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Numero avulso

mais modernas e importantes e

O f!Overnado r que no anno passado exportaram
Hoje durante o dia, na Cathe- '-"

para perto de dois milhões de Mafra 16 (pelo correio)
dra! Metroj.olitana, houve conlis de fvl atto Grosso kilos de féculas, é que a doença Quinta feira ultima desabou
sões em preparação para a gr.:m- CUYABA', i 7 (G) _ A installou o seu quartel general. formidavel temporal sobre es-

de Cosnmunhão Geral de ama- Os lavradores estão devéras ta cidade, tendo se verificado
COEs,ituint,; Est3dual elegeu go- f t d d

'

nhã, consagrada á grandiosa pa- apavorados ar e cama a e granizes.vernador constitucional de Matto
H I' d I Em alguns pontos afastadosrada da fé e piedade christã, Grosso, o sr. PedlO Ludovico. ouve avra or que p antou Se rv i c0 de Fo r ...A's 18 horas, com a presença I quarenta mil pés de mandioca e da .cidade,. a c�m.ada de

;:,

de s. excia. revrna. o H, Arce- Pac i-ficação : só conseguiu a colheita de dois

I
granizos foi fortíssima, cau- ça e Lu Z!à

bispo Me.tropoEtano, celebra-se Ca pj'C 1.., a b...... mil pés! sando panico aos moradores.
d ç � dr I � O governo \) LSLJ. o pa-

o oílicio de Trevas. VICTORIA, 17 (G) - O O sólo do litoral é formado, Expediente nas gou, por interrnedo do Ean-
Em seguida, prosseguem as Presidente eleito Punaro Bley de- na sua generalidade, pela desa-

repartições co do Brasil, do.s saquesconfissões, havendo na Cathedral clarou á imprensa que, procuran- gregação de rochas eruptivas e
da fi:ma Sierncs Schukert-

varies confessores, do a pacificação, vae convidar portanto, fraco e só se presta á
bli I A G de B rlim fi",

� Nas repartições pu Icas wer ce . " " C I, ,'" \_.
Amanhã ás 5,30 da, manhã, ,J,'O;5 opposicionistas parra secreta- culturas menos exigentes, como ' ,

t d 1' < - - do Estado o expediente foi materiacs Impor a os pe o
cornrnuuhão geral, possivelmente] rios do Estado do Espírito a da mandioca.

encerrado hoje ao meio-dia, Estado para o serviço de
em tres altares, em que tomarão Q',-;n'lo- Esta desaparecendo, veremos .

F L a l'11'porta"�- -

e so reabrirá na proxlma orça c uz n J 1,-

parte as irmandades e associações submergir mais uma fonte de ,ri- ,

d 11 18"7$400C t segunda feira.
. ����="'�� :r�---.,"���r=r..,..........rtligÍo�as da Ca,oil_al. A's 8 horas

_

..O n ra a queza do nosso Estado. ........--_........._..=._.�-..,--,,_.�...... :$:-$!:S!.3, �, '""..__""""._�.__3...L�t_�.�.

da �manhã, }.-1issa de Pontlji-
.-

.' tr.A��--__"'"
_'-.'"'-.�'''_'-''L'''''�''' -��_..

•
. �

ca/, intercalada pelo bellissimo Allemanha Fuzileiros nd- � A : IOA� �� �
e imponente acto da SGigração LONDRES, 17 (G) - 0, vaes Ir�o á li "..;

. � j;� �
dos Santos O/eus,-Reposição governos da Grã - Bretanha, A rgen tina �

.,
' �_"-=_"''''7:_-&:l ,�Os telegraphistas de San- do SS. Sacramento, etc,-A's J 81 França e Italia resolveram enviar

'81
Referi ôntem neste cantll1ho que, a mwgua do rOe�ü [Ij

ta Catharina dirigiram aos horas, Officio de Trevas, a á Liga das Nações um protesto RIO, 17 (G)-Cerca -:las I O � sag:ado de um ��i� p�rseverante e?thu:iasmo, :5 m1i�r(::�1:� ��srs, deputados \Valdemar Fal- gue se seguirá a tocante cerimo- contra a exer:ução, por parte da hords, o ministro da Marinha re� I!f mais portentosas iniCIatIvas, entre nos, fenecem ti m '0 u-l �
cão, Marques dos Reis, mi- nia do Lam pés, coroada pelo Allemanha, da lei do Reich de cebeu a visita do embaixador ar- � jornada, no ponto exacto quando propicios resultados aSfC- [it;
nistro da Viação, Arthur sermão de Mandato.-A ordem 16 de março, sobre o rearma� gentino Ramou, Carcáno que fôra � gurariam o êxito do emprehendim�nto. '1

' �Costa, da Fazenda, dep, Raul da Adoração se fará de accordo mento allemão, acoimada de procurai-o sobre assumptos concer-� Entretanto, a essa regra de ll1COnstl11CJi1 (.0 bn::5l� �
Fernandes, leader da maio- com a lista affixada à porta da "attentado ao regimen de igual- n�ntes á visita do presidente Ge- � verde, quero hoje abrir uma excepção, pa\a pInte tar, �Oii1 [ij,
ria, e ao da mínoria e ao CathedraL dade de direitosll• tulio Vargas á Argentina, soli� 'it vehemencia e moço enthusiasmo, o meu apljlauw e a lTIl!"!L:l �
general Góes Mnntelro, mi- Sexta-feira santa ás 9 horas da citando de Excia. a ida a Bue- � confiança á iniciativa da Associação CiJ.tharil1(õl1se de Im.- �
nistro de Guerra, o seguinte manhã, Missa dos presantifl- nos Ayres do Corpo de Fuzilei- rit pr,ensa, que deseja reunir nesta Ca,pital, a 7 de S_temhro �
tel�(�'�n�%��Jento em que, na �;��:"_'c�:ts;i�:n�:i�:o�' s�� A Gazela ��:n�av;::aJaar;ueto:ar �:í�:a�: t VIndOE� �:dS��gr::oa�bi!��:ahdt:sdesGg6r,cga�5o �m 'lU� ��
Câmara Legislativa, se agita miJo Commemorati:o do gran- na capital portenha, em home· �� vivemos, quando, após uma luta eleitor�l dG i,n.tra'l::g('tl,Ci2'S, �
O problema de reajustamento de acto,-A's 18 horas, Offi-I Amanhã e depois de ama- nagem ao chefe do governo bra� IM muitas vezes se fez do jornalismo a c.ava cio [;>(:uoSlSmo r"'l
dos vencimentos dos servido- cio de Trevas e em seguida nhã, dias santificados, não sileiro. � façanhudo,-é mistér, é de inconte,tavel opportumdade um �
res da nação os telegraphis- procis�ão de ente�,ro,' como de cos- ����ar�ees;�us jO���lra�i�':; � nOVI) congraçamento dos jornalistas, mas um congraçamf'r.to ��
tas COr:1 exercicios em Sa:1ta tume, mdo o esqUIfe e S. Exa. sob reapparecendo no prõx:mo ir leal, completo, que dissipe ódios, esclareça m'!J er.t�ncLJ.)s, e �Catharina, accordes com seus o Pc:.lJio, obedecendo ao seguinte sabbado. N � esqueçam-se as escara�uças havida;, .

�
coll:gas de todos Estados 0- itinerario: Praca IS, Ruas Felip' ao se I'

E, para que colhmemos tão opImo result�do, nem �os �perarios que sempre foram pe S�hmidt, Trajano, Tenente ti falta mesmo um homem á altura do emprehendlmento, Altmo �
da paz, da ordem e do pro- S.!veira, Deodoro, F. Schmídt, R EU N I RAM I!f Flôres, jornalista vigoroso-o estylo fúlgido �r,otando-l�e da �
gresso do Brasil, appellam Jeronymo Coelho, Conselheiro Congresso de

,� penna escorreita, sereno no fragôr Ja luta pohl!ca, preSIdente ��
vossencia no sentido de se- lvlafra, Praça 15, João Pinto, jornal istas RIO, 17 (G)--Fm�ada pelo � da Associação Catharinens� d� Im�rensél, ha de levar a �
rtm tambem attingidos pela Racteclif, Tiradentes, Praça 15, A Associação Catharinense de coronel J. B, Lob�to Filho, che� IH náu a bom termo, sem se deixar Illudlr com o provmclamsmo �
melhoria de remuneração e Cathedral.-Terminada a proClS- Imprensa, em uma reunião de an- fe do Estado MaIOr da 1 a. Re� � vêsgo e dissolvente, que, á maneHa d� p.::nac;10 de u-n �
reorganização dos quadros, sio, o Sermã') da Soledade. te-ôntem, resolveu promover o gi!'o, foi dlstribuida uma nota á � fogo-fátuo, por certo ha de brilhar llJ. vêrga cio mastro �l
de fo'rma a estabelecer-se em Sabbado de Alleluia.-A's primeiro Congresso de Jornalistas imprensa desmentindo a noticia � d rw

d
. � gran e.

.. ",
' 1

.��

definitivo e qui 1 i b r i o entre 5 horas da manhã, Benção do de Santa Catarina, a reunir-se nes� vehi::ulada por iversos lornaes r. Mas, o jornalista-timoneiro ha d� dlstmgmf ° seu bnb? �
quantos, tocados pelos mes- Cirio No;;o e Fonte Baptis:nal. ta Capital no dia 7 de setembro de uma glande reunião de offi� � ephêmero do da estrêlla d'alva, que para nós será a reah- (�
mos deveres-, sincera e leal- -A's 9 horas da manhã, MIssa do corrente anno. Na ASEemblh ciaes na Villa Militar, sob a pre� � zação do certamen, indicando-nos o rumo do ['orto seguro, �mente collaboram l1a grande- de Pontifical, com o canto das Geral marcada para o dia 22 des- sidencia do general João Gledes

fi, I!?J
za da patria e suas institui- Alleluias e do Magnificabeno fi- tes mês serà escolhida uma commis- da Fontoura, commandante da Re� � Z E' C A T �; ;'i. � N A �
ções. nal da Missa, dos actos lithurgicos são para elaborar o:programma des- gião, para tratar do reajustamen- � I k

Resp. Sauds.}) mais piedoso e bellos do anno. se Congresso. to de vencimentos dos militares. ��s---.rzw·�����������...E�OO���_t�

Dr. Nerêu
Ramos

Chegará amanhã a floriano
polis, ao meio-dia mais ou menos,

pelo avião da Panair, o deputa
do catharinense dr. Nerêu Rilmoo,
que, com inconlundi vel brilho,
collaborou na Constituinte Nacio
nal, firmando-se, pelo seu talen
to e sua cultura, no mais alto concei
to de seus pares e da Nação.

Seus amigos preparam-lhe cari
nhoso recepçêo, para a qual con
vidaram ao povo barriga-verde,
e m boletim hoje profusamente
distribuido na cidade.
O illustrado homem público

será saudado pelo dr. lvens de
Araujo.

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPital.

Os telegraph is ..

tas cathari nen ..

•

ses e o reaJus"
tamento

A D o p o v ovoz

$20°1 I Número atrazado $300Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

Paris, 17 (G) A polida
marselhêsa descobriu um

-comolot- de anarchístas, 0'-,

ganizado para a eliminação
do primeiro ministro italian.
Benito Mussolini c ministro
francês Laval. O attentado
estava premeditado para ser

consummado em Stre sa, por
occasião da conferencia
internacional ali realizada.

dos ven- Grave Os engraxa
tes querem

sueto

Norneacão
O governo elo Estado

nomeou o agrônomo Dunas
Antunes de Olivc.ra para o

cargo de administrador de
Fazenda do Serviço de Ex

pansão Agricola c Pastoril.

Attentados contra
Mussolini e Lavá!

augmento
---

;C�"'R"et"?9't.'·&�·"'·5R -;= -AR i;�� W

dos funeclo- ameaça
A platação da
mandioca no

litoral cathari ..
RIO, 17 (G)-Foi apresen-j l Üilojo: até 20095010; até300$/ nense!

lado á Car-iara, um projecto man- 900[0; até 400$ 85010; até 500$ _

dando abrir um crédito de qui- 8001°; até 600$ 75°10; até
I Não bastando a epizootia de

nhenlos mil contos para o reajus- 700ol'-) 70°10; até 800.$ 650[0; I raiva que vem dizimando os n05-

lamento dos vencimentos dos [une- até 900$ 60010; até 1:000$ 55010 sos rebanhos mais uma calami
cionarios públicos civis, ficando, e, assim por diant>, até 100{0 dade surgiu para nos affligir.
para tanto, slJ,spemo o serviço de para os vencimentos de I :900$, E' uma doença nos mandio-
pagamento de juros e amortiza- De,hi por diaole 1001'). caes conhecida vulgarmente pelo
ção dos empréstimos internos.

Roupas para homens e nome de <rajamento> .

A tabella do augmento é a

criança só na CASA A O Ínspector de S. Defesa
chamada «Cruzeiro» e que obedc-

CAPiTAL Sanilaria Vegetal no posto de São
cerá ás seguintes percentagens so- Francisco, Dr, João Alves Jurni�
bre os vencimeútos: até 1 00$ lim j €1)rn ai I do or, que a vem estudando, affirma

ser a doença de ortgem bacteria
na e que ameaça avassalar as plan
Loções do nosso litoral senão to

marmos medidas acauteladoras.
No município de Brusque, a

onde existem tres lecularias das

Hoje, um dos nossos redacto
res passava pela rua Felippe
Schmidt, quando um gartôo,
acompanhado de tres outros pu
xou-lhe a aba do paletot.
-O sr. é da A Galeia?
E ante o nosso assentimento:
-Nós somos engraxates e vi-

mos pedir-lhe que faça, no seu

jornal, um appelIo em nosso fa,

--_._----_.

��-��..t.rmr�.!:�2!Ifir1.�'.;!���

� llB tl

nanes CíVIS

vor.

E' que nós não queria -mos
trabalhar na sexta-feira santa e

o sr. q ue é jornalista, póde fa
zer um appello ao Prefeito, para
que elle mande fechar as engra
xatarias.

Gostárr.os do desempeno do
garôto e alui estamos nos -deso
brigando da promessa que lhe Ui
zemos, transmittindo o seu reca

do ao Prefeito Municipal que, por
certo não se furtará a tão expres
si vo e cornmovente appelIo.

Uma nota do galo
Góes

Rio 17 (O) - O beneraI
G )�s Monteiro, ministro da
Guerra, enviou uma extensa
nota á imprensa sobre a

chamada «reunião dos ge
neraes-, affirmando que assim

procedêra para cornmuni
car-lhe, o qU2 d� verdade ha
sobre o rea 'ustdmento dos
vencimentos "mIlitares, atten

dendo, desta fÚL1Jü, a um

pedido de c-0"C CD11,,,,,,S.._ ;,_, ..:J '..". ....l "} t li. -- o �� .

As imponentes
cornmernora

ções da Se-
mana Santa

major Barata
BELE\II, I" (G)-Corrc qUe

o major Magalhães Barata, auxi
liado por amigos dedicados, vae

fundar um grande jornal.
Chuva de

granizo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRECCÃO:=�Do médico veter.narto
.:>

Dr. _..I . ..J. de Souza

de hodes Cuidado e desinfecção

Pelo Agronomo

r Consultas
Bull-dogs

c. S. - Fpolis. - Escreve-no�:
«Desejando adqu.rir um casal

de cães bu!l-:Lgs, peço-vos inlor
mar-me ond � p d rei encontrar

creadores idoneos da referida ra

ça.»

R"!3;xda. -S' criador desta
nça em S. Pau�o o dr. Samuel
Ribeiro qu,� pOS3U � magnilicos e

x smplares, todos com pedigree
de alto valor e filhos de paes
importados.

Para informações o co isulente
pó.Íe dirigir-5'; ao sr. C. Cajado
á Praça RD.:n05 ele Azevedo, 16J
1 a. sobreloja -S. Paulo.

Procurando
um bezouro

f

F!!f.l1!:ltl-�'·1 das
Pl'i'PNIJ!!PIIIIIIP!P·. Z1 e;...arcrr WPIB1�

p�antas
o Ca; im de 1?_hodes (Chloris O feno delle produzido é de

(�a','ena, Kunl) é originario da excellente qualidade e avidamente
Alrica Meridio;1al, onde foi cul- comido pelo gado. A producção
tivado, pela pr.m ira vez, por do capim verde, mesmo em terras

Cecil Rhodes, em 1875. que não sejam de primeira qua- CONTRA A MOSCA DO" I E' I d d d
Trata-se de uma glaminacea lidade' regula de 135 a 180 to-

o "uti ain a a estruição as

f I d h N b FRUCTOS arvores silvestres cujos lructos se-

percnne, que pelo seu valor orra- ne a as por ectare. as oas

r,.. eiro merece ser largamente ic- 'terras o seu rendimento é muito T
.

b
.

d I jnrn atacadas pelas moscas, que
.

ornem-se vanos a ngos, e
se acharem próximas aos pomares.lensificada a sna cultura nos cen- maior. ZInCO, barro ou concreto, em tor- E' boa medida tambem revolver-

tIOS pastoris dJ paiz e por ser Esta graminacea é considerada 'lla de cantoneira, tendo 10 a

::l
. se por meio do arado ou outro

muito apreciada e comi a com como superior ao catingueiro roxo 1 5 centimetros de comprimento e '

11 I,J meio a �superficie da terra, paraavidez pelo gado bovino, cava ar e ao jaraguà, pe o fado .... a 7 de largura em cada lado; no

d
.

d fi matar muitas larvas e pupas das
e muar. mesma epOlS a oração ser co- interior desses abrizos suspenda.n-

f I d d I d
v moscas dac. Iructas, que ahi pos-Elia cresce em terra erti até mi a com avi ez pe o ga o. se uns pequenos feixes de fi'tas

sam SF:r encontradas.
cm metro e cincoenta de "hura e, Um hectolitro de sementes pesa de madeira ou de fibra, as quaes

d 9 10 k I As pulverizações cooperam mui-
I as terras ordinarias, attinge ao e a i ogrammos. são embebidas na solução veneno-

.

to para a destruição das moscas.
crescimento, mediu, de oitenta ti Sua cultura póde com vanta- sa e adocicada seguinte: Sarna da orelha do coelho

f
Para o seu preparo tomem-se 2 L S

r.

Icem centimetros, sendo as suas gem ser eita nos terrenos jà re- [". .-,'P) i:l,-- E,cre',e-no:
d d M I 3 kil ks. de rapadura, qu.� se dissolve T h Ih I dhastes bastante folhudas. feri os e, rara isto eve ser pre' e aço I os « enno !,l1TI coei in.lo . e esti-

d d A
.

d di 105 em -rrn pouco d'agua quente: em d hA, hastes são encima as por viamente prepara o. rsernato e so 10 grammas mação e que e 1 tempo pa'·a
A 2 I o.rtra vá-ilha dissolvem-se 150 a

pendões, formadas no vertice pela O solo deve ser tt1talmente re- . gua itros cà, vem s·AfrenJo de um coceira
d I d d d d 200 grarrmas de arseniato de d d Preunião de 10 a I 5 espigas igi- vo vi o a ara o, estorroa o e

� no ouvi J ir eito eco uma r e-

d d d d d dAs moscas nas horas de calcr chumbo lambem em pe:juena por·, II'
,

-

rr
I adas, iong1s e afasta ias entre si, gra e a o, e mo o que a terra ce.ta para amviar 03 so'Irimentos

d b 1 de de chuva procurarão esses abri- ção de azua; juntem-se essa, S0' d b' h' h A d dprovidas de abun antes sementes, fique em pu veriza a.
� o ic: 111 o. grac eei a.»

1 D d gos que se acham distribuidos luções em um deposito maior e R "Ih
�u,e Sê separam lacilmente á m<o-I epois, proce e se à, sem-a- esposta.r+U coe ° es'á ata-

d _] A d I d sob a ran agem, em numero maior derrama-se agua até �e ter u:n to- .

d I (Óda que vão ama urecenQo. s ura a grane e em segUI a passa- cado e sarna aUficu ar psoro-
ou menor, conforme as dimensões tal de 50 litros.

rastes rasteiras se enralzam nos se uma grade afim de (lU"! as se- ptes cunicuii). Isóhmento comple-
f I da arvore; sugando ellas a subs- Pulverize-se logo que se notar

rós em contado com a terra, mentes iquem evemente enterra- to.
tancia contida na fita da ma!ldeira as fructas amarellad.ls ou antes

Jando origem a outras tantas das. E' molestia contagio,a.
f I E d se envenenarão. d'ls moscas apparecem no D.omar. L 1 d['Iantas. Tornando-se, as�im, aci mpr_;ga-se mais ou menos e ave a ore.ll1 o cot'lho com

Além destas medidas, <:onvem As pulverizações serão repetidas
a sua propagação por m"!io de 12 a 15 kilos de sementes por a ;ua mórna e sabão grosso, en-

1 aFa:lhôr todas as frudas bichadas com espaços de 10 ou 1 5 dias, d d ,..lj�fllOS. neelare. 1 1 I d XJgan o em segui a com algouão,
d d f e enterra-jas, semana.mente, pe o mante,1 o-se envenenados os fr.:- PEsta particularidade apresentê.- A serrea ura pó e ser e'ta asse um'l camada espessa d,�

d menos a 1[2 mel ro de profundi- dos e as folhas dos dois la -los d d H Ida por esta gn:.minea offerece a, tambem com o auxilio e um se-
d d d b pOffii a e e merich. Pingue

d b· b I d' a e, soca0 O-S! em a tara p8S- até no interior da arvore. O re- d d d d'
.

dvantagem e co rir em o so o mea or mecamco. .

P d b A
entro o eon, udo au ItIVO, uas

,

, I' d N" d d ta em cima. o e-se tam em por medio deve ser sempre agitado d' r.. dI'em que e cu ti va a. as terras la esgota as eve-/ f 'li
vezes ao n,:'> gottas e g yeen-

'd I' d 'b' essas ructas numa vas! la com dlirante a app�ica:ão, o que se h d 5 P J,.
O capim de Rho es, nas tem- se app.lcsr um a u o nco como I 1

na p en:ca a a 010. Repita t's-
..

O Lranco·· meio sangue
b d 5 8 C N aJ'ua por a g 'm tempo para as consegue "or meio de p'J\ leriza- d boeraturas aixas, e',· . o azoto. este caso o seu em- 10

'

I'
. 'd

r se tratamellto iariame!1te até a ara e com um a mo de ida-
'..

d f' I d f
.

d arvas morrerem asp llXla as. dores munidos de agitadoró!3. d V TabaIXO e zero, h:a comp eta- prego eve ser elto quan o as
I������!'!!"""'�������������������

cura. e. - ENDE-SE. ratar nes-
mente de.;truido. nos climás acima I plantinhas tiverem attingido, mais ]. ta Redacção.
rderidos, é considerado como ou mer.os, a um palmo de altura. Farinha de malnd ioCaI:;4

_.._ -

plar.ta annual, prodlJzindo apenas O capim para fenação deve
uma colheita.

-

ser cortad� antes da floracão, o
Sva cultura é m�l�to remunera- que se fal com machinas sega-

dora c rc.commendavel para ser deiras 011 mesmo com alfange. ,

ceiL."da, curco capim de corte, I C nhec'lm ntos ut 'sdando de 2 a 7 por anno desde O e el

que o terre:10 não seja muito O ovo de avestruz pésa em

pobre. média setecentas gr:lmmas.
Nas boas terras siJico-argilosas,

argillc-úlicosa, ou si!ico argillo
hutl'iferas, em condiçõe3 de cultu
n bem entenrlida, a sua produc
ç.ão, por hectare e por córte, re
gula d� 1.300 a 2.000 kilos.

J.

A popular revista brasileira
<Chacarc e Q.úntaes» afim de
attender á solicitação que lhe foi
dirigida pelo Dr. Oscar M'Jnte,
entomologista e phytopathologista
do Estad) de Minas Geraes
um appello aos lavradores no sen

tido de conseguirem um exemplar
rle u TI dos maiores insectos do
mundo.

Tra�a-se d,) c .ranbycideo 1n.1-

crodonlia ceroicornls vulgarmente
conhecido por «Serrador» e qu �

cria-se dmtro dJS tro.:1CJS nórtos
das palm -iras principalmente nas

piassáb as,
A)a ihado o ins ecto, qu'! de

ve ser perfeito, máta-se na alcoo]
dcixm ::Io-s,::: depois enxugar.

E'lvJlve-se o insecto em serra

ge TI ou algod 10, acondicioni-s e

e.n una caixinha e rernett i-se

so� re3is!)o ao E Íitor d � «Cha
oras e Qlintaes» S. Paulo.

CJi110 recorn?ensa terão o' in
teressados diréito á escolh �r os li
vros que !luis lhe interessarem,
de accôrdo co:n as listas fome'
cidas p:la citada revista

DR. A�IOSTO R. PEIXOTO

"Um terreno arado duas
vazes dá uma producção
m'1ior e o numero de campi
nas é menor" -- ARIOSTO
PEIXOTO.

rados ud Sack

As lentilhas produzem ferro.
O espinafre contem saes de po

tassio e ferros.

Representantes exclusivos para o Estado de
Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.

Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, joinvil/e,
Laguna, Lages e São Francisco.

O México possue a arvore mais 114=·:a: =_mGll_SIiiCii,&ilI::;:,;'::;1&3::'e;:';::;,aa· ��"".f.:.��:;'7;:::-==-_":��':'::':-;:'�" :i��:" .._....: _ r=;:�;&iR41f,t;;ib�f'i�'�W'-;:g"i>O�!!!' .. 'f"=:?"'"
grossa do mUldo. ��N\1�5$.�j;� (���)l��tt;.���WJ� Solução deTrata-se de um cypréste cujo Quem quizer se trajar bem, �t�

CO V [�
tronco médc mais de cincoenta forçosamente,terá que usar as ll� N ENçA -SE l� cansu Ita
métros de ciwlmferencia. maravilhas do PA - � que nos :eceptores PHILIPS são aproveita- �

RA IZO rua Fe- � das todas as _Importantes conquistas d� sciencia

�c RIO, 15 (G)- Responden-lippe Schmidt. n. 21 �\1 do radIo, razao porque recommendamv-los. �'� d�J
o á uma consulta do interventor

'� AGENTES: - COSTA & Ca. n
da Bahia, o ministr� Arthur Cos-

.

"

� l� ta declarou que os compradores
A posse do

J � RU,A CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis (§j de ouro aluvional estão sujeitos ao

gal. Fio" res ���������.�����.!W��� imposto de industria e profi�são,
- ::#'. desde que o decreto que lhes per-

Comprae para vos conven- Gan�ga Amaricaria Rua mitte essa actvidade a conside-
PORTO ALEGRE, I J 6 (O) cer O fo!midavel e ecol1omi- Francisco Tolentil7o n' 1 rou como profissãoExistem mais de tresentas es-

I
co S '-\B A.O IND 1O 5-Revestiram-se do grande brilho ',,:, TELEPHONE I. 77 Só não estão >sujeitos a impos-pecies de eSL:orp;ões. '!"�)�;:j��������asco�memoraçõesso��mnesreal.iza- ��M����r���l�,i'�':;�l�������'��ltos os operarias de. compra e

das ontem em regoslJo a elêlção, ��
.

. I�'
venda de pedras preCIOsas.

e posse do genelal Flôre.s ?a I,� Agencia Moderna 'de
Cunha, no governo conshtucJO- � D L !li! .. - g M OV imen to denal do Estado.

. �� rUullcaçoes � ..
.

C? cent�� da Cidade, durant.e � Au+orizada e fiscaliza-

��)
Immlgrantes

o dia de ontem, teve um movl- � d I G �
mento fóra docommum com inten- �

a pe o overno Fe- �',
so transito de vehiculos e de pe- ���. deral -- Carta Patente, 112 l� d RfIO, 15 (G)- Segundo da�

d � � os ornecidos pelo Departamen�
estres.. ., ,.

1\ N
A bI d's RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 16-4-935

to acionai de Povoamento, du-
_

5 repartições pt:. lcas a (tar e, �.� ��;fC�; rante o anno passado entraram,
nao deram expediente, grand:: (f] I P

.

d f
d· ��

renllO 0343 pelo3 i ferente3 portos nacionae5
parte o cl)mmercIO cerrou suas ,fi" 2' "

4B95 �� 50 371' .

,. l��
. Immlgrantes, contra. . .

portas.
. r;\.�1 3 " . 48.812 em 1933; 34.683 em

Os.navIOs surtos no porto em- �J
.

II
4944 � 1932; 3 J.41 O em 1931bandelIaram em arco. � 4

. "
4 56

5�� 67.066, em 1930!
e ..•

Houve uma Iconcentração es-

�
5 61 .22 � No .

d h'I P M h I D �
mesmo peno o sa Iram

co ar na raça arec a eo-' '22 '.

ri _ -'���::;:;'�'::'-����-, �
.

;

• 660 Immlgrantes, verificando�
"o, ,�_���f�,..��.��:�,����, se o saldo.. d� 27.711 p,'::Ss0as.

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

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

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

C0111 idade de 3 m:::zes

vende o casal a 2')$000
rRIADOR

E\VALDO 8:'\ASCH
PALHOÇA

Em Fioriancpolis poje diri

gir-se a Ra.tJhael 'Digiacomo
R. COllselheiro Mafra, 76

O titub de campeão mundial
em longitude cornifera acaba de
ser conquistad" por um bovino
oriúndo do Texas cujo peso é de
624 kilos • os chifres médem de
ponta á ponta 2ms60 com a es

pes�ura de 15 pollegadas na baRe.

TUL!\RÃO SANTA CATHARINA

!\PRIMORADA CRIAÇÃO DE GADO Hollandez
Porcos DUROC-jERSEY. - Venda de reproductores

puro sangue de alta linhagem.-Criação de aves

sdeccionadas: -PLYMOUTH ROCK BARRADA, OR
PF-.JGTON PRF.TA, RHODE ISLAND RED, WYANDOT

TE B:\AfJ.CA.

llara informações dirigir-se ao agronomo João GHIZZO

Fazenda de Criação Campestre

homens scientisias .Ião devem se descuida.' a usa dOo MA TTE "i;'
conservador e restaurador das forças physicas e intellec tuaes

[.�t�t'f�at�!}DS e

to 9i,;e e um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nas grandes luctas q. u.e desdo- �I AccacíO M O� I a__�r.1i-�;;;;;;;;';(oÍj_��ç�õiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;';;iiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiIiii--iiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ddi II $��������'��T--------- .Ge�.�

bram no campo da actrvi a e 50' lU;��. �.� "<!J. <!>.�,

G
cial ou commercial, o espirito mo-

re i ra I ��
a

demo e bem equilib,ado utilis� o : 'tem seu escrip- i, � OME �
.." I'I� •

telephone como a mais mprescm- I �
d , I

tório de advocacia á rua:1 � �
divel das necessida es. ..", sómente

i Visconde de Ouro Preto

fflcverle
- � Boonekam p �

�==-=-=-=-===�=-==--
� O

. � O apperitivo de maior fama �J>l.. �Não ponha lóra a sua lamina � ;;.&��
usada. ��mm��� -- G&��••D

I .., f d f' ����i'?ffi����
Adquire Ja o a ama o a la-

dor "SIRANN' para laminas ty-
, po Gillette.

Para excellente e baratissimo.
INSTALLADORA DE

FLORIANOPOUS
Rua Trajano n' 11

�������-��.�-��-====-====:::==::�=====-=::����=====--=.==._._--�._--==_._.=.--=0-.

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) �fa�b�ri�c�a�d���..��!;J��::==_._��_�l��,
é dar valor ao que é bom, é ecanomiCD e rendôsG

EXPERIMENTE E VERA QUE

A GAZETA

ê\ Gazeta Indica:
'f�

.

-""�""�"";;F�""::�":":<,,�"':,!,';'�:,""""'"

'Médicos Advogados

Dr. Cesar Avila

EEx-assistente do
I
I

; Dr. Oswaldc B!!!�ão Viail1H)
,

! Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações Escriptorio R. Felippe �
Schmidt n 9 Phone 1483 §

Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 �- Phone 1.618 I

I Dr.
Residencla:-R. Esteves Ju- I

nior, 179-Phone, 1.285 I

__ I Rua
���========�

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14

Dr. Antonio Botini II _���ilOras
Medicina Interna- SyphiUs i �

I

Ilr. Pedro de MOU'f2 Ferro I'Vias Unnaru.s

Consultorio E:: Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

! Rua Trajano, n: 1 sobrado

l Telephone n: 1548

ii

n. 70. -- Phon>: 1277.� I

Pelleteria
Argenti�;IIa Caixa Postal, 110

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

H. Jordan & Cla.
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE )

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «INOUS»
Caixa Postal,- 75 Te!. 514 e 507

FILIAES:. .

Mafra - (;anolnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Valiosas· brindes o_��������

distribue I Attentae bem' �
L. ROSA � w--=-r�� g�

• � A Agencia iVlocJf3rn8 �.J
RUA DEODORO 33 � de Publicacoes, com sé:e ��
FL-ORIANOPOLIS.

�
'em São Paulo, é autorlzada e tis- ��,)jcalizada pelo Governo Fe lerai e �

...-.�'r.•�1a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem � possue a carta patente n, 1 i 2 �J
assignaturas ou annunciarem na

� ��FORMIDAVEIS sorteios próprios, ires vezes por � ,1A GAZETA semana, todas as segundas, terças c scxtas-Ic: �... .:; r..·�
- o jornal mais moderno e lido da Capital. EXTRACÇÃO com globos de crystal, f'�,l

Peçam informações. .

A MAXIMA lisura e honestidade, pois, 03 sor- @:ll
teios são presenciados pelo povo �{1

.��������������f��

Fec�")ament() de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLf, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifi�io La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

P H O T'O

J O S E' R U li L [� rii D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

I

Só o profissional competente e criterioso I

póde executar com esmero todos os trabalhos �::�
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �i

� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente é
� duraveis. �.g�.� 'f!i",
� �
O REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ��
0.·..." NA CASA

;; ��

�•••�e•• ---------:.�®����-.;�

áS, _efinação de Assuc�

CURSOS DE �
Chapéos e F��res �

(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA r E- .l

MININA-ENFEiTES PARA CH \PÉUS

�:
O Instituto CRE"'ATãON
Rua Conselheiro Mafra n. 7-(Edif. La Porta)

SOLICITE A SUA MATRíCUL'\

Esse curso conta com os aparelhamentos neccc ssari JS

para executar as exigencias da moda, c é lecciona
do de modo que a alumna, possa sempre c:_c,:L:n "

seus caprichos/dispensando machinismos e disposi-
tivos que não sempre estão ao seu alcance

-de-j_._,

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocay"va, 154

Deposíto: Mercado, 36
--�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Tr.ansporte ���>J.,jJ§�O,\J
--------

Florianopolis Bom Retiro
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCO.l'vlENDAS

,

E SUPERIOR

o.

�OS.�.�IGe�.�.G•••G•••oe.

I Fabrica de Moveis I �
I DE =
• Pedro Vitali o
o ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ,
I ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telcphone, 1693 :
.&.D.��e.IOG��...o�e

, ,.

lO? .]
,�.,}J
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A CAZETA 3

In teg ra � ismo '1·1��08·G·-D-·E-.··.
��

Pelos murucrpros •
Sao..José �

Se os Deputados que votaram a Lei de Segurança Nac.o G
nal, na realidade «Lei de Segurança Govermmental»� pensaram ex- •
tinguir o lntegralis-no abafando a voz de n JSSOS tambores, enga:la
ram-se redondamente.

Emquanto os tambores, carinhosamente acommo::lados em nos- Não será devolvido o orielna]
sas sédes, descançam, temporariamente, aguardando a aurora do

'CREDITO MU
-

UO � �" AL
puhlicado ou não.

�

Brasil, para, á plena resistencia de suas pelles, saudarem-na com' a , :'. I r � li I '

' , o conceito expresso en art»
proxima victoria do Integralisroo, os' «camisas-verdes», em todos os go de cal/abaração, mestnr soli-
recantos da Patria. solicitos á voz de comrnando do Chefe Nacio- cilada, não implica em respon-
na], redobram suas actividades na propaganda do ideal que os mo- sabilidade ou endõssc por parle
ve, fundam novos nucleos, engrossam a phalange do Sigma. Pr amlos elll mercador-ias da Redaccão.

O Municipio de São J0sé tem mais um nucleo installado- Assignatu rasSão Pedro de Alcantara. Quarenta e um brasileiros da localidade- S
5 575$OO·

.

O � ANNO 44$000
-por Deus, pela Patria e pela Familia, em fidelídade a Plinio Sai- ®:� : .

:;

��I SEMESTRE 24$000,��gado, - estão dicididos a trabalhar pela Acção Integralista Brasileira. G • fRIMESTRE 12$000
.

<

Foi um cerimonia imponentissima a installação do Nucleo Ror I$ MEZ 4$000districtal de S. Pedro de Alcantara, realizada domingo ultimo, dia OOO A correspondencia, bem como
14 do corrente. os valores relativos aos an-

Esta\ an presentes cerca de cem «camisas-verdes», represen- Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á f zlicidade na nuncios e assignaturas dveemtando diversos nucleos: da Provincia, o comp. Carlos Sada, Secreta- CREDITOMUTUO PRE I:) IAL ! ser enviados ao Director-Ge-
ria de PropJganda, que presidiu a sessão e fez a doutrinação á nu- rente Jairo Callado.
merosa assistencia; do nucleo municipal de Florianopolis, o comp. A CREO ITOMUTUO FIRE-I
Antonio Fec\igo, Secretario M. O. P. o dedicado comp. Germano D IAL, destaca-se das mais sérias e va 'itajosas sociedades porque:- Usar o «SABÃO INDIO» querBana Fo. e o pliniano Walfred') Pinto, do núcleo districtal de João a joia de entrada é accessivel á todos-2 !pOGO dizer economia, sob todosPessôa, os campo da chefía Francisco Pedro dos Santos e Faust no

t d
.

t�

I'�
os pon JS. e VIS a.ViJlá; de Biguassú, a chefía municipal, nas pessôas do incançavel t� Exige apenas a contrjb"-Jiçao de rM1'

José João Müller, coordenador da grandiosa caravana, e seus auxi- G
1$000 para cada sorteio. ! O sr. Epitacioliares Genddino Azevedo e Domingos Reitz, além de gentis senho- O �

rinhas do Departamento feminino, e plinianos; o grosso da caravana � ! Pessoa e ofoi Lrnecido pelo nucleo de Santa Maria, tendo á frente os chefes � H b '-I- tal 'I .., �
Icomp. Schmidt e Roth�nstein que íncluiram no seu grupo integralistas � a I I ai-vos. .nSCrevelmVOS. ij ntegralismo

de Rcchadel e AntonioCad03," �, RIO, 16 (G)-O sr Epita-Foi devéras impressionan�e .0 momento em q.ue esses _humil- � . C'.'"'r.ffi-$u:"'<>,(-'ir.),,':®,---------- :®!."""= ,,!';) "'»
glcio Pessôa affirma que assistiu á

des homems do trabalho, na maiona lavradores, cheios do sao pa- �.������ @----------������.� reunião integralista no Instituto de
triotismo que lhes accendeu a doutrina integralisla, de braço ergui- Marinha Marcante RECOLHIDO AO XADREZ JURADOS I MUÚl apenas por curiOsidade. "t
do, e n continencia aos pavilhões di) Brasil e do Sigma, cantaram RIO, 15 (G)-A cornmissão Por interrnedio do sub-delega- �,'l sala. das audiencias do Jui- pois, intere sande-se pela marcha
com enthusa.mo o Hymno Nacional! Hymno da Patria que, nas de estudos do projecto de reerga- <1.) do districto de João Pejsôa, zo de Difeltodl 2a. Vara, desta das idéias no Brasil, quiz conhe
c dades, muita gente, da que discute politica em roda das mesas dos nização da Marinha Mercante foi ôntem, remettido á Delega- comarca, no Palacio da Justiça, cer os principias integralistas atra
cafés, ignora !... concluiu sem trabalhos approvan· cia Policial, desta cidade, para se p .J�ederá, hoje o sorteio vés da palavra do sr. Plinio S3.;-° Nucleo de S. Pedro de Alcantara, cujos destinos foram do a redacção final do projecto s( r encarcerado, João Onofre de dos 20 jurados que têrn de ser- gado.
confiados ao comp. João Pering, dentro em breve será um baluarte regulando a materia, o qual foi Assis, operario, solteiro, ali resi- vir na segunda sessão do jury o Reserva, porém, um prazo pa-do lntegzalismo no NlllniciDio c!e São JosP. enviado á mesa da Camara. dente. corrente armo. ra dar suas impressões.

., ':'�..

.�.�&�O�IA GAZETA�
-

� OIARIO INDEPENDENTE

B R I L � �edactor-chefe'

• Martinho Callado Junior
• REDACTORES DIVERSOS
��.�

�
��COLLOSSAL.

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COI'I�boração
SORTEIO

Caixa Postal 37

NA

"SulAmerica Terrestres,. Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civ
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Agentes em Itajahy:Bornhausen " Cia.· R.

Em

Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17
Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias Brasil

.-----�ooe.....oe•••�. I._-----

Estados doem

í
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� �

�
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�� Matriz: La RI NOPOL.I L:'�
� F·I.lla�s ern�

Blurrlenau·, .Joinville Sao Francisco Laguna 'g;es t��
� i � Y Mostruario perrnanente em Cruzeiro do Sul ��
� Secçao de Secçao de Secçao de ��
�� FAZENDAS: .��í.j�� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern os FERRAGENS: MACHINAS : �

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira t, J
l,

�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas 1" 1,1�i� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros � 1
-

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a 'lavoura: arac'os, t ,1
�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �\..1
�� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, jV' otores �'�. J

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

� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona b.;.\r�i?,
t':1]

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes �j
�.��.

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Feça3, acccs- �;',";1�� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico] �; �

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER "'J
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral t��Ti

� Ernpre:za r"'Jaciona! de Na�vegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "f\;1c;){" ��� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - - Estaleiro "ArataCêi:�� >4
��p -�' ����g��

-

�M ....'Zi�iI"i:zr"li1.?';

-rc O n1 p a n h i a A Iii a n ç a d a 8 a h i a =- "".m --==-=, -

.e

=�'ncaàa Em 1870 ou j' llonfeitaria5EBUR05 Tf'RRE5TR.E5 E mm�lTlm05
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E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvpa;}raphia, Estereotypi I'.

f d
.

I di b Encaôernação, Pnutcçõo, Tradas en ermi ades gastro intestinais: co ite, la etes, apeno balhos em Alto Releuo etc,

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis-
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �������������','11rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza ã cutis.

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

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

D E gente.
, Paulo Schlemper medi�OeSçadeY:��;ia�iaOp�ri��j��{�af:I����aeç����ap�����es�� �A CN�N7SELOHEIRO MA- i.f�V2�E�f;;'�-;'�_-�<>�,�J';J>�'?'��DEPosn o E. ESCRIPTORIO n fu L.d v; ;,." � J'

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. G'
1

Telephone n. 16'32 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-II FLORIANOPOLIS I denatfe'Cs�a Ru�� ti ;�':-
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Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo 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 Prefeitma.

Um contracto de compra de terreno da ViIla Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõc Vista Pcnor-ornlro.

Eaplenôtõc praia õe banhos,
Optlrno ncscerite àe agua potcuel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALMEARlA DISTA a:

1000 metros Da Ponte Her-cillo Luz.
800

ô

o Branôe Quartel feàeral, em canstrucção.
600 ào Brupo Eacolcr José Boiteux.

Ma séõe 00 Oistrirto Toão Pessôa.

"�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á Jo�o
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciecace se encarrega co construcção ôe Préàios

Ga lótca cõqulr COS,mzàia ntz o pagamento àe uma entraôa á
UI,sta e o restaite em pagamentos men5aes.

lnformacões completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521
OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

ITA
ARA I-IOMENf�
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Chiquinho
empadas,

para ca-

RESTAURANT A LA' CAl<TE no primeiro andar

THEODORO FERRARI

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

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

iI
I

r GARANTIDO
�(� E CUSTA 6 �

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHt\S. CRA.VOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

ItUA. _

ClDADl _

. \..' '[ :\1 . �

AUTO Cthl1 fi\; L. .mente e �.v G

Mod ista ,I
I

RUA 28 DE SETEM-

Il_
BRO N. 16

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

Punôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
{'aixa postal1Z9 Tal. auto ]004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

:';l. , .

- �..,_,,_
N»_./' �-- t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
-

-

ABRIL 25811

17
107

Sexta feira

AIOR
para o

•

rrive rrio, rnodernissirnos e-

Talvez que fôsse assim, magoado, entristecido,
O dia em que morreu Jesus, o Redemptor;

Talvez que o proprio sol se houvesse escurecido
Curvado sob o peso atroz de tanto horror,

Tal ez; mas, eu não creio, embora a natureza
Chorasse e ainda chore o crime universal.

Não creio mesmo vendo em toda esta tristeza,
A magõa que, sem fim, jamais encontra igual;

Não creio, embora a dor de Cht isto em seu fadaria,
Fizesse estremecer a terra, o céo e o mundo,

Ruindo em desespero as pedras do Calvaria.

Pra mim, o que o/faseou o sól no augusto dia,
Foi vêr que aos pés de Christo, exhausto, morimbundo

Transformava-se em flsr, o pranto de Maria.

TRAJANO MARGARIDA

(Do Livro HREMINISCENCIAS)

Festeja hoje o anniversario na

talicio a exma. sra. d. Edith
Gama Ramos, e�posa do nesso

prezado conterraneo sr. Celso Ra
mos, fazendeiro residente em La

ges.

Occorre hoje a data do anm

venaIÍo natalicio da exma. sra.

d. Maria de Assis, espcsa do sr.

desembargador Antero de À�S$is.

Festeja hoje o seu ann;versa
rio natalicio o sr. cap. Rizoleto
Barata de Azevedo, brioso offi
cial do 14 B. C, desta cidade.

Regista-se hoje a pas,agem do
anniversario onomastico do reve

rendo frei Rudolpho Tufferkoth

vigario do districto d:! João Pe�-
"

soa.

Emcongratulação pela passagem
desta data os fieis e congregações
religiosas, ali residentes, mandaram
celebrar uma missa em acção de

graças.

Anniv.::rsariou-se ê>ntem

José Moritz, commérciante
cidücle.

fAZEm AHH05 [-l0')E':

o sr. prolessor AdeJino José
Gonçalve�;

o sr. Arlhur Lobo Livramento,
'h'

,

telegía},. tsta apos� ntado,

.1.�J

CHE6Am UHS ...

Acha-se, nesta Capital, vindo
de Lages, o sr. Mauro Ramos,
abastado fazendeiro na região
serrana.

ADE!
san

Artigos
inegualaveis, por preços excepcionas,
tram-se na casa O PARAIZO,
Schrnidt N. 21 -- _J OS:E' ELIAS!
AG ZET

,.

,.

a Rua
encon

Fellippe

Don,ingo próximo as equipes l rão ter acceitação, entretanto, a

secundarias e principaes do Íris guardo a primeira opportunidade,
F. C. e do Athletico medirão p:lra me dirigir aos dirigentes da

forças ro gra:nmado da Fedc.ra- entidade n.axi.na''. Walter Lange,
ção, reunindo ali todas as possi- como todos sabem, é aquelle sem

bilidades rara um grande prélio. pre dedicado sportman que Flo
São quadros que jà puzeram á rianopolis muito honra.
Iluz dos olhos do nosso público,
I tudo quanto possuem em materia F.C.D.
dt" [ooi-ball. O Iris conservará o Realizar sê-á hoje mais uma

seu quadro e, por certo, o Athie- sessão da F.C.D., ás 19,30. O
tico o imitará, a não ser orga- presidente dessa entidade pede o

nização de últirra hora. As archi-] pontual comparecimento dos dire
bancadas do estadia <Ádolpho ctores à hora indicada.

A rD��E=�=�����J"�R�:�T�Õ��S-!'R::;:��!��U�.
A VOZ 00 POVO I� �- renense

��������������������������'�
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� Nos s a V i d a � o ,�.'tP:�be��!,eE:�:,�":r���i::=�: <t="'_,,,,,.-c_,..-...,, �:::." ru="�"''''''''lOO�

� � conceituada Livraria Central, que Iris e Athletico nas véspe-
��r���� �Y,3i��� ôntem festejou o seu 25' anniver- ras de um grande embate

sario, para agradecer a noticia que -o--

demos desse auspicioso aconteci-

o sr.

nesta EHfERmQ5

Acha-se· enfermo o menino

José Mauro, filho do sr. Osny
Ortiga.
ml5sA

Na Igreja de São Francisco.
celebrou-se hoje, ás 7 horas, em

HOIVflDO intenção á alma da inditosa se-

Com a senhorinha Diva, filha nhorinba Neula Moura a missa

do �r. Manoel Rosa, contracrou d:: ::étimo dia.
casnrnerto o sr João do �antos A. este ado de piedade religio
JU111Or, commerciante em São. sa compareceu grande numero

José. de pessê>as.

*
**-UM SABIO norueguês,

o professor Larsen, inventou um'l' mente.
opparelho cinemalographico para
apanhar vistas sonoras da vida Querendo reparar, e engraxar e

dos insectos. Graças a um Iminu�- lavar automovel procure a «GA

duo microplione, o professor Lar- GAOE AMERICANA» rua

sen registou lodos os sens acusii- Francisco Tolentino n' l'

cos 'emitlidos pela formigas,

Edemonstrando assim que iquas nvene.todos inseçlos unnssod o sen-]
tido do ouvido.

nadosSanta

vemo, para a insta Ilação da radio- -,:
tJiffusora, nesta Capital, temos a

accrescentar que já se acha em

mãos do interventor para delibe
ração, o orçamento da proposta
preferida na concorrencia, bem
comi, a d.scriminição dos serviços
que a radio-dillusora prestará do
ponto de vista educacional, infor
mativo, recreativo, etc., e garan-
tias que offerece como penhor do
auxilio solicitado.

Em rapida palestra que um d03
nossos redactores entreteve, ôntern,
com um elemento da directoria
da Radio Sociedade, tivemos co

nhecimento de que importante fir�
ma especialista na matéria se pro
põs installar um estação emisso

NERY DEIXOU O FIGUEI- ra moderna, com todos os regui-
RENSE sitos téchnicos exigidos pelo pro"

gresso da radio-electricidade e em

Nery, notave] defensor do alvi-] condições de ser bem ouvida,
negro, em cujo c1ub joga como a qualquer hora, em todo o Es
/eeeper, pede-nos a publicação do tado e nos Estados lirnitrcphes,
seu proposito em abandonar, de- devendo triplicar o alcance durante
[initivarnente as hostes do club de a noite.
Meirelles. Entretanto, estamos cer- Segundo a mesma informação,
los de que o notavel /eeeper não trata-se de uma organização, ge
eHectivará a seu proposito, pois nuinamente nacional, technica e

naquelle club sempre foi tratadi financ-iramente idonea, que se

com fMa disl;acção. Caso allirrna- compromette a entregar a estação
tivo, Pereira occupará o seu pos- irradiadora [unccionandc, dentro
to. do prazo de seis mezes.

E' esta uma iniciativa, incon
testavelmente, merecedora do am

pam governamental e do auxilio
do povo por interessar a todos,

Declarou-nos o marujo Buar- ind.istinctamente� e cujas altas fi.-
que Quintella que, por alguns me-l nalIda�es, sobejamente reconhe,cr-Walter Lmge, conhecidissimo

I d d f
zes, defen1deu-as .ás rores da. Avia- as, ispensarn o�tras re erencias.

sportman barriga-verde, vem de E
I

.

c. lhl; ção Naval, em Jogos amistosos, speramos, asslm� que se torne, --'l.

cnegar da Capital da R�pu� _o,
� _ � d I em breve, uma realidade essa as

it I E contrâmol-o sera o novo centlo avank a
. "

com n;tU, a ca ma. � I -

d equipe ôlvi-negra. Quintella é ain- fmação que afhrmara, no scena·
cnme. pensatIvo e, a0 ser lllterroga o,;

d I rio nacional a tradicção de cui-
Das dezeseis pessê>as restantes, d I !IV h d d a um e emento novo, que me- ,

I
..

d
ec arC'u-nos: en o eparan o

rece nossa attencão. Na po;;icão tura da gente catharinense.
Encontra-se n�sta cidade che-

a gumas contInuam Interna as na
com casos que não enco:llro ra- �

Santa Casa, em estado grave. zão de ser. Ve):o que muÍta coisa em que sempre actuou-se bac/e - ���-::�_.:���oo���oo�
gado ontem de Joinville, onde é d

..

I 1 r,� r.�
se diz e os casos da situarão spor-

�monstrou Jogo vw ento, a gumas ��. Manoel Rosa e senhora ��destacado elemento politico oppo- .

� d
.

d'
.

p'" �ii

sionista, o dr.. Ulysses Costa, bri- Artigos par.a. homp.ns po- tiva passado\ continuam incenti- é,S vezes pre]u IClaes. orem, � �
d d d vando gra'vl'd"rle ao momento spor-

tornou-se agora á resolução de jo- � participam aos parentes e pes- �lhante advoD'ado nos fôros do em ser a qum os, por pre- �� r.�
�

d 1 �

�

Estado.
o

ços excepcionaes no Para. tivo. Vejo tambem que alguns gar como centro'avante; esperemos ,�soas � suas re açoes. llue sua �
a sua par.i'.ormance em )'0'105 futu

�I
filha DIVA contractou casa- r&.ll

.

á F l' SI'dt elementos ainda persistem em vi- J ( . õ
-

!f '!I110 rua e Ippe c 1m!
J ros. Frizamos bem destas colum � mento com o sr. João San-

�IPara,,,o Rio de Janeiro partiu n' 21. cios condemnaveis, que não po,-e- b'l'd d d F. tos Filho, commerciante em

�o sr. Francisco Testa, do com-
------------------- nas a responsa 11 a e a nova � São José. ti

mercio local. posiçã(\ que o notavel marujo de- �
I I

ti

Concu rSo Paraná - Santa i'eja adquirir, para o reinicio de � JOÃO �
A bordo -do \ Carl Hoepck», sua vida sportiva. � e �

seguiu, ontem, para a Capital Catharina � I DIVA I �
Federal, a gentil senhorinha Ber- MAIS UM NO FIGUEIREN- ij noivos __j �
tha Schmithausen, da fina socie- DO SE � Florianopolis, 1 5-4-35. �
dade. O Figueirense é o club que � H

-.',

vem anaariando maior numero de �!S'!.���������
HABILITAÇÃO •

jogadores, que se fizeram na nos-

Estão se habilitando p:ua ca- sa Aviação Naval, com ligeiros Licença premio
sar: Mario AUQusto Valente e a

I I bate-bolas. Agora a directoria
senhorinha Valda Guimarãe� de do rlub de Poly resolveu convi-
Oliveira. dar o half esquerdo Oliveira, queÂPf.RITIVO ..TONlCO "',RECOMSTITUINTE j' aguardava o inicio do campeonato

JlU;w, t:C>r.J.4lfJ.�Ul. ..�cr.'.:z. J,<g!J/ricua cuuml. c4�
.r

. para tomar c�rta iniciativa.

Por urna mis
tura de café

Konde!» serão pequenas, como

esperamos, para acolher a gran
diosa e selecta assistencia qu� p:'1ra
là se encaminhará.

e assucar

FORTALEZA, 16 (G)--
Vem de verificar-se, no bairro
de Cocó, urna imiressionan'e sce

O camp0 hoje ser i reservado
na, na qual já fo 'am sacril.cadas
duas creancinhas e uma senhora. ao Íris F. C. que adextrarà o,

D, o" d
.

d seus quadros para o próx.rno.jogo.
ezenove pcS,O.lS, e io s e

A h A h1
. r

.. .

t d' f' manhã o L ietrco occupara
mgenrem uma m:s ura e Cê. e e

I 11 d
assucar, productos estes adc.uiri- ague., c. gramma � com_ o me�mo
d d d F

.

AI propósito; sexta-feira nao trema-
os na ven a e rancisco -

drão 03 quadros do Avahy e o
ves ,da Cruz, começaram a apre-

. combinado da cidade por ser
sentar symptomas de envenena-

santificado: [i.ialmente, sàbbado o
mento, vindo a fallecer instantes

Tamandaré completará os treinos
depois, Francisca Ferreira, de 25

d J J I da prim.ira se.nana sportiva.
annos, esposa e CJ?é Ade .no
da Silva e duas filhas de 4 e

QUINTELLA, O NOVO
CENTRO-AVANTE DO

FIGUEIRENSE

TREiNOS

wALTER LANCE ESTUDA
A SITUAÇÃO ...

5 annos.

Apurou-se que havia grande
quantidade de arsenico na bebi
da que os infelizes tomara:n, tcn
do a policia instaurado rigoroso
inquerito para apurar si houve

TAMANDARE' F. C.Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO OAMBAROTTA, o ap
peritivo mundial, o tonico reconstituinte do sangue.

Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

O l' dos classificados receberá uma caixa

com 12 litros sortid0s, de productos «OAMBAROT
TA», u 2' recebed meia caixa e todos os concur

rentes receberão uma garrafinha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

O club de Sody reanimou-se
com o triumpho obtido domingo
ultimo, que garantiu o titulo de
vice-campeão do torneio initium
da cidade. Assim é que a sua di
reção sportiva reuniu a sua gente
para novas instrucções, além da

significativa homenagem que pres-

Itou aos seus admilaveis jogadores,
pelo modo como se mantiveram

Relativamente á noticia por nós

divulgada, ha dias, sobre a possi
bilidade de um auxilio do Go-

!

, -

�
-

Rio -- 17 (O) O presidente
da Republica por decreto ce

hoje sanccionou a resolução
legislativa que regula a con

cessãn de licenças especiaes
a fnnccionarios publicas,
----------------

Prefiram sempre o inegua
-

vavel SAElAO
IND IOde Curityba
pOi occasião d� referido torneio.
Embora estejam de folga do
mingo proximo, os tamandaren
ses não deixarão de treinar na

tarde que lhe compete, esta se

mana.
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