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Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

I Catharinense! Se alguem vier IA
..

ao teu encontro, para te recrutar .

para o quadro social da Cruzada
----�

Nacional de Educação, não recu- A serviço deste diario, par-
���E�=�M�_���.�_�.•�����'���n�_�_�_�'������������.�&�����_�_����n�_�����,L�b��de�é�a�atiu ara o o t d E t d

esplendida opportumdade de pres- p n r e o s a o,

tares um serviço ao teu paiz, sem de lá proseguindo até Curi-
maior sacrifício. tyba, O nosso director, sr

• c.���oo��:-�i*:r����� Jairo Cellado.

;;;;;;;;;;;__o;;;_�-..;;,;.."" ilmiiiiiõii 1 Nos 1-·----------------
l�=��astid�!J ����rõue�mn�S AdenG::�:g.
-Ha, individuos, affirmam os C I u b M i I i ta r

psyco-analy,<tas, affectados por
LONDRES, 13 (G) - O

uma neurose obcessica, que os RIO 13 (G) R)' «Daily Mail» informa em des-
A

'
- ea Izou-s.e pacho de Berlim que o gene-

mim IJ&n·�,íW!\av ll!me, �x;g;u faz experimentar impulsos extra- ontem á tarde no Club MI- I H G' d I� IlWg fPii li!lll IIIWI� � III III
h' t td rI I"

. .
ra ermann roenng ec a-

n

oi r su� /rson,a
1

�lue, -pre- lftfa,r,. malds uma r�ul1lã() de rou que Hitler será seu pa-
_ ,.JIle

am udava on em

ai n�e, em '!;.s- O rciaes O Exercito e da drinho no casamento com a

uma m@çao WJ ap· sa ro a, o corone J.\enafo la- Armada para tratar do aSEI tri E S
_____________________ Vares, emquanfo torcia distrahido, sumpto 'referente ao ante- Aex-ac .nz ,nu�Y'1 onn�man�.

íd. J d. Ih J..
cenmon:a CIVI sera reali-

51 �Jtl. -

tE' tM
a exlrett.i aae a moria a ae projecto da Lei de Seguran- d

..

I'
PlalUSO e eX81lrl.açao ao xes-ac ia seu eigarro, de onde iirára parle N' I

sa a na municrpa Idade de
ça aCiOna.. Berlim e o serviço religiosaJo fumo. Nessa reunião, a qual, com- na residencia official de Goe-

modo os officiaes do Exerci-
-Em meio de um combale, parec�r�m grande n�lmero ring.

to aq i por exemplo, um individuo paca: de offlciaes do Exercito e
.

, u ,

f f f I t
" ,

tioid. APara interpretar o senti- o, o a men e aVesso as ac IVI, a- rmada, ficou traçado o

mento da officialidade e plei- �es bulhe�fas de Marie, pode, plano de acção das classes

tear a retratação da Assem
as mar�vtlhas, en�arnar o p�peL armadas com referencia a 15

bléa, foi incumbido o cel. Ot-I
de heroe,. ou coa.gldo p�lo .medo, «Lei Monstro», conforme m ii contos

to Feio, que, entendendo-se
ou .pela imperfeita sczencrc do nóta fornecida a imprensa.

com o presidente do Legisla- perigo. E=:»: RIO, 13 (G) - O governo

tivo, sr, Julio Lima, pleiteou QueT�m ,voces naluralmen!e�a mineiro contribuiucom a irnportan-
a retirada dos termos «num

elos, ao inces de palavras, nao e? A «GARAGE AMERICA- cia de IS mil coutos para a cons

revide desaconselhaveJ 'pôs Poi�, dar--lhe�.ei um e ?Em NA» attende a qualquer hora do trucção do Pantheon dos Impera
em xéque apropria autono-

conhecido de mudos. No ,dla.8 dia ou da noite. Phone. 1.577 dores.

mia do .Estado», contidos no
de outubro .de /930, concalsio:

protesto, e bem assim, /l,ado o, Paiz �e norte a sul, p�r.

�r;....���"�lr�_a,;:_S.����,:1"':�I:':::,::'i�_�sA",,.ooE..aC.;'"'�E'���Mr.�I;�.exigiu que a Assembléa vo-
IIU des'a Ca,bllal com u n c�n�tn- " _ _ _ __

l!

tasse uma moção de applau- gente do /4
.. {/J. C,. Fuzzlel�os

S(lS e exaltação ao Exercito, Naoaes, �ollc ,a e ,!,�It�s «pairia:

O sr. Julio Lima, interpre- a"!�da:}, Isto e, ,<CIV:S "J"?" r
O I L

'

�J
tando o sentimento de seus ,!,rlllanzados, o <Íiaouaíiáv , que �, ve ho a Fontaine era um homem terrive]. Quan- �

I O b I V 1" r ta maldade perversa e satirica não domina, cruelmente cor- (6;l

pares, não teve duvida em a_ c .,71, a -: os re. o,�cLOnar;os, en.- �r;..�. ��.."��t t h d I b " tante, as suas sempre velhas e sempre novas fabulas! Fabu"
retirar o trecho alludido op-

ao Ja en TInC eira os
.

.:m m 1-
b I dtuba E t P I d >) � as? não, rea ida es crúas e núas, da vida. A cada instante' r&i.

pondo-s" todavia á votação
. n re os «a na-ama a , ,,� d

);li

da moçi�.' figurava o dr. Fran�isco Gallotti. ����
percorren o a rua da vida, como diz o Dr. Corrêa, encon �

eh g d I b I b " tramos um politico matreiro que enfia e lhe assenta como �
Não satisfeito, o ceI. Otto e � os a

.

m 1 U Q: .

come-
fi uma luva, a pele da rapoza astuta e diabolica. ��

f.;io retirou-se, para retornar ço[u
c1 p�poc�r dlnfenbsod� mmlerru-

rl.il
E �����P t t C'l m, que politico. francez teria ido o fabulista bu<car

novamente á Ass�mbJéa, a-lo,
o (ro eLO e or o para. a li.. II

W

f d d f b d Ir' aque e tipo, para vestIr-lhe a pele do bicho ladrão dé! gal:- �

companhado de seus com-
erra, e on e am em resp,-n tam

� nha?
�

mandados, insistindo no seu l ao fogo com cerrada fuzilaria.:� Q I
�

maça-o.
- A b J f I f t d�"

ua seria o perso lagem que serviu de mod�!o para a

I�. proposito. I Olao, na ura men e, o os
d ..

'!i
____________ b . S I d C'L' !f; creação aquelle sapo, que deseJ'ou ser do toma lho dum

!Repelido tornou-se assim se a ngaram. omen.e o r. mo r. bOI").

O "I . 'd d '[ I!I '"

reg resso mais gráve o incidente. "qum Ia, Imp�vI�, e r.evo v,er. em 'LI N
1"1

O sr. dr. secretario da Fazen-
.

.

punh Iv 'J v' P p r ão menos curioso seria o figurão que foi encarnado �'"O governador do Estado·. o, a e a ai';a rala raXlma, r. I :,da indeferiu, no dia J o. do cor-

telegraphou ao general Góes' buscand.o ávido o v.u.llo. fugaz de t naquede cdorvo estulto e beocio que aos elogios babosos e

1rente, o pedido de certIdão feito nA I p
J f If. ras,ga os .a raposa,'. para ,agrddE-cer" num ge�to de estupidez, '"

UH Monte:ro, solicitando provi-
a gu,!, Im ruaen e InimIgo, para ru. d r

p12la empreza interessada de và-
dencias.

abafe-lo.
.

�
elxou caIr o queiJo cublçado pela b ljuladora inescrupulosa? �rltlt'�rias cláusulas do contra�to, em Ca ra 't'8na P f d Iv Ih J � Mas tudo isso é .pinto, é café pequeno como diz o

'II O ministro da Guerra, to-
er o, o r, ens, enco lao, í A d

tempo firmado entre o Estado e
mando em consideração essa a�achado, bem percebendo o pe' t no,sso rão, iante daquele leão que pegou o ratinho e, re- �Iila Companhl'a Tracra-o Luz e h ,.,

I" celando que a pequemna presa lhe fosse cal'r no buraco J
:r , solícitaçã\), ordenou ao com- rzgo a que se expun .a o com,,,a- �� d d

'!I

Força de Florianopolis, antiga RIO, 13 (G) -A A Noite nhelr f J.t' " um ente, e nã{J chegasse ao estomago, "0s-se a brincar ll.i1
� mandante do 80. Rebcrimento, o, .encon rou amua Jorças '" b' I

['" I"',

concessionaria do serviço. estampa a entrevista com o
com séde 110 Pará para que

para grzlar-lhe:

ri
com o le linho entre as garras, fazendo dele peteca. �

E.sse despacho vem sendo com

I
sr. Arthur Costa, em sua,

'
, -Chico' oh Chico' P,'rigo' � O ratinho ágil e vivaz defendeu-se como um leão da �ü1_

' " '" S2crUIsse com urgencla para
.,' � . r. 'd d d

.

P d !1
razao cntIcado nos meIOS forcn- passagem por Lisboa, na Mb, f' d b' Cuidado com as balas! G o dr. � vor�cl::1 e ,o rei. e iu que o não matasse, que ele po- ft!

. II I � S )
,

't d F d 1 .anaus, a Im e a flr ricro- '" d�rla sei' utlI E -

t d b I d' I'
OI

ses porque, 'com e e reve a�o e- qua O m1l11S ro a azen a '

't b
D Chiquinho como que de repenfe"

c_ • nao ar ou, um e o la o eão caIU numa �ttlf�,

d F' d d h d'
'-

I 1 roso Il1quen O so re OS aCI)n-' It esparrela e t "d d I d
'

cretano a azen a escon e- lZ que a mlssao ce eorou I t �' t esmagado por um facape, fornan- �: ,s a�� preso �a re e e
.

e a não po ena escapar

cer o artigo 1 J 3, na. 35, da importante accôrdo com os
el.lr.len o,

do-se líVido:

1
SI em seu au�,ho não viesse o ratmho. E o pequenito ante ij

Constituição da Republica, que banqueiros inglêses, o qual -(�as, oh,lvens ! não esfão � os olhos estahco� de sua magestade prisioneira, pôz-se a �
meridianamente reconhece à reque- será posto em vigor logo que COnlra a atirando só daqui para a terra? � roer com dentadas val:ntes as malhas da rede. O pequeno �Irente o direito daquella certidão. fôr approvado pelos gover- -Não! ;}\{_ão! E o dr. Ivens r salvou o grande, depOIS que o grande poupou a vida do

���MParece-nos, assim, que o dr. nos do Brasil e da Ingléi- peste dos tracou no ar, com o indicador, em � pequeno. .1"1

José da Costa Moellmann não de- terra. Ia pa;ábola, a direcção de ferra para � Com os homens a coisa é diffelente, os grand2s mas-

veria levar o que elle erroneamen- O accôrdo foi sôbre a !i- an Imaes bordo.

ri
sacram. sempre. os pequenos, mas quando os grandes entre si

Ite chama os «interesses do Esta- quidação dos créditos com - O dr. Gallotti" senhor do pe- � �� ;sgru��m vlOlentam,ente, pela frente ou pelas costas, o que ..

do», a ponto de calcar germâni- merciaes atrazados, cousa MAFRA, 10 (pelo correio) rigo em sua plenitude, sumiu-se � Ja e tralçao e pervemdade, os pequenos gosam e se deliciam I

c ti' b" d d 'd' I 't U 'd d- 'd
8 na luta dos valientes.

amen e a nossa eI aSlca, an o ln Ispensave para o eXI o m CI a ao reSI ente nesta espavorido pela escada do porão, Iindesejavel exemplo aos seus COéS- da politica de liberdade cam- cidade acaba de inventar um de onde emergiu somenle na barra � Porem, �a hora dé!cisiva do: vamos ver quem tem

taduanos, queremos dizer,-aos biaI. producto contra a peste dos d 1\T f d
' "garrafas vazus para encher, o povo, que no caso e'o 1'/or e, quan o passou as pres- 'ii. f

seus subdilos, como s. s. ha de Accrescentoll que o Brasil allimaes e aves domesticas, sas para hordo do «Max», que �'
o pequeno,. sempre icacom quem lhe inspira mais c�nfiança

.

certamente classificar-nos em StUS não pleiteou nenhum empres- para cUJ'o fabrico esta' Utl'JI'- ., Dl' l·..c h' � e soube agir com lealdade e desa,sombro em todas
Viajava para r, oTlanopo IS. l> a I 'i.I 'b" ,

as

devaneios nazistas. timo na Inglaterra, ou nos sando a gomma da herva '" "

f I R "e�ergenclas O::1S ou m15, sem fazer calculo frio e preme- �

L b d E d U 'd d
tem Veces-rema ou o ce . ena- � ditado, para pular na certa. r:.em ramos, comtu o, a 's. s. sta os 11! os, sen O as matte. lo-como o dr. Chiquinho perdeu t ii'que «zêlo» tamanho, é pernicio- noticias dos fallados empres- «Clara-Matte}}, assl'm se

. b II I'd d J IP u
a maIs e a oppor um a e ue 'i.l EJ

1"1

so e pôde talvez prejudicar à timos completamente infun- chama o producto feito da morrer como um grande heróe. r I S B I LH o TA ..

'collectividade. dadas. gomma da herva. Zé Catharlna '*1E#*����::.&".d..�:=ai(a��=••,!�

•
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A força
da

Ido,
protesto dos constituintes,

Os termos do protesto la
vrado desagradanm sobre-e;o

Manaus, 13 (G) - O inci
dente entre a Força Federal

aquartelada nesta capital e a

Assernblea Constituinte foi
determinado por um protesto
da Assernbléa contra a atti
tude do Exercito, no confli-

c,to aqui occorrido � 5 do cor- 1-4JB! riarido. Nessa occasiao, a or- ii ��
ça federal prevalecendo-se da

. \_'

confusão, occupou disericio-) ���EN�S, 13 (<;1) Est:
nariamente a Chefatura de offlcla,meljle annunciade que

Policia e outros edificios pú- :?meçou, a.s 6 horas a offen

blicos estaduacs, em fragante
siva decisiva das tropas go

desrespeito ao governo cons- ve;nal11e�ta�s, co��andadas
titucional decorrendo dahi o pe:o propno Ministro ,da
'. Guerra, contra os revolucio-

narios da Macedonia Orien
de tal.

za

SOPHIA, 13(G)-Segundo
a legação grega em Sophia o

gal. que se rendeu na ma

nhã de hoje ás autoridades

bulgaras era o gal. Kame

nos, commandante das for

ças rebeldes na Macedonia.
Essa noticia não teve confil-

o melhor sortimento

artigos para homens f-O
casa A CAPITAL.

na

lO,

o tira José
Moellmann
desdenha
a Consti

tuição

ão
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2A GAZETA Florianopolis 13-3-1935

Hospital de
Caridade
Durante a I a. dezena do mês

de março, no Hospital de Cari
dade, verificou-se o seauinte mo-

'O

vimento.

Doentes existentes
fevereiro, 226.

Entraram na I a. dezena,
Tiveram alta, 67.
Falleceram, 8.

Jo�é Joã<, C;unha, Caetano Jo
sé de Araujo, Alexandrina Cus
todia da Conceição, Adelia Cam
pos, Ignez RIta da Conceição,
Nair Nascimento, Serafina Maga
lhães e Maria Kunze.

PHARMACIA DO
HOSPITAL

Banco de
Credito Po
pu lar e Agrí
cola de San
ta Catharina
(Soc. Coop .•7esp. Ltda.)

Rua Trajano W1. 16

(Edificio proprio)

RECEBE DEPOSITOS
PA6At-'lDO 05

SEGUINTES JUROS:

qc Limitada 5'[. ala.

de electrica Os advoga ..

dos das Pre
feituras

�ZETA A falta
DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

Martinho Callado Junior MERCIO DA CAPITAL

REDACTORES DIVERSOS Acha-se á venda, no predio n: 56, sito á rua Con-
'1' M f t C it 1 II t t OTTO Luiz Scharaeder, a última victima da capangada a soldo

\gentes-correspondentes em
cernerro a Ta, nes a api a , um exce en e mo ar ,

f d 6 HP iti
.

f
. da prefeitura d� São Sebastião do Cahy. tombou metralhado cruel-

quasi todas as localidades
com orça e , mUI !SSlmO econormco e uncctonan-

do Estado. do admriravelmente, em perfeito estado de conservação. mente, á queima roupa e em piem face. sem poder ao menos dar

O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a
um ultimo "anauê" aos companheiros de idéa', Foi mais um ide

�o"abo ração oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois alista que, r= sonhar um Brasil melhor, uma Patria unida, em que
,. .

O t' ff
.

t a pureza dos seus filhos fosse característico do Estado, tiraram-lhe
Não será deoolvido o original, e :nals econom�co. p Imo. para mover. o lcmas. ypogra-

o direito à vida.
O vosso brilhante diario, como

publicado ou não. phicas, mechanícas, serranas, sorvetenas, padanas, e to- tambern o jornal A Palria, respi-
O conceito expresso etr arli- da e qualquer fábrica que. não possa prescinder de cor-

Todos os bons brasileiros, pcrtanto, todos os integralistas d
t h devem estar preparados para uma caçada humana identica ás da Sé, garam, e com to a a razão, op-

go de collaboração, mesmr soli- ren e para as suas mac mas.
. .

portuna critica ao facto de ter

citada, na-o implica em respotr .

Lembramos ao Governo do Es. ta,do emadqull'1.l-o)
Baurú e tantas outras que os jornaes noticiaram e muito nos glori- dI' I d O I

ff ficaram,
o procura or e eitora r. swa -

sabilidade ou endõssc por parle pOIS que s� presta para as suas o remas typgraphícas do Saback, recebido, por adian-
d R ou me ha icas

O Integralismo, é pois, corno diz o Chefe Nacional, com

a edaccão, C n . tamento, cinco contos de réis de
, P ç a d 5 500$000 muito acerto, em seu último artigo:

Assignaturas
re O para ven a: . honorarios como advogado da

«Caetano Spinelli, exclamando na hora da morte: «Tragam . ,_,

ANNO 44$000 I ��,�����I�i�l������G�l�)
a dl�odssa bandeira! Vou para ° lhdesfil�!» E' Raul. Caldod'ra, ;::��sl��rdod::n��a!��e d�o ;::�ad:

SEMESTRE 24$000 ríJ f� pe m o r.o momento extremo que e vistam a camtsa-: er e.
L' ,

MTREIZMESTRE 12�000 � Attentae b ftm , � f' d sacr\ficio dedRoIdsi:a, Ed� Jayrrbe GIuidmarI,"ies, bdF: Schroed-r, tomd-I d:z�d�;;ad�rod:ss:o��:nh: ;�:
.

4iPOOO ��
.

: �: r�� an o pe a g.an e ea, o ca oe o e tam acury, recortan o I

OAs clo,'ar.lrOerse'Pson,.dete.antcz'vLao's beQmOSCOa171�IO_ � _
_

z =sr �" , "2' _!! ��.�\,,1!�.
um jcrnal para guardlar o redtrato do Cfhefe:dEd' o raPlaz que se

rde. arr��;:�, A Palda voltou ao

�l;� _ � g nera e consegue sa var-se e gl ave en errm ace, pe o tonus e di I d

l7UncLOs. e asslgnafl.Tras, devem �TI),� A Agenc I' � r\ í1oderna ��.(I optimismo que a luta lhe empresta. E' o gymnasiano, que se translor- �ds�un:Pto,. flvU gand
o outrdo caso

1
.

l\'!!� .J' � l�� E' I'
.

bre r-iã d ':d d b'
I êntico ia orman o-rios o pa-

ser elZl'I�( os ao Director-Gc-

�'� de Pub I ica"'"õ e -::::. com séde �1
ma.

dO po ltll:::o, que da rDe
l"130S

de pVéll .a eEs?
arn tções eEse

sen- aament; de mais de "um conto e

rente Jairo Callado �J ',.r .;;;;J,! ��I te troca o pe a graça e eus e a atna, . o pastor vange-
'O

.. d I dA'.

íJ em. São Paulo, é autorizada e fis- � lhico e o sacerdote catholico, que erguem juntos o braço na sau-
tanto �o dr. vIens

e
. raujdo,raixa Postal "'7 !� calizada pelo Governo Federal e � dacã b I' E' h b d

.

I b
secretario a nterventona, e

�'f1
.ll

�I1 açao sym o ica, o umem a asta o, que se mve a ao po re, h' f' d
"'� P t t t 1"i 2 �. h f I E' f

., . onoranos, por ter uncciona o

Querendo reparar, engraxar e la-'� ossue a car a pa en e n. ; �' para juntos marc arem raterna mente. o unccionano, que tua d d '

,

GA ��
r� gi ande parte de seu ordenado para accudir ás desuezas Co seu nu. com?d

a voga o

emf .

uma

d acFç1aovar seu automovel procure a«-

FORMIDAVEIS
. I l� I T:" •

di d I R' N dem d I"
movi a contra apre eitura e 0-

RAGE AMERICANA» rua sorteios próprios, tres vezesa por �\,
c eo. c o In 10 o a to 10 egro que. ao ser emarca o o Im:.-· I' d "-

Francisco Tolentino n' 1. semana, todas as segundas, terças e 'sextas-feiras r�1 te com a Co'ombia, corre pa.a o territorio brasileiro, abandonando nar:opo IS: causa qlJ: �bvel.ra sder
�, r� d 'Ih d' d b b d'

entreaue a promotona pu Ica a

�1 EXTRACÇÃO com globos de crystal. l�
sua roça e mI ,o e man lOca, erguen o o raço para a an eIra coma�ca.

��1 �" azul e bra 'ca do Sigma.
e,�'!:J� A MAXIMA lisura e honestidélde, pois) os sor- t$J E' o homem do Acre que responde á mesma vibração do Merece, não ha negar, () meU

��
'''', J h d Ih E

mais vivo applauso o zêlo com
�

� teios são presenciados pelo povo !��I! omema a coxi a. 'o povo de Joazc;iro que se reconcilia com o

� �1 ....4 d P I' h' d '1'
. gue a imprensa livre vem desas-

�(�2a,��������;-?:J����c,!�;iª,��t�Y�) povo e etro ma, para marc .arem Juntas �s .ua,s nlllClas ao som sombradamente cham:lll:lo a aUen-
,�� M���k��'� ��� do tambor desfraldando o pavilhão da PatrIa. E a mãe extremosa

d P ção go povo para esse favoritis-

r.:m.���t���� (�""�JI�""""'������"'-
o araná, que chama o filho e lhe diz: Você prestou um jura- d'"����,� �������,�����J�'1l� mento,' se não cumprir não é mais meu filho. E' uma familia

mo a minIstra 1 ro.

��1
T t

EI

ri r� A C'l' f d d' 1
Por isso, desejo ardentemente

�J r�nspor e rap g o [�e n que o avo, .�s .1 hos e os netos, orman o uma ecuna, .marc Iam

�.
tR.l II

� d d . J S 18 d d b h d S
concorrer para que se orgalllzc e

� � to os e CamlSa-Ver e. ão os :i turma e ac areis e .

� P I complete a co1\ecção des ,es dls-

�\1
Florl·anopoll·s 80111 Ret,·ro ,au o, que se negam a figurar num quadro com emblemas separa-

em 28 de � � pendiosos advogados, citando o

��'.
' tistas. São os rapazes que deixam divertimentos proprios á sua

nome de mais um delles-o dr.
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �� idade, para_ ficar de p.ro.mptidão nos nu.c.leos, quand.o estes estão

76. l��l d'
VIanderley Junior, para q lem,

� Fett & C i a. Li n'1 i tada �.�� �meaça JS. :São os pr�f.lsslOnaes, que s�cr�hcam seus, Interes:�s,. rou- ainda ha pouco, o Conselho Cons'
�� ,�\I bando o tempo e sacnfIcando·se pecumanamente. Sao os mIlICIanos,
� AGENCIA-Fundos do Hotel 1"1etropol '"

b d d d
sulrivo do Estado votava o cré-

�í(4 O encarreç;ado MARCUS MOURA � �u: a rem �ãO e _to. as as comm� i�ad.es, para viajar ás ve�e� dito de mais de tres contos d�

NOME DOS QUE FALLE ����I��Jf���::r��l;<'�������JJi% I�e.peladan:vnte, e sa) as esposas, qu� for�am a l��taguarda espL.n réis, para paa'Oamento de honora-
. .- �'" ,�("'��._'\.$'J �_���"�J������' dlda de ammaçao e corag �m nos lareS. Sau os mIlItares, que arns-

CERAM rios a que fez jús, no passado re-
�������-=="'i��,:r������Zi

cam Sl:a carreira. S�o 05 emp�egados, q�e �rrisc,am a ficar 3em em-

gime, tambem como advosrado da

11f����[������������;�., I
prego. Sã.o. os velhmhos, que e necessano tIrar a força. da persua,

-
�

• �",' Prefeitura de Florianopolis, em

CONVENCA. -SE I� 'são das hienas, porque querem marchar. São os menInos que as
acção que á mesma edilidade era

(� 't P.:JHILIPS -

't �'�
..

;� vezes filhos de paes communistas, fogem para pedir uma camisa-
movI'da em raza-o de accI'd�nte de

ll� que nos recep ores sao aprovei a- � -d S' ·Ih· d 'f'; d b - do h 'lh
-

� d t d
.

t t
.

t d
..

�
vel e. ao os mI are� e sacn IC.OS, e a negaçoes, � uml a-

b Ih
as o as as Impor an es conqUls as ::l. SClenCla - d

.
_ ff

.

t)}
tra a, o.

�
do

rad:�Gr:��E:�rqu���m;�nd�mo�;,' � ço� e�r:g;���O r�e�:, ',I�t�gral ismo �i�:'���;:::=:�;f!�:��:F�
��_. RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �

..

\11 nos munIC I P I OS
Seguro de qu� A Gazela

�� �� abrirá espaço para a publicação

F I
. 1 E � ,�������(�,�,...!>4���N A '1'" I' d

. . .

d R' d S I b de
ela presente, confesso-me vosso

ormu as aVIaaas para as r.- �,- �....,� - � � mI ICB mtegra Ista o mumClplO e 10 o u aca a

�� ������� leitor agradecido,
fermarias, 913. �

�� ����� �� registar em seus livros a nonagentesima inscripção. Está assim, pois,
� �� com o efL:ctivo de 900 homens ou 9 centurias. .

CONSULTORIO G � E, ainda ha quem di:sa que o Integralismo morre aos

C I 1 J9 C· � �
onsu tas, . uratIvos ... , .. � � po_u_c_o_s._,_. _

1.768. Operações, 18. � ! ... ...,., ,............"""'r.,.r-.,.;............'r-,,..r:::�...........="r-......""""'.._-.rAi"I ....�"""'.....=r.;;;;;:'Ir..''''....,�.....,. Prefiram selnpre o inegua.
Usaro «SABÃO INDJO» quer ., � .,.._.A _ �""""'''''''''''''''''"�..".'='O..".,...___..",..•.,•••.A�L.�'''''''''.,.."..".".��..,.,.......--..--_..,..''' -

dizer economia, sf)b todos � ré � � vavel SABAO�

���.�po�n�to�s�de�v�is�ta�.���
e � �� D E S O R TOS � INo IOde Curityba,!t�

� � I

I �
-

-'--;ed:r =;�:RIAN:-:::E�- � Por um moti·
�� � fl'·1���::�����:;1.:'J=-�, oo=���������� vo utl matou

o cunhadodianteiros, qu� ced.: em b3a oc ..

ca,ião a Lydio que, sem perda Ide tempo, manda ás rêd:s de Jo·
ão, conquistando o ten�o do em·

O !ris F. C. treinou bem on- pate. E sem phases mais im?or
tem. Mais ou menos ás 16,30 tantes terminJu o treino do Iris
hs. os rapazes formaram a3sim: F. C. sem vencido nem vence

I' Quadro: Paraná, Carlos e An- dor.
tenor; Dantas, O::tavio e Hugo; O Richter durante o treino
Osmar, Euclydes, Nizeta, Da�a. passeou de uma trave á outra,
ta e Pedrinho. 2' Quadro: João, com os braços enc:uzados e rindo
Kilian e João II; Nathanael, Sant' para o tempo. Na hora do bolo
Anna e Hugo; Dião, Alzemiro, elle parou e ficou observando o

S
'

f" I t t 't
. Adalberto, Lyd o e Lauro. A lance. Pedrinho schootou a pelo"

•
O O pro !ss!ona compe en e e CrI enoso

inha do I' team treinou CO:ltra a ta e elle acompanhou a lance,'t!( póde executar com esmero todos os trabalhos
� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias � sua defes�, acontecendo o me�MO shootand_:> uma pedra. Q�ando
� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente � com o 2 team. todos grItaram goal! o Rlchter

.. duraveis. .. Num cerrado atague da linha fazia uma cara de chorão, co-

:O;;;;;iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiii;;;;;;miiiiiiiiiiõ__iiiiiiiiiiiii;;;;;;;""iiiiiiiiiiiiii;i; e e principal, Pedrinho se valeu de ,çando a canella. 03 rapazes se

EIVIPRE- e REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ., certa confusão, marcando o)' 150- assustlram e disseram: O Richter EMPRE-
GA ii:)A! Precisa- �� NA CASA � aI da tarde. A defesa do ), qua- está torcendo contra a linha do GO: Para trabllho eX-

se de uma á praça General 0- 5 & dro reage bem. A linha do 2', )'. .t.lle respondeu a seguir:- terno, preciza-se de pessoas aCli·

sorio n. 38. ��.GG.O�----------••••e recebe o couro por um dos seus Continua na 60. pagina vas, na Crédito Mútuo Predial.

CjCAvisoPrevia 6'1. ala.
Prazo Fixo 9'1· ala.

•

energia Inte ralismo
Recebemos a seguinte carta:

<Floriaropolis, 12 de Março
de 1935.

Sr. Redactor da fi Gazela.
NESTA

João Grumixama»

Foot-ball

O IRIS TREINOU BEM MAFRA, ) O (pelo CCfr<::io)--
Sexta-feira última, dia d, na vi
zinha cidade parana:;nse de Rio
Nesrro, o individuo Mario Pinto
Ribeiro, de máus antec=dentes,
com frequentes entradas na poli·
cia local, assasoinou barbara e

friamente, a m'lchadildas, o seu

próprio cunhado Ulysses J03é da
Silva.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Preso, Mario Ribeiro conces'
sou que de ha muito pretendia ti·
rar a vida do cun\adJ, d� quem
não gostava.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgião-dentista da For

Escriptorio R. Felippe r j taleza Anhatomirim-Ex-as

Schmidt- n: 9 Phone 1483, I 1 sistera, com olessor Reynal
\ .� do Viente do prtechnica a-

I =========-1 t �ericana--- Ex-cir�rgião-den
===========

i j
tista da Companhia Lages-

I I � Tratamento sem dôr, servi-

Dr. Fulvio Aduccl. I'� ços garantidos-Especialista
, � em Pontes, Pivots e Co-

Advogado r � rôas, trabalhos de Porcela-

Rua [cão Pinto, rr 18' � na-Incs. a ouro e Denta
, 1 duras-Preços razoaveis.

(sobrado) .l i Cí) 'T'. 7 ( b d[ , tçua 1 rotano, so ra o

Das 10 ás 12 e das 14

asr·,
i Consultas--Zas., 4as., 5as.

17 horas ; e sabbados-das 7 ás I' 2
B e das 14 ás 20 horas

====-----=-=-=1· §==�=====-
\

II Pharmaclasl

P.hp��!La:�ia 'Ouro t�E:��:·me:� F,l1&a·-b·r'I.ICea·��d�Geoo·M·esos�vGee"·�I��s�·igalmente autorizdo pelo Banco .

�
Antonio d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho- • [DE e

Praça 15 de Noyembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- <O Pedro Vita I i �
TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Ro- G �

.;.......'"""""""""""'�=--= """"'""�
berto Müller-Rua Trajano. 4C. .. ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

ESTYLO-ua João Pinto, : 1 B-Telephone, 1693 :
••GO••��.�O.3.G�"$O�m

1-----------==--'--,
- ---�

..
-

Clinica Medica

TIJUCAS

tem seu escrip- ----------------- ------------------

Cesar AvilaDr. I
I
I Dr. Henrique Rupp Jor.

I
1
I E

j ,

, I
Dr. Oswaldc Bulcão Vianna

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

� Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: J -- Phone 1.618

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

Dr. Ricardo GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista e.m alta C!rur

gia e (Iinecuicgia
Re:;. Rua Esteves [imior. 26

i
TELEPHONE 1131 i

Consuliorio: Rua "'Crajano 18.
TELEPHONE 1284 I

�===",=t
,

. .f
Dr. Antonio Botmll
Medicina Interna- Syphilis,

'Vias Urinarias

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

I
-

t
I Dr. Pedro de Moura Ferro

ti.,'
II

Rua Trajano, n: 1

sObrado!!Telephone n: 1548 L
========�=======I

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas !

Telephone 1.658 I
I.

��"'====-f

Advogado

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com

mercial da Facuidade de
Direito

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotelo

Com pratica nos hospitais
da Europa :

I
R('RDEmlro
jõ'ão José Cabral, provi-
sionado.

1?,. Fe/ippe Schmidt, 9-sala 3

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSJ t

Diagnostico àas moll2stias
Internas pelos RAl05 X

I Tratamentos com as Radio -:
! Ondas Curtas e Ultra Curtas ;'
Radios U. Violeta e Infra-Ver';
melhos--Completo Gabinete ele,

Ele C':ricidade Medica (
Applica O PnlZumo-Thorax Ar

tificial contra a TublZrcul,?slZ P.uI
manar, com controIIZ raàlOloglco

, 'il�
Consultoria: R. Felippe,d
Schmidt rr 18, das 9 ás 12�
� das 14 ás tI 7 hs.--Telef.:
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

---=====-J
1

TIZIlZphonl2s:

Escriptorio
Residencia

t .620
1.274

1 Accacio Mo-
í

•

retra

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, \10.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Almanak Laemmert

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

ICLINICA
I DIURNA e NOCTURNA
1 DE
1 João Carlos de Mello Sho.

Cirurgião-Dentista

0-------------------------.

Florisbelo Silva
Avisa 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 JOAo PINTO N. 21

E'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

Caixa Postal 105

=de=1

==João Selva==

QUE

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

Novidades
literarias

.'� �. .

• volume -- Distrido flZ�lZral
Z' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- DlZmais Estcõos õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do vo'ume especial do Estado de
Santa Catharina

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

'Volume trspecial doEstado de Santa Catherina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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

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

I
Rua Esteves Junior, 16

___

FLORIANOPOLIS

Refinação de Assucar

Nas grandes luctas que desde-
bram no campo da actividade so-

-Viiiiiiiiiiii.,;;.;;-E;;;,;;;N�D;;;;E;;iiii-;;;SE�u-m-a--ciiõiiio-n�fo-rt-a-viiiiieI!iiiiiiiiiiicaiiiiiisiiiiiaiiiii,iiiiisi!ãtõaiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiru;;;;;;;a;;;;;;piiiiir�iniiiii
cial ou commercial, o espirito mo-

cipaI do districto -joão Pessõa-, com fundos
demo e bem equilibrado utilisa o

, para o mar.
_

telephone como a mais [nprescin- TRATAR NESTA REDACÇAO
divel das necessidades!

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

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôso

EXPERIMENTE

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

---oo:�--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Telephone 1441

E
,

VERA

Pelleteria
Argentillla

A Educacão na Russia Socié
lica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca'"
margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão r e
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;)P1UPUV
Edições de Adersen - EditoreI:
Edificio d'A NOITE - 14.

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 3

Junta Com
mercial do

Estado

lista dos socios dos Consorcios Banco de Credito
Profissionaes Cooperativos dos La- Popu lar e Agrlcola
vradores e Criadores do municipio de Santa Cathari na
de Itajahy.

No. do arqt. 2891Data" "16-2-935
ASSEMBLE'A GERAL

ORDINARIA Direcção de Rodopho Rosa (URANO)

Enig"'Y"a de Palavras Cruzadas
FORA DO TORNEIO

< 1 II 211 51! 4[[ 511 611�!1 7[1 I[ 811�i! 9� II�III Oil II I[ I 1 �, 211 13�141101" \>ISI[ II II [[ II 111611 11*111711 II�,I�IJ�II 11�11�111811 II II Ijl911�1[2011
I< 2111 [le112211 II II II I[�II 11'�li2J111."tIIL511 11 L611 Ilull [i ii � II rl�IIG»

-1IGI!8fl IIGW�I[ 112811��II�IL911 II IJ3011'�1 115 111�II�íl I!'�dr II�;II 1132
«33iI34113511.1136113711 II 11'�1138� II li IT [1�lí il��!!jl;!;4011 1141 iJ � ú�I!� ,)

�II 1142Ii�i)43fl ii 11�114ilI14J!:�ii�l! ll�!)�ll�114f[1 il4711�11 IJ�lj�í1481149
< 50;1 II 1'1 li [J ��;15111 II II 1\ )L;i�rJ): fi �IIS4[1_'11_1]_��� jI561],)71) \1 '»
581/ II il�I�5911 11�116flll II 11�16111ól.ll II�Tre;II63)1 fi li � [[ IITlI
��lib411 II li II Ij�1I6)11 !1�11�lIbbll II II II II�II íj�1167R IJ�!16811 118

encantos
3 8 Vasilha de aduelas com

forma de pipa, serrada pelo
genero gato, meio

semelhante ao pagnar 39 Não pôde conter mais
(plural) !140 Politico catharinense (fallecido)

41 Dôr na parte posterior do
I

Born Retiro

VERTICAES

Mês de fevereiro
Foram archivados, em sessão

de 16-2-935, os estatutos, uma

lista dos socios e uma copia da
acta de fundação da Sociedade
Cooperativa de Compras eVendas
da pequena lavoura de responsa
bilidade limitada-São Luiz, em

São Luiz, municipio do Rio Ca
çador.

�...rF=44Garage Americana
Rua Francisco Tolentino n: 1 :�TELEPHONE 1.577

50

Tragedia im
pressionante

SANTOS, 12 (G)- Os mo

radores da pacata rua Itororó fo
ram, na manhã de hoje, cerca

das 10 horas, surprehendidos por
diversos tiros de espingarda, se

guidos de gritos lancinantes.
Na casa n' 36, daquella rua,

residiam José Elyseu Lopes, bra
sileiro, de 34 annos ensaccador
e sua amante Maria Aurora da
Conceição, de 30 annos, bem cc-

65 Berco
mo uma filha adoptiva desta, de 66 Filho de Dedalo
F· 11 D7 Não é bôa 44nome rancisca, com annos

apenas.
68 Berço 46

Constantemente altercavam !E!!IIs·t-i·v-a-d"o-r-e-s· 48
os dois amantes, devido ao genio 49
irascivel de José Elyseu, que SEm- de Jo inv i IIe 50
pre ameaçava de morte Maria 5 I
Aurora da Conceição. RIO, 13 (G)-O sr. Minis- 52

O t
' h

.

ferid tro da Marinha respondeu ao seu 53n em, a ora acima re en a,
I d collega da pasta do Trabalho, em 55José E yseu, zangan o-se com sua

referencia ao aviso que lhe foi 56amante, num acesso d� raiva, al-
.

doi t" d
. transmittido à vi.ta do telegramma 57vejou-a com OIS Iras e espm-

d d d em que a Associação CommcrcIal
gar a, in o a carga e um dos gum carbono e endurecido
cartuchos attingil-a em pleno peito

e Industria! de joinville, pede se- 61 Jogo da gloria, menos a ultima
e incendiando-lhe as vestes. ja autorizada a matricula de mais

A pobre mulher, mesmo mor-
quarenta (40) estivadores para D·· .

S· - d F
talmente ferida, correu para a rua,

trabalhos do porto fluvial daquel-I s Ic�ond�ds: d ImF�s ad
on-

la cidade, por ser insuficiente o I ecAa
e

1. ahn I o e

19uerfe o.
indo cair a cincoenta metros de � m as em «aspnumero dos que ali trabalham a-I d I

as» ormam

distancia, morta.
I A.

uma qlla ra popu ar.

E M A d ctua mente, que assocIação de-mquanto aria urora a
verà dirigir-se a respeito á DeleConceição ia em disparada pela gacia do Trabalho Maritimo.rua afóra, o criminoso carregou a

_

arma novamente, alvejando a me

nina Francisca, que teve morte

Ínstantanea. A seguir, José Elyseu
encostou o cano da arma ao ou- CENTRAL - Guardião do
vido direito e deu ao gatilho com '?;"exas, ás 7,30 horas.
o pé. A carga, que era de chum-
bo grosso, esphacelou-lhe o craneo. ODEON-Sessão gratis, Fue-
A policia, tendo conhecimento hrer, ás 8 horas.

do facto, providenciou sobre o IMPERIAL - Lagrimas de
transporte dos cadaveres para o homem ! 7 30 h.

d S b' d f
,as, oras.

necroteno o a 00, on e oram

autopsiados pelos legistas da De-j ROYAL---�adona das ruas,
legacia Regional. ás 7 e 8,30 horas.

58 Interjeição
59 Olnei
60 Formiga de roça
6 1 Tem as qualidades conveni

entes ao seu destino
63 Incineração
64 Mamifero do

Villa da Bohemia,
2 Rio di Hespanha.

sem a

ultima
affluente
do Ebro

ARCHIVAMENTOS 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
No. do árqt. 290 jano nO. 16, ás 14 horas do dia
Data" "16-2-935 14 de Março deste anno, afim

Foram archivados, em sessão de tratar-se do seguinte:
de 16-2-935, os estatutos, uma a) approvação do Relatorio e

lista dos socios e uma copia da Parecer do Conselho Fiscal;
acta da fundação da sociedade b) eleição do Consho Fi3cal
Cooperativa de Compra e Venda e seus supplentes;
da pequena lavoura de responsa- c) renovação do terço dos Vo-

Foram archivados, em sessão bilidade limitada-São Paulo, em gaes do Conselho Deliberativo.
de 16-2-935, os estatutos, uma Rio das Coxas, municipio do Rio Florianopolis, 28 de Feverei-
copia da acta de fundação e uma Caçador. ro de 1935.

·��'�������----------��OG$O�G����!� �

I DEPOIS 00 I
�

I'
e

� �
e e
� . �
� �

:I 18 'de Março :
I •
; Formidavel sorteio na

No. do arqt. 287
Data" "16-2-935

FAUSTUS

Torneios de pala
vras cruzadas

HORIZONTAES

1 A todo momento
7 Verbo
9 Preposição
10 Verbo
15 Tormôr gaiato (verbo)
17 Ando
1 3 Diverw de outro

20 Rei de Basan
21 Concede
22 Fado, destino
23 Differença
28 Gemido
29 Vóz geral
3 I Acha graça
<32 Filha do rio Inacho
33 Que é só, porêrn no plural
36 Inteiro
38 Duração das cousas

39 Derramar lagrimas (verbo)
42 Rio da França
43 Cortado, rente, sem a ter

cerra

3 Não é bôa
4 Foi uma republica importante

no seculo X ao XV-; ou

nome de um desembargador
5 Cortado, rente, sem a terceira
6 Principio de Etruria .:

7 Instrumento de ferro que, me-
t

tido na bocca das bestas, serve I

de gaverna-las ou repremi-las
8 Herva medicional
10 Adverbio
I I Herva medicional
I 2 Balão, sem a ultima

113 Áspero
14 Pequeno braço de rio
16 Ligado
19 Peninsula na ilha Leyland

(Dinamarca)
23 30. filho de Jacob trocando

o n final por m
O ampar ás vinhas
Sadio
Abreviação de grande
Interjeição
Promessa formal
Frete de navio
Satanaz
Composição em verso vulgar
Sitio aprazível cheio de

.(

corpo
Abundante
O demais (abreviação)
O primeiro homem
Criminoso
Berço
Curso d' agua
Rio da Siberia
Quer bem
Adverbio
Concede
Ferro combinado com al-

FAUSTUS

Instituto Nacional
de Previdencia

Foram archivados, em sessão

de 16-2-935, os estatutos uma

copi 1 da acta de fundação e uma

lista dos socios do Consorcio Pro
fisEÍonal Cooperativo dos lavrado
res e criadores de SãO José, dis
tricto de Luiz Alves, municipio
de Itajahy.

'

No. do arqt. 288
Data" "16-2-935

"C EDITO MUTUO PREDIAL"

os torneios àe palavras cruza

õcs constarão é)e quatro enigmas,
que serão publicaàos toàas as

q ucrtca+etrns.
As soluções àos enigmas

ô

euarão
ser remettiàas ao àirector desta

secção 15 é)ia� àepois àa publica
ção àe cc ic uma.

fIca instituié)o um premio que
ronstará àe!um àicçionario 5imões
àa fonseca, que nos foi gentil
mente oifereciào pela "Livraria
ratharinense", para uquzl l z que
opraaenrcr. àentro ào prazo aci

ma, toõ as as soluções certas àos
rnenc'onuôoa enigmas.
Havenà::J empate

ô

e concurren

tz s, n as premias, fo r-e z-ó sorteios
pela loteria àa rapital feàeral, em
àia previamente àesiqnaào.
A secção charaàistica ccnstcrú

àe logogryphos e charaàas
ô

e to
àas as especies; o prazo será o

mesmo àa secção õe palavras
cruzaàas-
Para esta aecçõc, offereço um

àiccionario àe"l. Roquet. a quem
cprzacntcr toàas as soluções czr

tas àe toàos os trabalhos.

URANO

A Representação do Instituto
Nacianal de Privid�ncia neste

Estado, communica aos contribu
intes da Instituição, que a partir
do dií1 15 do corrente, somente
serão attendidos no primeiro ex

pediente da Delegacia Fiscal, das
9 ás 12 horas, não o sendo,
absolutamente, depois destas ho
ras.

"�';."""r .",' .

--�--�------------���--------�--------------�--------------�----------------�----�--------�--�--------

Premíos ern mercador-Ias

DE RS.
OE. RS.

RS.

5:175$
30.
10$

I

10

10

PREMIO
PREMIOS
PREMieS OE

E muitas isenções

1$000
Inscrevam-se!

Tudo por

Combinações rJ)inteiramente II
novas e muito]
interessantes 1\
de titules de
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento frac
cionano.

Sorteios men-

'l'H; �
..

, ., � Q"') &" �� ,,�� V!!J �m � � � �t'�h���tJ�t:liol �:...;;lj U,;,ost:ll1)i:n1:'.l�

i1í\'I";t.ílíi';�I��'II>t;;�"/��>1'l.;'i),"lf) :Y� !�
'li'I..l,::lJ� ... .:.. 51 �!ll�.i."",!<G;i.j,AIlI�/.ll <l."'� ,Ij1,;.,;",

Corn;>Qllf,io Hro,ileioo poro ;"ce"tivol odes·
envciV;rtIL'(110 C;_1 t.co;'t)(n;o

�.OOO;C-oo::'c·oo - Cl-.. ,Di �.f�l r-oa.llB...�o; 800:000.1000

.

saes de amor-

tização, com
reembolso

mensal, ao 1·
numero sor

teado. do
D U P L O
do capita]
nominal.

f'..e<dn Boclat: BII'.'\J.:'\

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

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Socieda�e,
do final do 10· anno em diante, TODOS OS ANHOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS A

27 DE FEVEREIRO DE 1935:

Titulo N"
15745 Cont�mplado com CAPITAL DUPLO Rs.

10235 D. Maria Isabel-S..Paulo-co�templ�da co� Rs.
.

9557 Joaquim da Costa OrtIgão SampaIO Jumor-RIO de JaneHo-contemplado
6:000$000

com Rs.
S I 1 .-l R 6 000$ 00

9557 Pedro Silva Soares-S.Je�onymo-R. G. do u --c�ntemp auo com s. : U

3535 Joana Wild-Rio de JaneIro-contempl�da com um tItulo d: Rs. ,

6:000$000

395" J
- R h Fr Na-S. Salvador BahIa-contemplado com tItulo lIberado de

1 ) oao oc a a5'
6:000$000

1395�s.�\fredo Farias-Rio de}aneiro-contemplado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

12:000$000
6:000$000

Informações com os

Campos
Correspondentes Regionaes

Lobo & Cia.
Florianopolis -- Laguna Itajahy

Acha graça
Som reflectivo, sem a segunda
Fluido invisivel 24
Distincto de uma pessôa 25

(plural) 26
27
29
34
35
36
37

51 Achando graça
54 Duração sem pnncipio nem

fim

muito

Cartazesdo
Dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

I ����P'â������í�f@�����í��H����i��6VAV�V�VaVl�
n I k"

�

.�
.

C ". �
�

- -

�
� Matriz: FL-ORIANOPOL.IS �

��� Flllllaes em.'
Blurnenau - Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �

��,,�
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul l��

�. Secção de Secçã o c'e Secção de �
tt� FAZENDAS: �
��}��

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

�1.Morins e Algodões Machinas de beneficiar [madeíra �j
f� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, íerragens para portas Machinas para latoeiros �
&\\1 Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

.

lavoura: arados, ���1� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ri
I}� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de

_ esplosão, Motores �}\tj

�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �� Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos,

�..� Alcolchoados c Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �}

�
Cortinas e Cortinados Tintas ad olco e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napos Arame e ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �l:
Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico l�

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Errq::>reza i..Jacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" ����Ã���> �.�l����� �l����l�����f�����������������
---

.;.."'�, [Co m p a n h i a Alliança da Bah�1

rrpital realisaàa 9.000:000$000
�eservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
lmmaveis 13.472:299$349
Responsabiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiiiàaàes referem-se sóm antz aos ramos àr
f060 e TRflt-l5PORTE5, que são 05 0015 UNlr05 em que
a Companhia opéru)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos 05
Estaàos ào Brasil, no Llruquc- (5ucrursaI) e nas prtnclpces

praças extrangeiras \A gentes em florian o p o li 5 rarneo5 LO 3O & rtA. '.::._;;;w;;;;m;;;;;;;;;;_.,;;,;""';;;,;,;;s• .._-"O_iiiiiiiiõ;;;;;;;; iíIiiiij;;; ;;';;;;O;.... _
Rua C. mafra n

'

35 (scbruôo) raixa postal 19

\Telegr. ALLIAt-lÇA Teleph. 1.083 ii'���������������������'!"""""'�
Escriplorios em Laguna fi' llojahy 5ub-Agentl's em

I3lurmmau e Lages
iii".l'f:l'.��'l#IUm;;';,,",;;';;';;;;;:;;;;;;';;;;;;·.......;;;_�'"

.
E' O melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras; constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������l
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U IysséaFabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradaveí ao paladar mais exi- & Sobrinho
o E gente. I

Pau lo Sch lemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- IDEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis, Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 Vi rg] Iio J o'se'Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

__

FLORIANOPOLIS II GarCia-Rua Tira-======================================�_t�a�I,�C�a�f�é�d�a�I�lh�a�e�H�o�te�I�M�e�tr�o�p�ol�.___ d t-

_

-- en es n. 10-florlanopOih

A CAPITAL
ARTIGOS PARA HOMEN
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

••• Funàaàa em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

'1'Mf§5WIii&

Sociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!J. 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 ferreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linàa Vista Puriorurnlrc,

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terrenos completamente planos.

FI VILLA BALt-lEARJA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hz rclllo Luz.
800 ào 6ranik Quartel feàeral, em constt-ucçõc.

60CJ õo 6rupo Escolar los� l3oiteux.
Ha Ei�àe 00 Distrirto loão Pessôa.

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

Prestações mcnsaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encor-r eqo '00 ronstrucção àe Pr�àios

La lótes cô qul rõoa, mzàiante o p cqcrnerito oe urnn.antruôu á
ur.ato e o resta1te em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

II PASCHOAL SIMONE S. A'

ATTENÇAO
Yaurt daGrania 'Rua;����d;S�r���n' 8

Z IIna
:.J Caixa postal1Z9 rer. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Il:OnfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces, de' todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELlFP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

,.

.
�

,

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

Filomeno Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

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

-

r GARANTIDO
:���:' E CUSTA 6 $
a DISSOLVENTE NATAL '

ACABA COM AS MANCHAS. CRAVO&
RUGAS E POROS ABERTOS

RU�
_

CTDAOI IJUDQ__ co

I Modista I

I' RUA 28 DE SETEM�
BRO N. 16

SE QUERES Al'J1AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V 8·200
Phone. 1.'212

E NADA MAIS I

LIVRARIA MODERNA

T".J'J�ra;:l�ia, E5t�reotypi
Enccõerncçêo, Pautação, Tra IIbalhas em Alto Relevo etc. �

"'-�"V" �'!"�_ ...

�------=::>.(

Aleoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A caso comn Ada de Bo-
plicado de goslowa
uma ag
gressão

00voz

Desportos
Continuação da 2a. tagina

Não .. , não ...achei tão bonita a en

traja de Pedrinho que entrei tam
bem com os dedos nesta pé ... dra.

O caso é que o Richter tem

a mesma mania de Walter ...

AVAHYF. C.

Da directoria do Avahy F.
C. recebemos a nota sobre o trei
no de amanhã, na qual é solici
tado o comparecimento de todos
jogadores dos l: e 2' quadros e

demais reservas.

REYe RUSSO

Rey, keeper do Vasco, e Russo,
atacante do Fluminense, estão dis
postos a abandonarem os seus

clubs, para seguirem rumo �a
Buenos Axres.

Tudo isto são consequencias
da politicagem no sport brasileiro.

Os nOS30S melhores jogadores
vão se indo, emquanto o Moraes
do Vasco e o Oscar da C. B. D.
ficam para representar o Brasil
nas próximas competições interna
cionaes. Os dois dão uma bôa
parelha de <backs.... »

Recebemos a seguinte carta:

«Angelina, 1 O de Março de
1935».
Ao Illustre Sor. Redactor da

ull" Uma aranha certa vez, fa- A Gazeta. Floriano;dis. Cordi

lendo sua leia, isolou uma liga- aes saudaçõ s:

Lendo ôntem o vosso conceiçâo eleclrica e isso impediu que o

signa] aulomalico [unccionasse tuado jornal, fiquei surprezo com

num ramal [erro-oiario, nos arre-
uma nota que o mesmo contêm,

dores de Lorient (Franca) 1?,e- a qual diz ter si�o eu aggre,dido
sultou dahi um encontr; de trens pelos snrs. Euc�I�es Honono e

no qual morreram duas pessoa; I Leopoldo �oenc .

e ficaram feridas vinte e ires, A redfenda nota tem. engaNnoporque eu-se ao contrano. a

noite de segunda-feira de Carna
val, estavamos passeando em uma

das ruas de Florianopolis, e por
motivo injusto fui espezinhado pe
lo snr. Euclides, que immediata
mente foi por mim aggredido. O
snr. Leopoldo Koerich que estava

em nossa companhia, tratou de
apaziguar o caso afim de não

complicar-se mais. Lógo que se

deu o facto retirei-me só, e di
rigi-me á Policia Civil, relatando
o facto ao snr. Cornmissario de
pernoite, dizendo ao mesmo, ter

aggredido a Eudid'Os Honorio e

que se houvesse qualquer dúvida
contra mim, me apresentaria para
explicar melhor o caso; disse mais

que estava em nossa companhia,
um senhor meu amigo, por nome

Leopoldo Koerich, que nada ab
solutamente tem com o succedido,
e ser elle um senhor de muita

consideração em toda parte.
Hoje, veio o snr. Leopoldo

Koerich aqui em minha casa p':::rito a imnumeros jornaes, e revistas dir explicações sobre isto; então
do nosso �aiz. prometti ao mesmo escrever- lOS

Em ltajahy, seu berço natal, afim de sanar todo o mal e re

f�ndou o jor�:l "Itajahy" ,ond.e em

Ilatar, o que se. deu cO'Il�igo e

:Ilbrantes artigos, em estylo VIVO e Euclides Honono.
impectuoso, porem, eleJante e cor- Pedindo-vos encarecidamente
recto, fe: do jornal �ue dirigia um públicai a presente, aqui fica ao
dos .orgaos combativos mais co-

vosso inteiro dispôr, o creado e

Inhecidcs em nosso Estado. ami o .

RIO, 13 (G)-Regress)u, ho-
A noticia do seu fallecimento, (�). Luiz Ferreira de Mello JC d.o Pra.ta, a princesa. inglêsa

a qual registramos com todo o pe- P f '

Mana Luiza, que seguiu pôraro essor.
P I' d Ih 'ffzar, foi extraordinariamente senti- etropo IS, on e e sera o ere-

da por todos aquelles que o co- cido um jantar, no palácio Rio
nheciam. Negro, pela sra. Darcy Vargas.
A çjazela, como todos os seus Su�primiu S. Catha- A esquadra Wa,hington, 13 (G)--A se-collegas, deplora o dolo.oso acon- n na do mappa .

t h o Id A htecimento, e, por sua vez, envia movI fnen a-se nora 3wa o rôn a está con-

pezames à familia enlutada. RIO 12 (G) _ A NA- I valescendo rapidamente, de sorte
, RIO, 13 (G)-O Diario da que o embaixador do Brasil es-ÇAO faz pilheria com um ves- N I doite informa que a primeira e pera traze -a e Baltimore, no

I pertino desta capital que demm- E d d M IC da segunda divis5es navaes estão sra o e ary and, para esta
omprae para vos conven- ciou a existencia e tropas gaú- .

I dre :ebendo combustivel c munição capJta, antp.s o fim da semana.

C�r O f'o 'd 1 ecoI10ml'-
chas em Mar.:elino Ramos «fron-

d d b :'-:Il;J�:�r:���:::::i.''''��':I:..,r:l:; ....:'"ç rml ave e '

d P' R' G
e g:.Jerr a e e occa, para zar- 'l,;I _ •...=-0-=;.0_""'""""'.." �t�lfa o ara!1a com o 10 ran- '!J �

de do Sul». O mesmo jornal es-
parem para os p,ortos do Norte � Esti Ihaças ��

d B 'I
e do Sul, respectivamente. �

• •• �tampa um mappa o i'aSI, mos- � ��
trando que o Paraná não confina � F
com o Rio Grande do Sul e fa- Garage Americana ���oo� ��oo��

Rua Francisco Tolentino n' 1
TELEPHONE 1.577

POVO

1112 MARÇO

1
ILUARTA-F"RA II
Zenon Pereira Leite 'Precedente (10 Rio do Sul
.. . acha-se nesta cidade o sr. Edgar

,

FesteJ,a. hoje o seu anrnversa- Schneider, prefeito daquelle mu
no natalício o nosso prezado pa- nicipiotricio sr. Lenon Pereira Leit-,

.

digno Inspector da Alfandega da

ICapital. O distincto anniversari
ante que conta com um grande
circulo de amizades receberá. por
certo, imnumeras felicitações.
A Gazela associa-se as ma-

ntestações de affecto que lhe se

rão hoje prestadas,

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Mascarenhas Filho
Faz annos hoje a exma, sra.

J. Walda Ortiga, ViUVâ do sau-

doso cont.n anco João Fedrigo.
1 Em São Bento, onde se encon-

trava em tratamento, occorreu ha
dias o fallccimento do nosso ta-

CINCO DEANTEIROS QUE
VALEM 150 MIL PESOS fAZEm Al--lH05 H01E:

Realizar-se-ão domingo, dia
F. C. D. 1 7, as primeiras eliminatorias

.

I
para provas officiaes de remo.

Reuniu-se ontem a directoria Ess::: certamen està sendo aguar
da F. C. D. deixando de compa- dado com vivo interesse pela po
recer o sr. Cypriano José, por pulação da capital. Todos os

se achar enfermo. O sr. tenente clubs estão empenhados para se

Jorge Proença, tido como presen- apesentarem em condições espe
te nesta Capital, ainda não che- Claes.

gou. Apezar de ter commJnica
do a sua partida não a realizou,
em vista dos ultimos acontecimen
tos do Estado do Paraná. Porem
em poucos dias estará entre nós.

Um club argentino ainda não

conhecido, acaba de offerecer
1 5 O mil pesos pela linha dean
teira do Rosario Central, ou se

jam 500 e poucos contos na

nossa moeda. Assim vale a pena
ser profissional. ..

03 GAU'CH03
,TREINARAM

De passagem por Santos, os

Gaúchos, que vão tomar parte
no scracht brasileiro de foot
ball, realizaram um bom treino
com os seus reservas e alguns ra

pazes do Santos F. C., dando
bôa impressão a sua téchnica.

PEDIU DEMISSÃO!

A directoria do Palestra !te
lia, em vista dos ultimos aconteci
mentos do jogo desse c!ub contra

o S. Paulo, pediu demissão,
creando-se ussim mais um «casi
nho» para o archivo da Liga de
Misérias sportivas.

BOLA AO CENTRO

No encontro realizado sabbado
ultimo no Rio, entre o Vasco
e o Sportinf? de Montevidw,
verificou-se a victoria dos visi
tantes de fórma nitida.

Athletismo
Amanhã por occasião do seu

treino de foot-ball, o Figueirense
F. C. fará realizar um rigorow
treino de athletismo, mandando
á pista corredores de I 00 me

tros e de resistencia, alem dp.
arremessadores. A turma de Po
i està com uma praxe que deverá
I

:t"/.'''"

Em lendo aquella «A Cídade»
Ary Parreiras Tão saudosa e tão dorída

'

continuará A gente vê que a sauà�de
E' Dôr cruél nesta vida ...

RIO, 13 (G) - O general'
Christovã::> Barcelos, entrevistado
pda imp�ensa, disse que o Es
tado do Rio não ad'11iUe a hy
póthese do afastamento do inter
ventor Ary Parreiras, pela cir
cunstancia de alheiamento da lu- r

ta parlidaria.

Raulino Horn, declara a quem interessar póssa, que nesta data
liquidou todos os compromissos, não só d� sua firma individual para
com o sr. Vidal Joaquim de Oliveira Dutra, como tambem os da
firma Raulino Horn Oliveira & Cia. para com o mesmo sr.

Florianopolis II de Março de 1935

Raulino Horn

.ent.iso, conterraneo jornalista Cyro
sr. I Mascarenhas Filho.

Tendo ingressado muito cêdo
no jornalismo, Ma!icarenh1s Filho
emprestou a pujanca do seu espi-

a menina Ivonne. filha do
sr. Alvaro Jacques;

o menino João Alfredo, filho
do sr. professor Alfredo Xavier
Vieira;

Proc�dente de varios theatros
da Republica Argentina e. ulti
mamente, dos melhores th eatros de
Porto Alegre, acha-se nesta ca

pital a excellente dansarina elas,
sica PrincezaAja d � Bogoslowa
da Opera Imperial de Peters,
burgo.

ES3a bailarina vem precedida
de fama dos melhores theatros,
havendo sobre a 511a personalidade
arti .tica as melhores relerencias,
como tivemos a opportunidade de
observar pelas chronicas pública
das em varios periodicos sul-ame
ncanos.

A sra. Ada de Bogoslowa
pretende dar nesta capital alguns
espectaculos, exhibindo, assim, a

sua maravilhosa arte dos bailados
classicos.

Podemos, desde já, adeantar,
que a excellente bailarina fará o

bellissimo número A morte do
Cysne de Saint-Saem, que tanto

SUCCé'SSO alcança em todas as pla
téas que têm a felicidade de
apreciar esse linissimo e delicado
bailado clássico.

rHE69m UH5 ...

.f/rno Bauer

Acha-se nesta Capital o sr.

Arno Bauer, pi eleito do munici

pio de Itajahy.

Erico Kleine

Films
nazistas

Recebemos do Nucleo Nazis
ta de FlorianopJlis convite para
GS istirrnos hoje, ás 8 horas, no

Cine Od zon, uma sessão cine
matographica em que serão foca
lizadas duas pell cuias de propa
ganda do novo regimen politico
soeiol adoptado pela Allemanha
o Nacional Socialismo.

Agradecemos a gentileza do
convite.

o Tribunal Superior
Eleitora'

NEGA PROVIMENTO RE�
CURSO DO P. R. P.

RIO, 13 (G)-O Tribunal
Superior Eleitoral negou pro
vimento ao aggravo do Par
tido Republicano Paulista, re
ferente á apuração do pleito
de outubro.

VENDE--SE:ters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
(lua Conselheiro Mafra n. 100

Campbell vae tentar
novo record

DAYTON, 13 (G)-O co
nhecido recordista Campbeil, a

ctualmente nesta cidade, recebeu
um convite especial no sentido d �

permanecer por mais algum tem
po aqui afim de tentar mais urrn
vez bater o recorde mundial de
velocidade para automóveis. Affir
marn que com o restabdecimc:n
to da praia, o "az" deverá con

seguir, facilmente, uma velocida
de .horana de 300 milhas,

Liquidação
dos "Conge ..

lados" AI
lemães

Berlim, 1 I.-(G)-O mInIS
tro Kiep, que recentemente che
fiou a missão econornica á' Sul
America disse que a liquidação
dos créditos all"!mães congelados
será solucionada satisfatoriamente
posto que a situação dos paises
da Sul America melhorou muitis
simo, tendo encontrado em to
dos elles b01 vontade no sentido
de Icm -ntar as relações econo

micas com a Allemanha.

o estaco de
saude da se
nhoraAranl.a

Com a Cidade do
Bisbilhota

Está nesta capital o sr. Erico
Klein�, prefeito municipal de ln
dayal.

Mania de
inglês

O sr. José Felippe Jor" natu

ral deste Estado, 51 ann05, U,

sidente á rua Conselheiro Mafra,
queixou-se á Policia Civil de que
foi roubado num relogio de prata.

Esse larapio naturalmente, pelo
cbjecto roubado, deve ter a mania
de ser pontual como o inglê�.

co SABÃO INDIO

,
-----,-----

clubs Dr. Affonso Wandei
ley Jor.

zendo outras considerações, ter

mina por rogar ao coll�ga que
não altere as fronteiras estaduaes.

Princeza
inglês.

E toda a mágua dolente
Em qu� vive a humanidadé!,
Se resume simplesmente
Na grande Dôr da Sauda de !

Morreu quando
ia receber um
premio da lote-

ser imitada por todos 03

da cidade.

De accordo:

Vídal Joaquim de Oliveira Dutra

AS ELIMINATORAS DE
DOMINGO Por decreto do Governo da

República, foi novamente clas�i
ficado na Escola de Aprendizes
Marinheiros deste Estado, o nosso

clistindo patnclO dr. Affonso
Wanderley Junior, advogado em RIO, 13 (G) - Está marca

nosso fôro e de longa data radi - da para quinta-feira, a assignatura
cado em nosso meio social e po- do contracto de electrificação da
litico: .

Central do Brasil, com o compa-
VIctonosa a Hevolução de ou- recimento do sr. José Americo, a

tubro de 30, o dr. Wanderley, I quem se deve a iniciativa.
que até ali terçára armas nas pha-
la!1ges perrecistas, continuou, de-
sassombrado e il1timorato, em op
posição á situação revolucionaria,
o que lhe valeu diversas trans

ferencias e outros tant03 inqueri
tos na Marinha.
Ainda que em absoluto com

munguemos de seus ideaes politi
cos, admirámos sempre a sua

grande coragem cívica.
E', por isso, com pIazer que

registamos a sua nova classificação
em nossa Escola de Aprendizes
Marinheiros.

"

a praça

ria.
(De A Gazeta)

O dinheiro é tão ruim
E causatanta e moção,
Que o cidadão morre, assim,
Por têr o dinheiro á mão ...

O melhor mesmo é ser pobre
E viver sem o vil metal

.

Pois a pobreza é bem n�bre�
E nunca a ninguem fez mll ....

Saraplão

Electrificação'
da Central

-0-

"
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POLO AQUA'TICO
Dcfrontar-se-ão domingo pró

ximo, em São Paulo as equipes
do C. A. São Paulo e ESpt:>ria.
Esses dois quadros de polo aquá-

Declar�ção
tico terminaram o campeonato em

patados.
Domingo último se defrontaram

para o desempate e O x O foi o

score da bdhante partida. Em
vista disto, domingo próximo se

defrontarão os quadros em questão,
para se ver a quem é conferido
� titulo de campeão local,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




