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A comrmssão de gentis senhorinhas, presidida pela Ramha Iniciada a inquirição das tes-
da Primavera, sta. Nair Wendhausen, as quaes haviam tornado o t h b I

·

t
generoso encargo de angariarem donativos no commercio, fez hoje emunas so re o p e I o
entrega ao director deste diario da importancia de 2:088$000, em no Estreito
dinheiro, e diversas mercadorias cuja offerta iremos publicando, tudo
producto de sua tarefa altruística junto ao commercio e ao nobre

povo barriga-verde.

50$000
20$000 r��:a:���*��:iJ?lr.��oo�oo��
10$000 � :14:088$000 � AC II ilAOEEstá aberto concurso pa- EM MERCADORIAS ij :

ra prehencimento dos car- �.."� L' f' h' h f' I
F' & C' 1 O k f

a ora a c uvm a ma e mo e tamborila monotona e rw
gos de escrivães distritaes iorenzano la. gs. ca é "d

��

C Fazendas 1m,per,tmente nos vi ros da janela, perturbando o profundo 'it�de Pescaria Brava, Mirim, onstance Papesh � I d d
�

J R Ch � SI encio entro a noite que me envolve. Eu rumino cá den- 'it
S. B, Jesus de Forquilha, na osé osa erem Brinquedos ril1 I

�

1 5 b �I
t�o, meus oucos, pensamentos, no aconchego amêno e silen- rw

comarca de Laguna. p. sa onete � d I
��

A C I r CIOSO os meus ivros, os grandes amigos mudos que para- �apita I {2 dz. meias � doxalmente falam muito comigo. ij
Oscar Sohn 2 latas conserva rii1 E

��

C d M � sse ambiente de tranquilidade e de socego é pertur- ij
asa as eias 112 dz. rr eas rw b d I

�.

C h � a o pe a presença extranha e inesperada dum homem que rw
asa At anasio 1 ex. sabonete li'

�!j

Ao Bom Gosto 1 bebê � p�netra n? aposento, se assenta num dos angúlos da escriva-
. �

P I o, B di P 2 I
� ninha, retira de baixo dos meus olhos o livro de Sallerstio rti1

au o I ernar I ires exs. [il1 C' D C
�.

sabonete .� TlSpO- e onjuratione Catilinae--onde eu estou reunindo �
Otto Bernhardt F d I

� ele�entos para a, �rova de que o homem deve procurar a �
Casa Yolanda a�en

as � gloria pelo exercrCIO das faculdades intelectuais, como fez �
José Jorge

ex, sa onete : � aquele autor, fecha e o atira para um lado, dizendo a quei- �
Fazbendas � ma-roupa: ��Casa A Favorita ex t � :r

. sa one e � -Porque não vaes dormir?
Casa Oscar Lima 2 tid f.� �ves 1 os � -Porque preciso estudar. r.
Casa Daura Fazendas i N-

�
Casa Michél F d�·

- ao percas tempo, mórmente no Brasil onde ha rw
azen as W d d I b

��

J Gl I' d h I
�� u� suprem_o es e,m pe o sa e,r, na vída para vencer é pre- rw

. avan peixe e c oco ate � d
��

Ph ia P � CISO ser, nao estu 10SO, mas acima de tudo cabotino.. rw
arrnacia opular 3 �. sabonete �w O d

�!j

N b tO' d Sil 9
� - mun o, atalhei, se corrompeu pela intelligencia �ar er o ommgos a I va � desse alguem e pela inteligencia se ha de regenerar. 'IM'pts. macarrão e 2 pts. bis- � -Vamos para o lado pratico e verás que tenho razão, Jcoitai> 'ii h �

Casa Bello Horizonte 2 pts. � retrucou�, omdem extranlho. Já foste garoto? �
,r., -

.. im e os mais evadas. Porque? imacarrão iit1 P
, ��

Deolindo ]. da Costa 6 d·lj
- OIS então oiça. Os garotos gostam muito de brincar �p. e � nas lagôas, i"LI>�sabonete �

!'J

Roberto Müller 6 medalhas, 4
� -Eu tambem fui assim.

broches e 1 I'
� -Não interrompa, oiça esta parabola: Era uma vez �pu seiTa � um bando de garotos que chegou á margem de uma lagôa. ��Busch & Cia. 4 pares sapato �� O I

It

P d Ch & C 1 2 d
II'!. s garotos encontraram a i um boneco de papel e trapos �e ro, ,erem la. [ u-

at� velhos, Parte doo grupo apossou-se do espantalhoo. �
zla Imagens de santo � A II'!.

C V 6 �, outra bnJou porque se julgou com direito á �
asa eneza prs. de chinellos � do hgurão.

posse �

Pharmacia Germania 8 ps sa-'� Os donos do boneco comeraram a I�bonde � d
% concerta-lo agel- !'J

E f K' cx. s.abonete
�� tan o suas roupas, ,conformando melhor a sua cabera de J

ste ano otZlas tij papel. :t, �
João O, da Silva 1 cx. Slbão �1 V

' �
Casa Sal�m cx. sabonete �

elO ? grupo despeitado e começou a jogar lama e �
Ca5a BOfJa 1 copo ij pedras no, ldolo dos outros �ue, a muito custo, foram prote- lt1

; ?endo e IImpan�o como podIam das sujeiras que estavam "
�. Jogando: ,P�r mUlto tempo durou a luta porfiada, até que os "
� donos, Ja exaustos de tanto sacrificio, abandonaram deso

O SERRATINI E' BAMBA � lados sua prenda á, sanha dos outros que só o detestavam
.� porque a não p�ssuIam. Depois os novos posseiros procura� ram consertar e lImpar o melhor que puderam. Mas nesse

� trabalho afanoso verificaram que o dl'sputado b '

r.�
.

d
oneco era In-

� capaz u� gesto nobre de repulsa pelo que lhe haviam feito,
�!j ou de gratidão pelo que lhe estavam fazendo
� Dito isto o homem calou-se. Houve u� longo silencio
� até que eu quebrei com esta frase:
� .-Não entendi absolutamenie nada.
� -Podes vêr por aí que não vale a pena estudar.
� -Detesto as parabolas, redargui amuado.� -Detestas porque não compreendes.� TIM.11

- a vez. as que significa o boneco?
�

, o -� bone�o. é um simbolo. O boneco representa o

� polItIqueuo brasIleIro. Nem tudo ° que brilha é .

rii1 E d f'
ouro.

� eu o Ola,

Roupas para homens e �
crianças só na CASA A I; BIS B I L H O T A �CAPITAL. 1�:?!C����������S2t:���&W&"'*"'TT'Z"m k

����a..�.À

o sr. Getulio
ôntem ao

ás 1 1,40 de Porto Alegre, che
la] ao Rio ás 17,50.

Rio, 19 (fi Gazeta)-O pre
sidente Getulio Vargas acompa
nhado de sua esposa e filhas, che
gou ás 1 7 horas, a bordo do avião
Caiçata da Condor.

Não
a

perdeu
•

mania
Bombain, 20 (G)-O profes

sor Voronoff e sua esposa estão

sendo esperados aqui, com rumo

á Java, onde vão adquirir maca

cos para as suas operações de re
juvenescimento.

Conforme noticiamos, ôntem a

merrissou aqui um avião da Con

dor a cujo bordo viajou o sr. dr,
Getulio Vargas, acompanhado de

sua senhora, duas filhas, dois aju
dantes de ordens e tres pessôas
de sua comitiva.
O avião Caiçára que decollou

Pintura do
quartel

Acha-se aberta concurren

cia pública para pintura ge
ral externa do quartel da
Força I lU blica.

Calumniando
A politica as vezes por demais extremista chega ao terreno

de torpeza e de degradação tão lastimavel, que aos homens sensa

los compete organizar uma barreira de resistencia, para que a cons

purcação e a maldade não sobrepujem nem maculem o respeito reci

proco e o bem collectivo.
Conhecedores das declarações eivadas de mentiras e lalsida-

es prestadas ontem ao «Correio do &stado», por Felisbina dos

njos, por estarmos senhores do assumpto, sentimo-nos envergo

adas, pois, a ingratidão póde supplantar o sentimento humano, mas

unca deve chegar ao ponto excessivo de levar injustamente ao pa.-
6bulo a dignidade do bemleitor.

Melhor informados podemos declarar que a hoje apaixonada
«liberal» Felisbina dos Anjos. conseguiu seu titulo de eleitora, por
intermedio dos colligados do drstricto «João Pessoa».

«As perseguições» feitas por d. Alice da Costa Vaz á Fe

�bina dos Anjos, como é habito daquella respeitavel senhora, foram
IS seguintes: casa para morar sem o pagamento do aluguel, médico

'sua disposição, remedias, alimentação quasi quotidiana, fazendas

para seu vestuario e ás vezes dinheiro. Ainda na primeira dezena

deste mez Felisbina, foi soccorrida por diversas vezes. Provas?

Ahi estão o testemunho de dr. Bulcão Vianna, médico de

elisbina quando enferma; pharmauceticos Luiz d'Acampara e Cay
les Pinto, que receberam o dinheiro das receitas das mãos de d.

Alice e avultado número de pessoas, que presenciaram e souberam

s auxilias prestados, bem como as que procuravam consecutiva

mente d. Alice para buscar alimentos, Felisbina foi á casa de d.

A�ce, pala confirmar o que havia dito ao sr o José Vaz So?rinho,
Do dia das eleições, isto é, que tinha votado com a Colhgação,
por ser grata e querer prestar um preito de reconhecimento a quem só

�� tinha feito bem. Felisbina, diariamente, mandava informar a d

Alice do seu estado de saúde.
Rebater uma por uma as affirmativas de Felisbina, com as

rovas que nos foram mostradas, sería tor lar-nos longos e gastar
ccêra com tão mau defunto».

Tudo o que affirmamos, foi constatado, documentadamente,
pela reportagem deste jornal, que teve opportunidade de se �ertifica,I
a veracidade dos factos deseriptos, ouvindo naquella localIdade dl

ersas pessôas á respeito do assumpto .
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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 I
.�----------------- ---------------,�

Darws abaixo a relação dos do
nativos angariados pela Comrnissão
de graciosas e gentilissimas senho
rinhas da nossa alta sociedade,
que sob a presidencia da encan

tadora Rainha da Primavera, se

nhorinha Nair Wendhauser per
correu o nosso commercio, solici
tando auxilio para o «Natal dos
Pobres», patrocinado pela A Ga
zela, com a solidariedade da im

prensa local.

Concurso

*
*

>I< Fomos informados de
que um grande numero de
escripturarios do Thesouro do
Estado vae pleitear, junto á
Interventoria, equiparação de
seus vencimentos aos dos

escripturarios da Contadoria
Geral do Estado.

Nada mais justo.
O governo revolucionaria

catharinense, ao crear novas

repartições públicas, confes
sou tácitamente que, com

vencimentos iguaes aos que
percebiam os escripturarios
do Thesouro, não seria pas
sive] viver-se.

Dahi fazer 'para os novos

empregados uma tabella de
vencimentos mais elevada.

Desde 1930, os escriptu
rarios do Thesouro vem

aguardando pacientemente
um reajustamento de venci
mentos, pois, é slbido que
a tabella, pela qual recebiam,
era e é, relativamente insigni
fice:.ves em confronto com as

«quotas annuaes» que, até
1929 percebiam.

Cessaram as «quotas» e

os leaes e e"forçados empre
gados do fisco ficaram em

situação precária.
Ha funccionarios Cartei

ros do Correio e Serventes
do Banco do Brasil que au

ferem maior ordenados que
certas categorias de escriptu
rarios do Thesouro.

Parece inverosimil essa

desigualdade gritante, mas

é a pura realidade.
S. Excia. o sr. Interven

tor que em 1933, augmen
tau, com inteira justiça, os

vencimentos do professorado
que era tão mal pago, sem

dÚVida ha de attender o jus
to anseio dos escripturarios
do Thesouro, fazendo-lhes

Hoje ás 1 4 horas procedeu-se
a inquirição, nas sala das audien
cias, no Palacio da Justiça, das
testemunhas arroladas pela Liga

3:663$000 dos Partidos-Por Santa Catha-
.
rina, que pretende justificar a

10$000 coacção e violencias praticadasI 0$000 pelos liberaes, no districto de
5$000 João Pessôa, por occasião da re-

5$000 novação doipleito,domingo último.
5$000 Presidiu à inquirição, o JUIZ5$000 sr. dr. Mileto Tavares.

200$000 Em primeiro lagar, depoz a

testemunha Sebastião Laurinda
Soares, residente em Coqueiros.

Em seguida, depoz Antonio

justiça.
A época é assaz opportu

na. De-lhes S. Excia. o pre
sente de festas do Natal.

Armando Silva
Brando & Cia.
Theodoro Corneli
Ao Kotzias
Um Integralista
Banco do Brasil
Banco Nac, do Com-

Elias Monteiro.
O depoimento de Sebastião

Laurinda foi inteiramente contra

ditorio, parecendo-nos que se

achava bastante amedrontado.
Ora dizia que não soffrêra vio
lencia, nem coacção, para depois
declarar que Iôra- ameaçado de
ser recolhido á Penitenciaria, Va
cillante nas suas declarações Se
bastião Laurinda demonstrou não

estar senhor dos factos ou temer

relatar a verdade.
A segunda testemunha Anto

nio Elias Monteiro começou a de
por quando de lá sahiamos.

r:cransporle
xx

mercio

Cia. Telephonica Ca
tharinense

René Barreau
Carlos Wendhausen

100$000

Constantino Serratini, depois
de ter desrespeitado um policial
que se achava de serviço no Mer
cado Publico, tomou um automo
vel e se dirigiu á casa de Pedro
Vidal afim de lhe aggredir; pelo
que o sargento Augusto Ignacio
Cidade, commandante da patrulha
effectuou a prisão e trancafiou o

valienle no xadrez, onde passou a

noite.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como já noticiamos terá lugar domingo a grande festa des·
IILEADERSII COM- portiva que o centro de Aviação, promove em pról do GARO·

TO DO JORNAL. OS distinctos marinheiros veem emprestar a

nossa iniciativa um concurso valiosissimo. Um programma magni
fico, pelo qual se terá uma impressão exacta de um prélio despoi
tivo de alta significação e o fim altruístico a que se destina levara
ao estadio da F.C.D. uma grande concurrencia. A's 13 horas reu

nião dos athletas uniformizados na Praça General Ozorio, desfi.
lando depois em direcção ao campo Adolpho Konder, onde sau

darão ás autoridades. Terão lugar então as provas de «Cross Co'
untry, corrida infantil, lançamento de disco, salto em extenção, ca

bo de guerra, volley-ball, corrida a 400 metros, arremesso dO! peso,
prova rederação Catharinense de Desportos. Além disso, terão lugar
dois Iormidaveis matchs de futebol entre o Avahy e Figueirense e

ArIris e Aviação Naval. São juizes d� honra 05 srs. cel. Aristiliano Ra'
Armos++Tte. cel. O.::tavio Toledo Bandeira de Mello-Capitão de Fra·

gata Theobaldo Gonçalves Pereira-Tte. ceI. Renato Tavares-Capi
tão de Corveta-Mario da Cunha Godinho-Comt. Mathias L�ite
Torres e Comt. Carlos Pacheco d'Avila.

A direcção geral do festival está a cargo dos srs. capitão
Amilcar Dutra de Menezes-Tte. Sylvio Pinto da Luz-Tte,
Jorge de Arruda Proença-Tte. Arlindo Pinto da Luz.

A_GAZETA Palcos e
DIARIO INDEPENDENTE Telas
Red actor-chefe

Martinho Callado Junior

..-

ACOAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

Cartazes do dia:
. HEDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

�ollaboração
Não será deooloido o original,

pu!Jlicado ou não.
O conceito expresso etr arli

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôssr por parte
ria Redaccilo.

Asslgnatu ras
ANNO 44$000 Pelas
f��il�E ii���� Repartições
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como Mi n iste rio da
os valores relativos aos an

nuncios e assigttaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

Caixa Postal 37
r-s..,��....... ,...s;..,r:&'r=....r�r:'v':IC--, ..S'l"s-,�

��Õ�E�A�RT�El
�J �
(� REDArTOR �
� JOÃO M BARBOSA �
�
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CINE CENTRAL - ás 7,30
horas, Uma Canção para
Você.

Sentindo a nossa vlolencia
«Entre o Bem e o Mal não ha comtemplação possivel. A

luta é sem treguas. Só os methodos são differentes. Emquanto o

CINE ODEON- ás 19 e Mal é sinuoso, covarde e torpe, o Bem é fraco, é corajoso e lére
20,30 horas, Serpente de luxo. de frente, sem odio, sem rancor, como se cura um cancro, cauteri

zando-o.CINE ROYAL - ás e 7,30
horas, A Borrasca. O Mal é a treva que escorrega e fóge. O Bem é magni-

fico na sua violencia, no esplendor da sua força.
CINE IMPERIAL - ás 7 Temos uma obra de Cultura e de Humanidade a realizar.

8,30 horas, Casa dos Roths-IOs perversos procurarão impedir-nos. Precisamos esmaga-los.
chi/do I ..

Os inde�iso�, os sentimentaes, que se commo�em deante, dahypocrisia dos sicanos, perguntarão com ar de duvida: que e o

Bem, que é o Mal?
Responderemos: o Bem é a independencia economica de

uma Nação escravizada a grupos financeiros; o Bem é a salvação
de uma Patria gangrenada pelo Communismo; o Be'll é a trans

Viação formação de> Brasil de uma republiqueta numa Potencia respeitada;
o Bem é a creação de uma mocidade sadía, optimista, forte, altiva;
o Bem é a affirmação de principias de uma philosophia que nos li
berte do determinismo e do pragmatismo com que os grupos finan
ceiros nos escravisam: o Bem é a implantação de uma Nova Eco
nomia, de uma Nova Liberdade, de um Novo Direito; o Bem é,
finalmente, o culto de Deus e a implantação definitiva de uma ci
vilização baseada na Bondade.

Quem não souber o que é o Bem é porque já se tornou

um máu, ou, pelo menos, um inconsciente, um animal irracional
que deve ser tratado com energia, como se tratain os loucos, pelos
que tiverem a divina inspiração das coisas bôas e bellas.

Esse é o sentido de nossa violencia. Não a violência mate

rialista de Sorel, mas a violencia que nos ensinou o Christo, varren
do os vendilhões do templo.

E si não praticarmos essa violencia, � seremos cumplices do
Mal, trahidorcs da P�tria, crueis para com os Bons, e retardaremos
a implantação do reino da Bondade, da Espiritualida�e, do respeito
entre os Homens e do amôr de Deus."

PLINIO SALGADO
" n
II

omcio remettido: A' Directo
ria do Expediente e do Pessoal
do Thesouro Nacional-Remette
titulo de pensão de montepio n'

22.243, de D. Adelia Lobo
Haberbeck, afim de ser effectua
do pela Delegacia Fiscal do The
souro Nacional no Estado de Sta.
Catharina, o pagamento da pen
são e bem assim o da quota des
tinada ás despesas de funeral ou

luto. (19.894--34.)
Licença concedida: Alfredo

Severo de Vargas, agente, com

funcções de thesoureiro da agen
cia de Bom Retiro, subordinada á
Directoria Regional de Santa Ca
tharina, dois mezes, em proro
gação, com metade da gratifica
ção, para tratamento de saude, a

contar de 25 de setembro ultimo. COMO FALAM E ESCREVEM OS
Requerimento despachado: de MUNISTAS

Antonio Cezario, diarista da O, Lunatcharski, o commissario bolschevista da Educação, as-

R. de Santa Catharina, pedindo signou estas declarações em um decreto; "Odiamos os christãos. Con
aproveitamento em uma das vagas sideramos os melhores delles como os nossos peores inimigos. EIles.
de mestre de linhas. - No mo- prégam o amôr e a misericordia. NO'S QUEREMOS O ODIO!
mento, não é possivel attender; Precisamos prégar o odio, porque só por esse preço conquistaremos o

de Manoel Jorge Pacheco, mundo. Já resolvemos a sorte dos reis da terra . Temos agora de
guarda-fios da D. R. de Santa lesolver a do rei das nuvens. TODAS AS RELIGIÕES SÃO
Catharina, pedindo aproveita- VENENOS! Adormecem o espirito e o matam. Matam a vontade
mento como mestre de linhas.- e a consciencia. Devemos declarar guerra sem mercê a todas as re

Opportunamente, será examinada Iligiões ! Nosso dever é destruir toda religião e toda moral! II
a possibilidade do aproveitamen- -ONDE HA FASCISMO?
to. -Na Irlanda, onde os Camisas-azues são chefiados pelo

general O'DuHy.
Na Inglaterra, fundada por sir Oswald Mosley, a Briiiscl:

" Union of Fascistas faz desfilar pelas ruas numerosos Camisas-pretas.
50 Na Hespanha a mocidade accorre á IIFalange hespanhola"•••

que desfraldou a bandeira fascista que tem como symbolo cinco
flechas.

A exiguidade de assumpto pa
ra fazer alguma chronica pôe-rne,
ás vezes, em palpos de aranha, e

força-me a contar passagens co

micas que sempre se deram com

outros collegas. Ora, isso não é

colleguismo e não é justo. Assim,
faço hoje o relato do meu primei
ro fiasco.

Corria o anno de 1 91 O ou

191 1, valha a verdade, quando
aqui aportou a companhia de o

peretas «Camerata>, cujo maes

tro Giovanni Branq1to era primaz
na estupidez, na falta de educação
e na cxigencia.

Tinha eu os meus dezeseis an

nos e já estava convencido ser

um flautista de renome, isso em

consequencia dos vastos elogios
de leigos.

Não regeitei o contracto para
figurar na orchestra. A' hora da
chamada estava firme no velho
Theatro. O maestro Brancato ao

me ver, mirou-me de alto a baixo
como que duvidando das minhas
possibilidades de executor, e, com
razão.

Arrojado, porém, sentei-me no

lugar que me fôra destinado. Co
meçou o ensaio da IIPrinceza dos
dollarsll• Um desastre! Depois de
ouvir varios desafôros do regente,
que com a sua exigencia me tor

nava cada vez mais nervoso, quiz
dar o fóra e usei de um lruc: pe
di licença ao maestro para beber

agua; flauta escondida em baixo
do paletot. ..

Nunca mais mais vi nem tive
noticia do maestro Brancato.

Antes
o Forquilha é um irmão

pau como o diabo. Si a gen
te fosse a registrar todas as

entradas do malandro na

Chefatura, talvez a Policia
tivesse tantos volumes quan
to a Encyclapedia Interna
cional. O interessante é que
e nosso heróe cada vez que
vae pra sombra leva comsigo
um cão malandro, companhia
inseparavel até no xadrez.

Ontem, o Forquilha foi
guardado mais uma vez e ao
ser solto começou a protes
tar a ausencia do cachorro
que dormia tranquillamente a

um canto da enxovia.
Si o cão pensasse talvez

já tivesse concluido que: «An
tes só, que mal acompanha
do.»

OIAOO
GAROTO

------------�,------------
DIA 23 DE DEZEMBRO

pr

FESTIVAL PROMOVIDO PELOS ATHLETAS
DO CENTRO DE AVIAÇÃO NAVAL, SOB

O PATROCINIO DO COMT. Mario da
Cunha Godinho e DIRECÇÃO DO TTE.

Jorge de Arruda Proença
-0-
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S I 'G MAS I Pagamel�t�
aosfuncclo",

doPARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA
DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

PREÇO: DUZIA 6,$000
PEDIDOS A Oswy Souza

RUA ESTEVES JUNIOR N. 28. !
O---------�.---------GO;

Em �ril!as Caixa de
nau te

mettas' Esmolas
Curityba, 20(G)-Em Cam.l Hoje a Policia Civil, a cargo

bebe, comarca de Foz do lguas- de quem está a Caixa de
sú, em dias da semana passada, Esmolas fez distribuição a

num baile que alli se realizava, o 132 indigentes de abulas de
individuo Antonio Gadelha extra- 6$000, num montante de ...
nhou-se com o marinheiro Perci- 792$000.
lia Lopes de Araujo, estabelecen- ----------------

do-se o conflicto no salão de dan- Os melhores brins de H

'las. Hygino Rodrigues oue nada nhos para ternos elegantes
tinha que ver com a desavença Casa P A R A I Z O
dos dois, tentou acalma-los e na

occasião que os separava os bri
guentos recebeu profunda punha
lada, cahindo ao solo, para ins
tantes depois faUecer na enferma
ria militar. Pessôas que assistiram
á lucta não pódem affirmar qual
dos dois contendores feriu Hygino
Rodrigues.

A oficina Xavier previne á
distincta freguezia que os

chapéus para reformar para
as festas de Natal e Anna
Novo, devem vir com antece
decia.

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessõa- , com fundos
para omar.

__

TRATAR NESTA REDACÇAO

����������������
� CONVENÇA-SE .

� que nos receptores PHILIPS são aproveita
das todas as importantes conquistas da sciencia

�
do radio, razão porque recommendamo-los.

AGENTES:- COSTA & Ca.

� R�N!E:�EI��=�,=OPO�������K�l�;�j��.�1!:�lt fA#a�� �

Brindes
Da acreditada «Casa Bel

lo Horizonte» mercearia es

tabelecida á rua Pe. Migue
linho, n. 28, recebemos artis
tica folhinha.
Gratos pela offerta.

,

, -

ficial, Junta Commercial, Estradas
de Rodagem, Obras Públicas e

XaBibliotheca Pública. Xa
•

narlDS

Estado
30. DIA

Dia 22-Directoria de Hygie'
ne, Chefatura de Policia, Serviço
de Expansã0 Agricola e Pastoril,
Secretaria da Assembléa, Escola
Normal e Penitenciaria.

Consoante a praxe dos annos

anteriores, o Thesouro do Estado,
já estabeleceu um horario especial
de pagamentos dos lunccionarios
estaduaes, para o corrente e ultimo
mês d. anno, baixando a portaria
seguinte:
O Thesouro do Estado de San

ta Catharina, nos dias abaixo dis
eiminados, effectuará das 9 às 12
e das 13,30 ás 15 horas (aos
sabbado das 9 ás I I) o pagamen
to de vencimentos de dezembro
aos funccionarios do Estado.

Dia 23 - Grupos Escolares,
Professores, Aposentados e Pro'
curadores.
O pagamento será eHectuado

com observancia rigorosa da pre'
sente tabella.

Para o Natal � Anno bom, OS

votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serelll
formulados em cartões. Hoje e
feito pelo telephone ou por pho. o·
gramma: E' mais chie, mais prati·
co, social e moderno!

40. DIA

10. DIA

I

I
fiJ)1)�

Dia 20-Interventor Federal,
Justiça, Secretaries de Estado,
Thesouro, Contadorias, F. Públi
ca, C. de Bombeiros, Chefe de
Policia, Palacio do Governo, Ga
binete dos Secretaries e Directo
res de Repartiçõ.::s.

Luvas as maiores novida
des recebeu a

CASA PARAIZO

QUEM ACHOU?20. DIA
Pede-se encarecidamente 3

pessôa que achou um mólho de
haves a obsequio de entregar
Ilesta redacção.

Dia 21 -Directoria do Interior
e Justiça, Instrucção Pública, Ter

ras e Colonização, Imprensa Of-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-FloriacJopolis, 20-12-1934 3

Commercio, Indus
tria e Agricultura

preços correntes na praça de

'- Florlanopolis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
��ana 28$000

ASSUCAR

Arroz em casca sacco 12$000 ARROZ
Farinha Baneiros sacco 13$000 (Por Sacco de 60 kilos)
Farinha commum sacco 9$000 Agulha Especial 52$000
Farinha de milho sacco 14$000 Agulha; Bom 49$000
Café em côco sacca 25$000 Japonez Especial 42$000
Ervilha kilo $200 Japonez Bom 38$000
Banha kilo 1$700 Bica Corrida 34$000
Àssucar grosso arroba 6$000 MERCADO FROUXO
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500 BANHA
Toucinho kilo 1$300

(Por caixas de 60 kilos)Cêra kilo 5$000
Mél de abelhas lata 18$000 Em latas de 20 kilos I 15$000
Nozes kilo $100 Em latas de 5 kilos 1 18$000

Em latas de 2 kilos 124$000

Extra
Diamante
Christal
Moido'
Terceira

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

FRIO

9$000
7$500
8$000

20$000

XARQUE
(por kilo)

COUROS
Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do matto l ma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados m iteiros kilo

.. SAL DE CABO MERCADO ESTAVEL1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

1$900
1$700
1$600

FIRME

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

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000

� Caixas grandes 5$000

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

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo

DIVEf(SOS Carne de porco

DE LEI - PRI- Toucinho

QUALIDADE
MADEIRA

MEIRAArroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6000
Soda Pyramide caixa 58$000
Ceb_olas caixa 44$300
Vélas stearina caixas 35$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 50$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 6$500
Farinha de milho Marialina caixa Mercado do Rio

J 24$000
O'

i FEIJAOVélas de cêra kilo 7$100
(Por sacco de 60 kilos)Grampos p. cêra kilo i $400

Cimento Mauá sacco 11 $500 Preto novo 13$OJO

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Branco especial 25$000 CURSO

a� Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 I Verm�lho 20$000 ----------

Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 MulatInho 23$000 Exame de admissão ao Gymnasio
MERCADO FROUXO As aulas terão inicio a 15 do

corrente. Informações à rua Felip
pe Schmidt n. 119 com o Prof.
Xavier.

Dezembro de 1934.

CAMBIO
90 dlv á vista

58$563 58$963
$785
4$790
1$020
$530

11$870
1$620
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

Praças
Taboas de lei est. (3x23) duzia 51 Londres

38$000

I
« Paris

Taboas lei largo 3x� I dz. 54$000 « Hamburgo
Pernas de serra lei dz. 28�000 « Italia
Fôrro de pinho

.

I 4�000 » Portugal
Taboas de qualidade 2x23 dz. « Nova York

.

I 6�000 « Hespanha
Sarrafos de lei I x5 a dz. 6�000 « Suissa

« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

PREPARATORIO

VINHO DO RIO
FARINHA DE MANDIOCA

GRANDE ('Por sacco de 50 kil0'5)
Fina com pó I I $000
Grossa sem pó 10$500

MERCADO CALMO

110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

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

as
. Vassouras 3 fios dz.

e
Xarque coxões arroba
Xarql1e sortidos arroba

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK em 19·11 Entruõuae 5ahiaa!ã
11 a 24-11

Mercado de F'lorial1opolls Feijão (saccos) 105.878 1.917 4.618

Feijão preto sacco 15$000 Arroz ( » ) 1 08.280 22.812 24.380

Feijão branco sacco 20$000 Farinha ( » ) 27.395 2.293 ,13.475
Feijão vermelho sacco 15$000 Banha (caixas) 22.511 1.406 6.321

Milho sacco 13$000 Milho (saccos) 25.496

Batata sacco 10$000 Xargue (fardos) 13.5(;)0

Amendoim' sacco 10$000 Faltam as sabidas dos deposites particulares.
• •

es,

NatalO'

Natal , ,
do • •

Natal!
--- ---------------------01

A Confeitaria Chiquinho, AVISA á sua dis-

tincta e selecta freguezia que recebeu nozes nacionaes � extrangeiras, passas
das melhores qualidades, figos Imperiaes, amendoas, avelãs, que está venden

do por preço ao alcance de todos.

Tem sempre grande variedade de conservas nacionaes e extrangeiras
e bebidas finas.

No dia 24 fàrá a habitual exposição de bôlos e assados, onde se

encontrará o tradiccional

o·

ri·

..

Pão da Natividade

Natal!
I
Q?---

5$500
1$500
1$:;00
1$500

Não é brasileiro o dentista Pelas
contractado pela Marinha repartições

--�-- MINISTERIO DA FAZENDA
N. I 66-Transmittindo titules

declaratorios de pensões de mon

tepio que competem a quem de
direito; concedendo os credites
de: 1:575$000, á conta da do
tação IX- P e n s i o n i s tas ; e

3:426$600, à conta da dotação
III-Divida Fluctuante.
N. 1 67-Concedendo o cre

dito de 750$, á conta da do
tação III-Divida Fluctuante.

N. 168-Transmittindo titulo

\
\

veio a ordem concertando o caso:

Inteirados por pessôas que nos Ministro da Marinha, com surpre
merecem apreço de que, contra- za para os que vinham acompa
riamente ás disposições em vigor, nhando o caso, por portaria n.

havia o Ministerio da Marinha 3.296, publicada no Diario Of
contractado para a nossa Escola de [icial de IOde novembro último.
Aprendizes Marinheiros u:n dentis- contractou o dentista Otto Vogel,
ta de nacionalidade allemã-o «para prestar seus serviços profis
sr. Otto Vogel e, como esse facto sionaes, como "cirurgião-dentista,
viesse em flagrante prejuízo dos em estabelecimento navaes existen

profissionaes brasileiros, resolve- tes no Estado de Santa Catharina,
mos pôr em campo a nossa re- tendo por séde a Escola de Apren
portagem, para apurar o que de dizes Marinheiros do mesmo Es- decIaratorio de pensão que com-

verdade havia. tado> .
pete a quem de direito; conce-

Assim, viemos a saber que, Mas,-hão de pensar os leitores, dendo o credito de 1: 146$700,
realmente, ha tres annos mais ou provavelmente Vogel se naturali- á. conta da dotação IX-Pensio

menos, o governo contractara os zou brasileiro. Pois bem, pergun-
mstas,

serviços daquelle profissional "alle- tamos nós-prestou elIe o serviço . �. � 69-Remettendo, para o

mão.�
•

militar no Brasil? Alem disso, de I fim Indl.c�do no parecer, ? pro-

Depois disso, por uma relór- vez que aqui residia, o processo
cesso originado pelo requenmento

ma administrativa foram os con- de naturalização de Vogel, de ac-
em que Jayme Carneiro, ajudante

I tractos com os dentistas da Ma- côrde com a legislação que regula de despachante aduaneiro junto á

iinha grandemente melhorados. o assumpto, devêra ser encaminha- Mesa de Rendas de Laguna, pe
gozando o contractado as honras e do pela Secretaria do Interior e

de sua nomeação para o logar de

regalias e vantagens do posto de Justiça, o que não se deu, segun- despachante da mesma repartição.
2' tenente da Marinha de Guerra. do apuramos.

Foi officiado ao prefeito muni-

Foi, por isso, renovado o con- Assim, não podemos compre- cipal de Itajahy, (Santa Cathari-

tracto com o sr. Otto Vogel, não hender como o Ministerio da Ma- na), remettendo as portarias de

conseguindo, entretanto, approva- rinha contractou os serviços do sr.
26 e 29 do corrente mez, pelas

ção do sr. .Ministro da Marinha, Otto Vogel, que, consoante tudo quaes, o sr. ministro nomeou os

em vista, ao que parece, de te- nos leva a crêr., nem se naturalizou srs. Jayme Vieira e Arnaldo Oli

legramma que lhe dirigiu o Syn- brasileiro, nem no Brasil prestou
veira para exercer, respectivamen

dicato Catharinense de Dentistas, serviço militar. te, os cargos de presidente e sup

informado-o da qualidade de ex-. Não será o caso do Syndicato plente de presidente da Junta de

trangeiro do sr. Otto Vogel. dos Dentistas movimentar a ques- Conciliação e Julgamento daquel-
E do Ministerio da Marinha tão? le municipio.

Officio:-Ao sr. director da

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

P.IANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.
Informar-se nesta redacção.

A proprietaria da Cha
pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro n. 11, avisa á
sua amavel e distincta
freguezia e ao publico
em geral, que acaba de
regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde
adquiriu os ultimas mo
delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com
a presente estação, e as

ultimas novidades em flo
res, fitas e quaesquer en
feites para o mesmos

.
,

propnos para a estação,
esperando de sua ama
vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-11 -934.

1)om_in_g_a_s_n_._:J3rüggmann I

Defesa Sanitaria Internacional e

da Capital da Republica, solici
tando seja submettido á inspecção
de saude, para prorogação de li

cença, o guarda da policia adua-
neira da Alfandega de Floriano

polis, Secundino Rodrigues Fon-

JOÃO FRANCISCO DA t_es_. _

SILVA DUTRA Não comprem carteiras, luvas,
A viuva e demais membros meias, sombrinhas, sem primeira

da Iamilia João Francisco da Sil- mente examinar o novo sortimento
va Dutra. fallecido a 16 do cor- recebido pela CASA ROMA
rente, vêm por este meio exter- NOS, á rua C. Mafra 26.
nar a sua gratidão a todas as

pessôas que naquelle doloroso
transe, se dignaram levar-lhes o

seu conforto, quer pessoalmente,
quer por meio de telegrammas
ou cartões e bem assim ;\s que Ford V8.200
enviaram flôres e grinaldas ao sau-

doso extincto ou acompanhava os Phone. 1212
seus restos mortaes à sua ultima E NADA MAIS!
morada. De modo particular agra
decem ao humanitario medico,
Dr. Antonio Bottini. os cuidados
que generosamente lhe dispensou.
Aproveitam tambem o ensejo
para convidar a todos a assistir
á missa que, em suffragio de sua

alma, será celebrada ás 7 horas
no dia 24 do corrente, na Capel
la do Asylo de Orphãs,

AVISO

Mi-ssacontractar-se um brasileiro, que

houvesse prestado serviço militar.
Promptamente, o sr. comman

dante da Escola de Aprendizes
Mar;nheiros deu cumprimento a

essa recommendação, mandando
lavrar contracto com o sr. cirur

gião-dentista Arnoldo Suarez Cu
neo, que estava nas condições exi
gidas pelo Ministerio.

E o contracto com o sr. Cúneo
foi remettido para o Rio, para a

necessana approvação.
Isso foi em setembro do cor

rente anno,

Até ahi, nada de importancia.
Nesse meio tempo, como o sr.

Vogel devesse ausentar-se para a

Allemanha, em visita á sua Iami
lia, foi o dentista Cúneo chama
do a substitui-lo. A situação do
dentista Cúneo é interessantissima:
não recebeu, como de praxe, a

carga do material e instrumentos
do gabinete dentário. e os próprios
vencimentos recebe-os por inter
medio da esposa do seu collega
Voge.l, que, ao que consta, tem

procuração para tal.
Ao passo que silenciou sobre

o contracto de Cúneo que regu
larmente lhe fôra remettido, o sr.

--

Sociedade /mobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM. 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 comqra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. pode brindar seusfilhos.
Llnõn Vista Pcnorcmlcc.

Esplenaiaa praia àe banhos.1f1
Optima nascente ae agua potavel.

Terrenos completamente planos.
A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

100 metros õu Ponte Hecclllo Laz.
800 ao 6ranae Quartel feaeral, em construcção.

600 ao 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séae ao DistrictQ 1oão PessOa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis . Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieaaae se encarrega àa bonstrikção àe Préaios

n�5 16tes aaquiriao, mesiante o pagamento ae uma entraaa á
vista e o restante em pagamentos mensaes.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ph0NE 1.100

TEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
FILlAES EM :-Blumcnau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense �para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.TI trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PR�ÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

Quem afiança Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Río- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

o seu Refrigerador 1

UM refrigerador ê um grlllnde conforto par. • I." ....b.. _
emprego de capital que precis. de estudo.

Os reFriguadores G. E., .Iém de possuir�m tudo • ClU' •• 48
mais moderno e perfeito em refrigeração .Iectric. 11'11.. .. ••rce
General �lectricJ uma suprema gar.nti. d. qu.'ld••, ....,.i� • Y�
Ao comprar um refrigerador, ISsesur 4. q..

� -

....
• o fabricanf.e conhec:ido e d. çonfl.nc'

4'

<L •

Peça Informaçõ�1 0tI um. demon*.,Ie, I ...
•01101 hxili.,........pia....... ti '1 ti •

Delambert
e nada mais

, tJonfeitariaEspecialidades 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 FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

MATAI ,
•

Chiquinho
Com ._500 podereis comprar um

frasco de ROOAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Clzimica Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper IDEPOSIl o E ESCRIPTORIO \Rua Conselheiro Mafra, 126 -. Esquina Pedro Ivo

\Teleplzone n. 1632. I
Syriaco T.Atherino&lrmão
COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das lndustriasReunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil ,Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000

JGordura Selecta (cõco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Li- I
I

Ultimas edições da
vraria do Globo

.
- -

. á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres - : -

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmcções-Dante de Laytano
O "Chesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 lorto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu meco ? -Hans FalIada
'Roque

.

Gonzále�-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othelo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha
Ínlroducção á Sciencia do 'Dir€ito-Djacir Menezes
._Aventuras do 1?.io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia Pathologicas - Gonçalves Vianna

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Prefiram sabão
"
I

Companhia Alliança da
••• Furiõnôc em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRli:5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Cepital reollacõo 9.000:000$000
Reservas mais ile 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
RlZsponc;abiliaaaes cesumlõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabilidades referem-se sórnente aos ramos Oe

E'OBO e TRAH5PORTE5, que sõo 05 0015 UHIC05 em qUI
a Companhia cpéru)

.

Agentes, 5ub·Agentes e Regulaõores ae Avarias em toõos Os
Estaaos ÕO Brasil, no Llruquc- (5uccursal) IZ nas principaiS

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & CIf'J.

Rua C. mafra ri' 35 (sobroõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Teleph. 1.083

Escrlptorios em Laguna e Itajahy 5ub·Agentes em

Blumenau e Lages

"O.G.&\I�G���HO."O .

Laminas Gillette Legitima
•

NOVA, •

,,�. (10$000 PROBACK, I·
AZUL 5$500 VALET e GOAL ..

( 1$200 �

i
HOVA (8$500

VENDE-SE NA I
PROBACK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ iS
UALET (1$000 �

A' Rua Trajano H. 8 W

PREÇOS AO PUBLICO AZUL,

r GARANTIDO ..
,�,�" E CUSTA 6$ .�.
a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA _

CIOAO� I§TADQ_-

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mitifico Orva·
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funõaõa em 1886 CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postal129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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

Tvpeqrcphla, Estereotypia,
EncaõlZrnação, Pcutcção, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes:autorizados da

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

N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e misté

res dornestlcos --- Em caixas de 27 tabletes
Ma.sss C01'''1sistente . . .

• - EcohOn"ico . , ,
.. ... Optima 'O'...J3Iidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�A GAZETA I NDICA: m�FÂV.A.VÂVÂVA.vÂV���VAV.A.VA.V.A.vÂvÂ.V..6..��

."""""".,==��"""""""'........, Advogados

f349
Dr. Cesar Avila �

:� Ex-assistente do I Arnoldo Suarez I\l .;.
- jíP...ç. • ;r--s.' �

Os
Dr. Cesar Sartori

Drs. Ner�u Ramos Cuneo � J:i.d;�-;,� :!�-
=íip: -�� _

'"

�
lQes Clínica cirurgica-operações Aderbal R. da Silva CIRURGIAO DENTISTA � 4l�l-' -'� �. --

-

I �sI��i-- t: �
Das 3 horas em diante dia- Advogados ;

riarnemente á R. Arcypreste Rua Trajano, rr 33. Tele- Proe81801 modernizados
� ,

�il � II ��. Paiva n: 1 __ Phone 1.618 f 1631
� I - I

�
-=! r; O 1-=1- Itp �one .

�� '�:1. �_I:_ "'" �i'l��* III;:::---:__
- i!."l�'; �

ResidencIa:-R. Esteves Ju- Consullorio á Rua Arcypreste !
I

_ �
� NO

nior, 179-Phone, 1.285 < I : I' - lil', �
Dr. Henrique Rupp Jor. Paiva-Telephone 1427

E 1(1}·

1•.l1li.-'"
='-, •

Dr. Osw:lldo Buleio Vianna �
I-<

;ii'_' :. :' -

':"'
" �?:I ::.', �

"l' ========__=_=== �
!, IINI.'\II T� -

'

,

�
Escriptorio R. Felíppe CLIN ICA

���� .�. =_�:
_:__

I

-t? ���Schmidt n' 9 Phone 1483 � _ _"

�
DIURNA e NOCTURNA

Dr. Fulvio Aducci DE � O MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18 �
Advogado

João Carlos de Mello Sho. � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO �
Rua João Pimo, rr 18 Cirurgião-Dentista � DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

�(sobrado) �
RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

�Cirurgião-dentista da For-
Das 10 ás 12 e das 14 ás I taleza Anhatomirim-c-Ex-as- � Diarias inclusive refeições e banhos �17 horas .

d f R I � �sistente o proessor eynai- � quentes --12$000
do Vieira, com technica a- � R!
m ericana-c Êx-cirurgião-den- � Proprietarios Miguel La Porta & Cia, �
tista da Companhia Lages-v � �
Tratamlmto sem dôr, servi- � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.310, Gerencia .578 Praça 15 de Novembro �

�: �a���:��0�-iv07sspe�ia��� ���óV&�VA'c;�VAVAVA�O�VAVA��:�A.q'N7h��
rôas, trabalhos de Porcela� I
na-Ines. a ouro e Denta-

duras-Preços razoaveis.
<,

Unira estabelecimento capaz de satistazer o mais exigente UNI C O (Guia Geral do Brasil
profissional, mantendo sempre cornp léto stOCR de proõuctos õan- ( Guia Geral do Estado de Santa Catharinatarios ncctoncea e extrangeiros. -; Executa-se qualquer traba-

lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.) 90 ANNOS 'de d bli
- ..

t t T'
Esta 10alharia avisa aos seus freguezes cirurgiões dentistas que

e pu tcaçao mm errup a - Iragem
resolveu desta data em diante fazer grande rcõucçêc de preço 32.000 COLLECÇÕES

nestes artigos. l' volume .. Distrlcto federal
Não compre antes de visitar este estabelecimento z' "

-- São Paulo. minas e Paraná

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C 3' " -- Demais Estados do Brasil
-

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
I Casa 'Beirão'

I

.�.e..s.o••�....e....eoe
Santa Catharina

• O CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
ESPECIALIDADE, em e F b· d M .• taes e Estados do B:rasil

em colchões para camas I '8 a rica e . ove IS., Volume especial do Estado de Santa Catharina

de solteiros e casaes, tra- � .• �ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
vesseiros de primeira qua- e P d

DE

V-t I_ ré fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activida-

lidade, pastas commerciaes O ,e ro I a I •
des Industriae s, Commerciaes e Profissionaes.

e escolares. Arreios de to- G fi Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
da especie e todos arteía-

i;�
ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ii . Director�proprietario da «Informação CommerciaI»

ctos de couros. ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 '* Rua Esteves 1unior, 16

Rua CCiradentes, 3 ..-.Fpo/ts. s�••e.G••�...__••eGG
F L O R I A N O P O L I S

COMPRE--OS melhores calçados das O NATAL A PPRQ_�IMA-SE! II !

melhores marcas No M·lscela
"SAPATO OH16 "Brinquedos e artigos para present

•

-

,
. .

nea !sóe sempre NAMlscelanea.
PELUSO F. Schmldt, 2 onde a variedade e os preços são ademiraveis!

Dr. Ricardo Gottslflann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [untor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua CCrajano 18.

TELEPHONE 1284

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai�
va, 1. Consultas: - Das I 5
ás 18 horas. Phone. 1618

1(esidencía:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphilis

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
Diagnostic:o das molesotias
Internas pelos RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos-Completo Gabinete d€ I
Electricidade Medica

Applica O Pneurno-Thorcx Ar
tificial contra a Tubertulos e Pul
manar, cem controle radiologico
.

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.i.Teleí.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

,_ L.

A GAZETA

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Florisbela Silva Novidades
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

ti RUA JOAO PINTO N. 21
-�==================== --------------------------------------------

literarias'l(ua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas

Dr. Pedro de Moura Ferro

A Educacão na Russia Sovié
tica - P�r S. FridmannAdvogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548 Pharmacias Furumdungo - Por Souza' Ca-

Refinação de Assucar ::::finalyse-PorGastão Pe-
de

-

..JOAO SELVA

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27 I
- - Tenho o prazer de communicar aos meus distínctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - 14'

phone n. 1441 ou nos depositarias CASA' SAVAS e andar RIO

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
João Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Telephone tr 1375
Escriptorio de Advocacia

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pelles Fabrica de Massas

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Convença-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

I
Nas grandes luctas que desde-

����������� bram no campo da actividade so-

I cial ou commercial, o espirito mo-

Accacio Mo-· demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin-
•

. divel das necessidades!
re I ra tem seu escríp-

to. Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

e Zorrilhas.

tório de advocacia á rua

Almanak LaernrnertRUAJERONYMO
COELHO, N. 38

fUHDADO Em 1844

Annuario Comrnerclal, Industrial, Profissional,
nístrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil
.

Adrní-

! Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na Joalharia MUller

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv- 1277.-

Caixa Postal, UO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA Flori�nopolis, Quinta-feira 20 de Dezembro de 1934 ;----

Ultimas Noticias�A VOZ DO POVO

CONFRONTEM SO'
São simplesmente alarmantes os preços, �

com que a reputada Casa Treis Irmãos resolvel.JD
corresponder o favor público, que jamais lhe ...

faltou.
Confrontem so': toile de soie finissima. · · � o

5$500 o m,etro; sêda listada para camisas, de pi
6$800 a 8$ o Metro; Meias completaMente de �seda natural, que se vendia a 12$, a 7$000.

UMA V E R D A D E I R A L O U C U R,A ,
•

Nossa Vida Visita

Carnera vae I u
tar em São

Paulo

o TEMPO

Desportos
Futeból

----<.1---
com chuvas.

RCecebemd °Bs h10je a visitat do S. Paulo, 20 - (G) Está TEMPERATURA: - Es- Redactor ,sportivo Cypriano Josésr. onra er ( represen an-
d f' 't' t tdi"te de J. D. Riedel - E. O. e Inllvamene. a.ssen a o tave A h X P" I' f '1 5X3,. va y 19uelrense e rts aCI mente por .

d M
.

H" ên A O Be I' -8 it: de para o proximo dia 6 de VENTOS: - Vanavels, com X AV1'aça-o Naval-a exnla. sra. , afia ae, . , r In
.

fi .7., [aneiro a luta do gigante iad f
C C Ih 't B 1 S S raJa as rescas. S. Paulo, 19 (G)-Sera' hojeascaes arva o, gem ora er rm. . ,que vela acorn-

it I' P
.

C A d
d Tit C Ih panhado do nosso compa-

I a lano,. rimo arnera, s temperaturas extremas e

IN' di 23 d "t blé IO sr. I O arvai o, 1l0SS0 d d h' f " 24 6
' o proxnno Ia o cor- a nOI e, em assem ea gera, re-

h, d d
�

d' h' L d' 1 R nesta CI a e. °le, oram: maxima "e rm- I' h- I id it dcompan erro a re acçao n eira sr. a IS au emano-
E bora Ycí

"

21 6 istrad
' rente, rea Izar-se- ao os encon- so VI a a SI uação o sport nau'

O Estado, wsky, entreteve cornnosco
m

.

ora reme nos m�lOs mrna
� ITlegllsotra 7asO'O hrespech'l tros acima, no grammado .Jldol- tico, de São Paulo, em vista da M

--o SI'. Antonio Albino demorada e interessante pa- esportivos grande enthusias- vamente as , e, oras. pho Konder tid t
.

t I t 11
t t

- ...._-= \ .1\.' , par I as es as que cnse ac ua, que a ravessa. J1

Z lestra
mo por es e encon ro em

constam do programma organiza- Boxomer; .

terras br asileiras, ainda não Perfumarias extrangeiras
-o sr. Augusto Rolin Lou-

-

O melhor sortimento de se conhece o possível con- e nacionaes, por preços ba- do pelos athletas do Centro de Será realizado, dentro em bre- rei

reiro: ,

d d d b
. . Aviação Naval. ve, o campeonato de amadores na

, artigos para homena só na ten ar o gran e oxcur. ratissimos, ,

'-o sr. Manoel Domingos casa A CAPITAL. CASA PARAIZO
Como se vê, são partidas de de Box, já -tendo se inscripto 56 lo

Bastos; ������������
fu�bcl ba�an�s ��reuadu que boxeun. Eue campeondo �ci m

-a exma. sra. Antonieta
�

� ---� o nosso público já certo irá a- em S. Paulo. ra

Fa_riao��. Bt;���\sco Sepitiba � . P E R F UMA R IAS: prc;:�"o sport está revivendo. [-E�"-tZ:tZI�h'Zl����fã ç�

Junior, pharmaceutico;

�
� tendo mesmo entrado numa pha-" S I aços. . . \ n<

-o sr. José Brüggemann. ��,!" Cam ••sas U Ch.ftpeus
ze ,decomple�a reorganização; e "nZ,�� .z.z..z..,._z

a<

� .. assim os alleiçoados terão aonde Ir

Chegam llns . . . L passar melhor os proximos do- Juarez no Gxercilo le

�� T
mingos, dependendo, ,entretanto, J ' .

d
m

dos dirigentes dos nossos clubes uarez, apos a VI � E
não deixarem cahir por terra a

De MI?lstro (que Im�ortantel) e

� I disciplina sportiva, sempre recom- �olta a Caserna quenda
u

� Luvas M Sedas mendada em qualquer tempo, pa-
ara ser um ... Commandante... d

�
ra o bom pro�eguimento das fu-I Com a Cidade de Do-

!, :
turas competições. c

li<:
na :Bisbilhota.

v

S. Paulo 1 9 (G)-O Gua- a

� rany de Campinas foi convidado Segunda Edição correcta

f d 'd
E augmentada, (como não! ?),

çarte.-ras
para azer parte a nova enti a-

N Gravatas de, recentemente creada em São E Bisbilhota a compléta
� P I Com Mais algum .. .foguetão ...

Em companhia de sua � O
au o.

O caso é mesmo cacête!
gentil filha sta. Eugenia Gal-

�"'1 V Palegre, 19 (G)-O Interna- Pld êd
lois seguiu hoje, para Curi- ��, cional F.C. sagrou-se campeão Ees�:afal:: decf:u�;e

e

tyba, O eng. Eugenio Oallois. I do Estado do Rio G. do Sul, Joga bomba de ...parêde!

Pelo «Itapuhy», seguiu 110- �
Renards

�
Linhos ;�;:::.d::�::;_�:o·L�:�

je, para Bahia, a senhorinha � D de Roma, cuja equipe é forma-
Maria Augusta Nery.

I E
da por jogadores brasileiros, con
tinúa sendo fragorosamente derro-

Seguiram hoje, via terres- � Pyjamas S Casemiras tado. Domingo ultimo foi vencido Então, p'ra fazer silencio
te, pelo ornnibus da �mpre- �� TI"ro de Guerra n"

A questão não é tão pouca;
sa Darius, com dcSt1110 ao �I

(D'
Norte do Estado: I 5 O M B R I N H A S 40 IZ, com mêdo o Zé Florencio)

Precisa co�r a bôcca?!
Alberto Orupp e Thsrno- �J

� ASSEMBLE'A GERALteo A Iv 2S,

�
Bahú dos perdidos (A

C O M � � A I S 6 M E N T E O d d P'd Gazeta possue o bahu'
_ Està entre nós o douto- ..... �

e or em o sr. resi ente,
id

'

d T dos perdidos para as
rando em medicina, sr. Yann convico aos srs. SOCIOS este .

N A G a com r
' - d • cousas achadas ...)Correia, filho do brilhante ., pa ecerem a sessao e

poéta e nosso estimado col- assembléa geral, para a eleição A 'Gazeta tem bahú

:aborador:,d",��,:).�.�����;ia. I , :: d:::::::t;;��riT�uG .. nd�::;: �arc::; �;f�:ot�rardar.
o anno de 1935, a qual será (Eu pensei te consultar.)realizada na Caserna deste T. G" E responde o Benjaminás I <) horas do dia 26 do f1uen- Após um aço que estála:
te mez. -BaM? �ão ...�(.eió assim:

Henrique A10ritz Junior cp'ros :-erdido lenho ...mála .. ,

S.ccretario Saraplão

Fazem annos hoje:

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO : - Ainda instavel

ra

Acha-se nesta CapítaI o

sr. dr. João Henrique Brau

ner, promotor publico da co

marca do RIo do Sul;

-- Vindo de Podo União
está nesta Capital, o sr. Nel
son Dias, funccionario pos
tal daquclla cidade.

Outros partem ...

Silencio! O ex-redac
tor-chefe do semanario
de Ghandi fez-se mon

ge e mandou coser os

labias.

Sedas, e outras novidades para
verão, apresenta por preçoc �1",](,3

vistos, ,a CASA ROMANOS,
a rua C. �.�",:L, 26.

� 19 - Rua Felippe Schmidt -19

G�9J�J�@I�������t�iJ�����l�
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