

(Por sac,co de 50 kzlos) expl.oração do com.merclO de phar- �i-t ranspor�e rapl O ���jllhos. physlOtheraplcos conseguiramVélas stearina caixas 000 F 13$000 ��
30$000

ma com po
r ma�la e seus den vades, com o �l� I

'

f��r.lcar os raios ultra violetas ar-Zéa Mays Fischer caixa Grossa sem po 11$500 capital de rs. 5:000$000, em

��
Florianopolis Bom Retiro

�
tificiaes, tão communs e de tãoCôco sacco 50$000 MERCADO FIRME J' '11 � � d .

Farello sacco 6$500
OIllVI e. � ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �� gra� � uso nos consultonos es-

F II' h 8$500 N d R 1446 � pecializados, Não resta a menorare in o sacco ARROZ O. O eos.

ª F tt & C" L" it; d

�
d id I IF

.

h d ilh M
.

l'
.

D t " ,,62 2 935 " e Ia . Im I a a � UVI a que a uz so ar actuando
ann a e mi o ana ma caixa (Por Sacco de 60 kilos) a a - - � AGEN � I d24$000 . ��

. CIA-Fundos do Hotel Metropol rt; pro onga amente ,sobre. o tegu-
Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspeCial 50$000 De Hugo Delitsch, para a ex- l�� I' '""""'" .

' O e�carre?ado ��RCU� MOURA l� mento cutaneo �od; pigmental-o
Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom

.

46$000 Floração do commercio de phar- �t���t����G'l��i��::i�}��r�,�., mas, mesmo assim e prefenvel es-
CM' 11 $500 1 ]aponez EspecIal 44$000 macia e drogaria com o capital. se augrnento de coloração da pel-
P�::;��ros�i�h:��fata210$000 japonez B?m 40$000 de rs.14:000$000, em Joinville. ���'�����!����l��iG1� le do que o medo da luz.

Arame farpado n. 12 rôlo 26$500
Bica Cornda 34$000

.�. CONVEN�A. _SE � Ha e�tretanto recursos contra

A f d 13 AI 35$000 MERCADO FROUXO No. do Regs. 1447 'T'

�
a hYt>erplgmentação usando-se pa-rame arpa o n. ro o Data" "9-2-935 � t.! que nos receptores PHILIPS são aproveita- � r� tal fim, qualquer pomada queBANHA

O J -
. �1 das todas as importantes conquistas d:I sciencia SIrva de anteparo á acção pig-

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 k'ilos) e oao Paes Padd�a, para a �j do radia, razão porque recommendamo-Ios. mentadora dos raios solares.
Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 exploração do commerclO de fa- � � Alem dos raios ultra violetas,
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 zen?as, seccos e molhado, com °

��.. AGENTES:- COSTA & Ca. � os raios visiveis do es ectro solar
.

b 20"'00 capital de rs. 3:000$000, em l\t� !'1 .

f o Ih P_Café em grão arro a :ti O Em latas de 2 kilos 160$000
São Sebastião do Herval. f�. RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _

Florianopolis�'
e os I� ra vdme 0·5 s�o capazes -

f'
Vassouras 5 fios dz. 22$000 �� de agIr sobre a coloraçao clltanea.MERCADO CALMO , � �

OVassouras 3 fios dz. 20$000 No. do Regs. 1448 �1"""" '�����r����;�' � iversas são as dosa�ens em-

Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE Data" "9-2-935 ���� .. pregadas quando se qmzer fazer
Xarque sortidos arroba 26$000 O R

um tratamento pela luz. Algumas(por kilo) e omão Schwartz & Cia:, � molestias, como a acné, alopecia
Mercado de F'lorlal1opolls Mantas Gordas 1 $900 para a exploração do commermo e � areata requerem dóses erythema-

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1 $700
de �eccos e molhados etc., com o

� � tosa�, emquanto que para as ne�

Feijão branco sacGo 15$000 Sortida regular I $600 c�pltal ,de rs. 3:000$000 Alto � ii c':ssldades physiologicas do orga-

Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO FIRME Blguassu.. � msmo a dóse de luz é inferior á
Milho sacco 10$.500 yENDE··aE e O e'rythematogena.
Batata sacco 10$000 i DIVEROSS ters peneus aro 20. O ., Sã� essas, em linhas geraes e

Amendoím saeco 10$000 (por kilo) Tratar na Officina XA· «� resumld:lmente, as principaes gues
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 VIER.. tões existentes entre a luz e a pig�
Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo I $500 Rua Conselheiro Mafra n. 1 00 m;n�ação da peIle.
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $700
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1 $600 Banco de Cred ito
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO Popular e Agric?la
Ervilhakilo $200 Praças 90 dlvá vista de Santa CathannalBanha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$963
Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 ASSEMBLE'A GERAL
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790 ORDINARIA
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia 1 $023 O Conselho Director do Ban-
Toucinho kilo 1 $500

« Portugal $500 co de Credito Popular e Agri-
Cêra kilo 5$000

« Nova York 11 $870 cola de Santa Catharina, de ac-

Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 'I $620 cardo com o artigo 23 de seus

Nozes kilo 8$000
« Suissa 3$880 estatutos, convida os snrs.. accio·

CO OS « Belgica 2$780 nistas deste Banco para a As-
UR

« B. Ayres 3$450 sembléa Geral Ordinaria a rea-

Limpos pesados kilo 2$000 « Uruguay 6$200 lizar-se na sua séde á Rua Tra-

Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065 jano nO. 16, ás 14 horas do dia

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
14 de Março deste. anno, afim. .

Só O profissional competente e criterioso
5TOCK em 20-2 Entraaase 5ahiôas

de tratar-se do segumte:
.

@ póde executar com esmero todos os trabalhos IMPERIAL-Comtigo quero
13 a 20-2 a) approvação do Relatono e e photographicos, garantindo-vos revelação, cópias e sonhar, ás 7.30 horas

Feijão (saccos) 89.963 24.302 10.367 Parecer do Conselho Fiscal; • e ampliações irrepreensiveis e absolutamente G
.

Arroz ( ») 1 05.759 17.945 13.434 b) eleição do Consho Fiscal e duraveis. • ROYAL-Comligo quero so-

Farinha ( }») 34.414 20.824 7.906 e seus supplentes; • � nhar, ás 7,30 horas.
Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 c) renovação do terço dos Vo- G REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS � EMPRE-Milho (saccos) 25.496 gaes do Conselho Deliberativo. I· NA CASA ., �O P b�......, : ara tra alho ex-Xarque (fardos) 13.5GO Florianopolis, 28 de Feverei- � � terno, preciza-se de pessoas acti-Faltam a� sahidas dos depositos particulares" ro de 1935. ��o.o••e�·----------.OOO. vas, na Crédito Mútuo Predial.

Commercio,
e Agricultura

Consulto
rio de bel ..

leza
I
I·

Preços correntes na pr�ça d�
F'lorianopolls

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

PELES

Extra
Diamante
Christal
Moido

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

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

ASSUCAR

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

pigmenta
ção cutanea

e a luz

Terceira

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

Dr. Pires

I

I i
I

I I

I

I
I

I I

I

I �
I

I �

Queren�o reparar, ensraxar e la
var seu automovel procure a «GA
RAGE AMERICANA» rua

Francisco Tolentino n' J.

Artigos Photographicos
Cartazesdo

Dia

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O 5 E' R U H LA N D

CENTRAL - Guardião do
�exas, ás 5, 6,30 e 7 314 ho
ras.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124
ODEON-Massacre e Dama

de Monte Cario, ás 7,30 ho�
raso

..

�

'", .'f'r"

- - ._�. __ o

._ __ •

• ,,_ ....._._ • __ ..... _ ..........
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A GAZETA

frpital reclisaDo 9.000:000$000:
Reservas mais De 36.00�:000$0001Receita em 1933 17.762:703$361
'Irnmovals 13.472:299$349
Respon9abiliDaDes assumiDas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliDaDes referem-se sómente aos ramos oe

fOBO e TRAN5PORTE5, que são 05 D0I5 UNlr05 em que
a I'ornpcnhlu opéro)
Agentes, 5ub-Agentes e RegulaDores De Avarias em toõos os
EstaDos 00 Brasil, no Llruquo- (5uccursal) e nas principa�s! Ipraças extrangeiras

\�\
I

Agentes em f I o ria n o p o li s rnrneO5 LO BO & riA. ;;;-iiIiBõ liiiiõõõõiiiiõlõ__iõiiiiiiiii Miiiiõ__Diiiiiiiiãiãiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiii__iãiiiiiiiiiMiiiiõDiiiiiiiiiiiiiiiil__iiiiil
Rua f. mafra n

'

35 (sobrcõo) Cctxc postai 19
Tcl eqr. ALUANÇA Teleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agent(!s em \11. IBlumenau e Lages �

Matriz:

Chiquinho

Filomeno e
til.

Ia.

FL.ORIANOPOL.IS
Blurr'aenau - ..Joinville São Francisco - Laguna Lages

� Secçao de

•

MostrU::i�;::;:nente
em cruze�:cdçOa��le �

K� FAZENDAS: ��
�l� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �lt4

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira �
�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �l;l
�l� Tapetes e trilhos Cimentd-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeíros �l�

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ara-dos, �
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 ����iJSabonetes e Perfumarias rQS Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�. Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ���rn Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

����
Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico

�L��
�

"'� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurnaticos e camaras de ar GOODYER �

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

� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapor-es "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca" �
1!�����§l���L "",,��� W����]{��� ���l��VAVAVAVí�VÂ�$
ga'.f "iA ;=v=-mCFSl'M'S 3:t,

-Conlpanhia A!liança da Bahia
._- func1a��-em 1870 __o

_--

·-1 Vonfeitaria5E6UR05 TERRE5TRE5 E mflRITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em carameIlos, 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

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TVil:J;Jl'c,J;'LJ. Estereotypi
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno

EncaDernação, Pautação, Tra
balhas em Alto Relevo etc.

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- �=;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;__ ';;";;_.�_=,

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos

�����������Irins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. --IA Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual A ICO ft Iestá fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- I u
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense 'xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-
D E gente.

Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

-===================::==========::::=======::::::::: tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

�..,..

--=-1Sociedade Immobitiaria Catharinense Limitada

Villa 8alnearia
Se ainda não tem um LO 'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

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

End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

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

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

f GARANTIDO
,:'," E CUSTA 6$

o DISSOLVENTE NATAf'"c

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

AUA.
_

C,DAO( I�AD-Q__ �

I
SE QUERES Al\�f'lAR DE

M Od 81 S ta
AUTO commodamente e com

RUA 28 DE SETEM-I F;n;�tVo8..200
BRO N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAIS!

v�§���;:;::;:,.:..-!!�_��
_._� .-

I
Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llriõu Vista Panoramica.

Eepleriõlõo praia De banhos.
Optima nascente àe agua potcucl,

Terrenos completamente planos.

M VILLA BALNEARlA DI5TA a:

1000 metros Da Ponte Hcr-clllo Luz.
800 00 BranDe Quartel Feõer-nl, em construcçõo,

600 00 Brupo Esc:olar José Boiteux.
Na séõc ào Districto João Pessôa.

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

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cieoaoe se encarrega àa ccnstr-uccõo De PréDios

ca lótes cõqulr rô oe, mcõic nlc o pagamento
õ

e uma entroôu á
ur.stc e o resta te 12m pagamentos rneneues.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

PASCHD-AL SIMONE S.

A'jLIVRARIA MODFRNA

Func1ac1n em 1886 11
Rua Felippe Schmidt rr 8 I

faixa pastal129 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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

FLORIANOPOUS
Virgilio José

Garcia-Rua Tira
dentes n. 10-Fhlrian�jl('f;I.

ARTI
CRIAN

._,',,-... �.�.:.';"_.�...:�". "

.. -C�:'�" :<�. � .:
C,'_:_

-

CAPITAL
os PARA.HOMEN�
9 A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

•• �,,:" o-o

•

: .... : ..
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--�,167 MARÇO 29811I,

SEXTA�FEIRA

__ I

I;

I ,

Occorre hoje a data anmver

saria da exma. sra. d. Iracema
Aducci Wendhausen, esposa do
sr. Raul Wendhausen, do com-

, ,

mercio desta cidade.

A dala de hoje assignala a

passagem do anniversario natali
cio da exma. sra. viuva d. Ale
xandrina Gama d'Eça, genitora
do dr. Otton Gama d'Eça.

fAZEm ANNOS HOJE:

I
II
, i

a exma. sra. d. Albina
mos de Souza;

a exma. sra. viuva d. Ludovi-
,

I
I
ii
11
{
I
I

na Oliveira;
o sr. Nelson Neves da

ra, funccionario estadual.

BENTE NOVA

interessante menina, que tomou o

nome de Maria Isabel, está em

festa o lar do sr. João Ferreira
de Mello e de sua exma. esposa
d. Adelia Gama Ferreira de Mel
lo.

NOIVADO

Contractou casamento com a

senhorinha Angela Pavan, filha
do H. Dionysio Pavan, o 5r. Ac
cacio Mello, funccionario da Pre
feitura Municipal de Araranguá.

ENLArE

OUTROS PARTEm ...

Para a Capital Federal, seguiu
o sr. Orlando Espezim, commer-

ciante.

Seguiu para JoinvilIe o dr.
Max Amaral, advogado.

ENE'ERmO

A cha-se enfermo aguardando o

leito o sr. Haroldo Reis, deligen
te commisario de Policia.

fALLErImENTO:

Ontem em sua residencia á rua

Arcypreste Paiva, falleceu a ex

ma. sra. d. Regina Bosco, espo
sa do sr. Pedro Bosco, funccio
nario da Escoia de Aprendizes
Artifices.
A' familia enlutada A Gazela

envia condolencias.

mIsSA

Segunda-feira proxima, ás 7,3 O
horas, será celebrada missa na

i
'\

.,," ..... '.;
;

ZETA
Carnaval Brasileiro ULTIMA
LONDRES, 8 (G)-A festa

do «carnaval brasileiro» rea- Confirmadas
lizada num dQS grandes ho-
teis desta capital revestiu-se
de extraordinario brilho.

HORA
--

do

as decisões

Tribunal Regional

*
**-Um excellente meio de dar
lustro a moveis antigos é friccio
nal-os com uma mistura de atei
te de oliveira e vinho. Para os

moveis escuros, usa-se o vinho
tinto e o vinho branco para os

claros.

BLO'CO PIRATAS

A' graciosa senhorinha Lyce
Bittencourt uma das promotoras do
Blóco «Piratas)}, que alcançou
formidavel successo, merecendo
louvores geraes, a directoria do

sympathico e querido clube Lyra
Tennis Clube de Florianopolis,
enviou o seguinte officio:

"Gentilissima senhorinha. T0-
mamos a liberdade de nos dirigir
á distincta senhorinha para mais

F, d

I
uma vez testemunharmos a grati-'Dr. João de D_eus .austino a Cathedral Metropolitana e�1 in-
dão do Lyra ao incansavel Blóco CORUJAStlva tenção a alma de d. Mana A-

. . I dolphina
Salles da Silva. «Piratas», que tanto brilhantismo, Recebemos a seguinte nota:

RIO, 8 CG) -A nossa expor-Festeja hoje o seu anruversano deu aos festejos carnavalescos
com seus g' a :ldes olhos phos- d

ln t d S' d d "Ínstalla-se hoje na cidade de tação e mstte, que fôra em 1932natalicio o sr. dr. João de Deus Uespor OS esta roere a e.
. phorescentes vadiando entre o

Petropolis, solennemente, o 2' de 81.400 toneladas, desceu noFaustino da Silva, juiz de Direi-
C. _ d 2'

Pedimos, outrosirn, que esta
povo, ao balouçar da cabeça

B R' 1
ontinuacão a a. tnapga .

- d I I Congresso lntegralista Brasileiro anno seguinte para 59.222, suo
to da Comarca de om etiro, sincera expressao e a to rccon ie- agourenta e avantajadal \ Um in-

H d d I d bindo no anno findo a 64.702A Gaze.la felicita-o.
.

t
.

I v da ao conheci b Ih drni d averá um gran e esli e e

OS GAUCHOS EMBARCAM
cimen o seja e a .- teressante tra a o a mira o com

cêrca de cinco mil camisas ver- toneladas. Entretanto o valor me-

. . I m�nto de todas, as pr;sadas arrn- viva sympathia! d dio da tonelada passou de trezePara disputar no RIO de Ja- guinhas do refendo Bloco, e, para
es.

o

d I Cornmemorando esse aconteci- libras a treze schillinoos a onzeneiro, o campeonato brasileiro de que fique grava o em re evo nos A GALERA DOe:. PIRATAS
d b

..J

menta memoravel na vida do mo- libras e sete scbillings, por isso °bola ao cesto, por ter se collo- annaes o Clu e este auspicioso
d

'

I vimento, em todos os Nucleos de valor global sue se representaracado para a final, embarcará no acontecimento, pe imos a especla foi a sensação dos carros de alie-
I t d S as cidades ou vill d em 1933 por oitocentos e setepróximo dia 1 I, a delegação gaú- fineza de nos fornecer urna re a- goria. Cheia de «piratasinhas» 8°

a

'I
�', 1 as, o

h h d f,d d f -

t d
.

om
- de t das I' d' d rasu, ou onde estiver um mte- mil libras desceu para 735.000

-:: a, acompan a aB e gran e 'a- çao con en o os n es ;:. o
m as e rmrnosas a passagem a

I' h' _, 1'1 1934d·
.

I . gra ista avera uma sessao A s ioras em .

ma. as componentes o mesqueClve «Galera» era sempre motivo de '. .

Bl' o
I Piratas» (a ) Victor I f' I dI' 12 J horas, precisamente, todos se

j
oc 1« .' órtes sa vas e pa mas.

- d' d DPOLO AQUA'TICO Busch, presidente e Orlando Fer- Outro «carro de alleooria» concentrara"o p� mo. a eus

d '" .' , b.
d que abençôe o integralismo e

eS-jQuem quer ser juiz? nan es, secretano.» I tão nco como os outros, cheios e
I Ch f N' IO Bl' d «P' tas> ra

. , c areça o e e acionar, paraoco as Ira as e
vasos artisticos passou por entre .

C'onctituido de graciosas e gentilis- I 'd- , E f h d que elle possa continuar a sua
u a mu ti ao. ec an o o «pres- bsimas senhorinhas da nossa 'me- tito» id

ora,

Ih r sociedade.
a temi a O Nucleo de Florianopolis reu-

o

"G d l" nir-se-á, ás 20 e meia horas, na
rana a.

sua séde á rua General Blttencourt.O CLUB 12 E A IMPRENSA

Como se vê, não é só nos pe-

I quenos Estados que u� juiz t.e
me entrar em campo, nngs, pis

Ra- cisnas, pistas, etc. para actuar

partidas. Para o grande jogo a

realizar-se domingo proximo, na

capital bandeiraote, entre o Es
Olivei- peria e o S. Paulo. Innumeros

convites já foram feitos, sem re

sultado satislactorio; e em vista
disso já os clubes estão resolvidos

Com o nascimento de mais uma a não realizar essa importante
pugna final, até que um <lampeão>
ou um «Antonio Silvino» resolva
reliri-la.

Já estão viajando com destino
ao Rio de Janeiro os jogadores I
de foot-ball do R. G. do Sul, UMA VERDADEIRA NO!-
que vão disputar o campeonato TE CARNAVALESCA!
brasileiro. O quadro vae represen
tado por maior numero de joga
dores, do Internacional F. C., de
Porto Alegre, campeão do Es-

Realizou-se no dia 6 de feve- tado.
reiro, na Capital da Republica o

consorcio da senhorinha Azurita I SANTOS X CORINTHI ANS

I
sos

Fernandes de Oliveira com osr., . ,

N I d L F rraz Reahzar-se-á, domIngo próxI-e san e eme e.
mo esse importante prélio, em FILHOS DE MINERVAl

Santos. O Santos, tradicional
clube paulista, estreará diversos
elementos recentemente ingressados
nas suas fileiras.

E'cos do

Em ambos os casos, a mislu
deve ser em parte iguaes,

Grandioso prestito
dos "Filhos de

Minerva"

Foot-ball

Secundando a nota da nossa

conlreira A Palria lamentamos

que a directoria do tradiccional
e aristocrático Club 12 de Agosto,
durante o reinado de Momo, não

tivesse &'p�nsado a devida consi

deração á imprensa local.
Estamos crentes que se trata

de um esquecimento, pois, não

podemos atinar com o motivo
dessa deselegancia.

OS CAUCHOS EM
VIAGEM

F. C. D.
FILHOS DEMINERVA,

Devido a uma série de con

tra-tempos, cuja culpa maior ca

be Dona Chuva, que andou abu
sando nestes ultimos dias, sómente

ôntem, vieram á rua os valoro-

Confirmando a galhardi:! e o

gOfto artistico de priscas eras e

para a continuação de nova série
iniciada o anno passado, os

Reunir-se-ão, hoje, ás 19,30,
os membros da directoria da Fe
deração Catharinense de Despor
tos, para tomarem conhecimento
das diversas modificações no re

gulamento de foot-ball e outras.

Os representantes dos clubes são
convidados a comparecerem, na

hora acima indicada.

apresentaram ao publico sabido e

exigentissimo de Florianopolis,
lindissimos carros de allegoria e

mutação.
Abria o prestito a «banda de

clarzns}), a cavallo, e devidamen
te phantasiada de ,vermelho. A
seguir os nossos applaudidos cam

peões, os

TAMANDARE' F. C.
FILHOS DA LUA

vinham fuzarqueando, daq�ella
maneira doida no meio da turba
carnavalecca!

Logo após o aprimorado e ri
co «carro de a/legoria» com a

«rainha» dos «Minervas»! E nem

bem este carro havia pa�sado
abriu-se o primeiro de mutüção,
a artististica.

Realizar-se-á sabbado á tarde, um
rigoroso treino em conjuncto no

campo Adolpho Konder, entre os

quadros de foot-balI que deverão
disputar o campeonato de 1935.
Os dirigentes convidam a todos
jogadores que desejarem disputar
pelo clube, a comparecerem ás I 6
horas, no campo já citado.

Carnaval RIO, 8 CO)-Reuniu-se hoje o Superior Tribunal
de Justiça Eleitoral, tendo sido julgados os demais recur
sos sobre o pleito catharinense.

Falaram os representantes das duas aggremiações
politicas interessadas.

Decídindo, o collendo Tríbuual resolveu confirmar
todas as decisões do Tribunal Regional de J ustiça Elcíto,
ral de Santa Catharina.

Com isso, o Partido Liberal elegeu dezesete depu
tados á Assembléa Constituinte, emquanto a Alliança dos
Partidos elegeu quatorze representantes á mesma Assem.
bléa.

-0-

CALICE MARAVILHOSO!

Um optimo trabalho de mes

tre e que arrancou fartos applau
sos da vastissirm multidão, q re

se comprimia na ancia de vêr me

lhor! Entra em scena outro car

ro de ollegoria» a

LIRA ENCANTADA

Augmentoua
exportaçao
de matte

Congresso de
F'etropolls

que maravilhou a todos em geral.
Depois a sensacionalissi-na

Luz!

vinha sambando com o mesmo

destemôr de sempre e enchenJo
de harmonia a zona da fuzarca!

Por tudo isso o

Pedem-nos moradores da Ave
nida Trompowsky chamemos a

attenção da Directoria de Obras
Públicas para diversas lâmpadas,
da illurninação pública que per
manecem, apagadas, ha muitos
dias, naquella via pública.

Solicitamos a publicação da E' esta a segunda vez que di-

noticia acima. rigimos Semelhante appello áquella
O Depar�amento d� Írnpre-isa.' Repartição, o que bem demons
_____________

'tra de que maneira vão os serviços

para homens e a seu cargo.
na CASA A I' -P-f-'------.-re Iram sempre o ...:,egua-

• vavel SABAOEpizootia INCIO de Curityba.
da raiva rÊ;tiih;;;s��l

Lavradores e pequenos proprie- � �
tarios residentes nos districtos da � . ������ �����Ilha e nos Barreiros, districto de
João Pes�ôa, pedem-nos divulgue
mos as seguintes reclamações.

Aquelles, isto é, o:; da Ilha,
não só sobre o facto de serem

insufficientes as vaccinas com\) por- Do ouro a aurea embaixada
que a fiscalização quanto á pas- já vem de volta. Mysteriol
sagcm do gado de um distrido Vem tudo de cára amuada
para o outro, ainda ha pouco�tão I Com ares de cemiterio ...
severa já vae affrouxando como

Is?em ser as fiscaliza:;õas no Bra· Não deu nada a pescariasIl. Do ouro que e peixe arisco,
f,3ses, isto é, os dos Barreiros Desse modo, dia a dia,

reclamam quanto ao facto de, em- C3da vez &omos mais cisco,
bora ter sido decretada a vacci-
nação obrigatoria, por lá ainda
não apparecer am os vaccinadores

.
- , . .

smao um.:! umca vez e assim mes-

mo inopinadamente, tendo sido,
então, avisado apenas um lavra
dor, que ás pressas conseguiu a

visar mais dois ou tres lavradores

o valoroso e muito applaudido

Saraplão

Bem nos dizia o João Lopes.
O seu carro foi a: maravilha da
noite. Como carro de mutação
verdadeiramente nenhum outro o

igualou. Perdõe-nos os"Tenentes",
Perdõe-nos os outros mestres da
arte linissirna de fazer ca ros de

mutução, A

A essa sessão comparecerá o

Chefe Provincial, falando o sr,

Laercio Caldeira, Secretario Pro
vincial de Estudos.

Granada RDupas
criança só
CAPITAL.

simples, mas artistica, enthronisou
o João L o p e s definitivamente!
Uma extasiante homenagem a a

viação, de difficil manejo tendo

porêm sido executado plenamente
o plano idealizado por João Lo

pes, o valoroso minervino.
Precedendo a

"Galera dos
tas"

Pira- fi missão Souza Cos
ta está rdornando ao

Brasil.

BRINCA QUEM PO'DE

P restito dos M i

nervas

Mas não fal mal, diz o Oi,
Nós vamos guentando a mão.
Até que se faça, aqUi,
Alguma outra missão ...

vem encerrar definitivamente e de
um modo grandioso o H.inaJo e

phemero e turbulhento de! Mômo,
sendo de louvar o modo ordeiro
como decorreram as festividades
em nossa capital.

Em automovel o Britto, o Fer
rari e outros valorosos "minervi- e, emquanto isso, o gado conti-

Uma familia de ín
dios guatanys em Fle
rianopolis.

"d
. núa a morrer.

nos comman aram o «pre�hto» I
E nos Íntervallos tambem em au-

tos, rapazes do fal'1osc>
Esses, sim, são brasileiros,
De brasilea enfibratura,
Não como nós, forasteiros
Brasileiros de mistura ...Alumnos deTrem azul curso

superior

RIO, 8 (G) - O general
Góes Monteiro .permittiu a matri
cula nos centros de preparação de
officiaes da reserva daqui e dos
Estados, a todos os estudantes ou

alumnos de curso superior, com

idade comprehendida entre dezeseis
e trinta e düis annos.

cantavam modinhas da épocha.
Effusivos parabens aos

A' linda rainha do
«Mocotó Vem abaixo».

FILHOS DE MINERVA
Desta vez, linda rainha,
Quero dizer a ti só:
Tres hurras; bella gracinha
Rainha do Mocotó!!!

pelo espectaculo a todos propor
çionado.

Definitivamente adios.
,

L _ rd Tubarão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




