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I Número 116Flor'ié3tiOpolis, Segunda-fera 7 de .Janeiro de 1935Anno
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Redacção, Admni$tracção
e OfficiuZlS

Número avulso $300I Número atrazadoPropriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

no passado, solicitando a

decretação. por equidade,
nos preços dos alugueis das

Seguiu ôntem pam o Rio de
po tas do MercaGo Público,

Janeiro o sr, Jayme Cudozo, que
que variam, inexplicavelmen-

vac raitic:par do COl1gresso dos

Agentes da Cia, N. N. Costeira. te, e�t:;; 120$, 110$, 80$
e 60$000 mensaes.

Por este motivo, assumiu o car-

Assumptos de tamanho
go de agente daquella importante relevo para o contribuinte

I ".ri. .,.,fll t:m companhia de navegação, nesta
n e ��O WJ� não 10 1em ser menospre-
r capital, o sr. Jobel Cardoso.

SARRE
zados pelos governos, nem

NEW YORK, 6 IG) --Se-
------. - será justo que esses se en-

\ colha'll a um cômmado si-
guiram hVJ'e pala a Allemanha

l""
... lencio, que muito prejudi-

d500 lal�e�ães, qUse
vão pcarticipar � � r:,..r1 �··1 �;SS� ca a grande collectividade

as e elçoes no arre. om o tJ � � � 'ti'
, b li d

.
. dI' d

.;» que ua a:1a e pro uz.

prOXlmo embarque I:! c dtOHeS l)

O ,....
. d ;� t d

1 'f" d
.

d
\Joverno o LS a o, conce-

S. rre, o qua se
" en Icara epOlS a

do I' �

..

d .j' ,

'I--h
' l'

, vU as ICf'n",aS, c GOlS mezes e

man ã, esse numero se f' .:vara a

I d 30 d'
.

Z "-

800.
e '. Ias, repectlvamcntt, a. oe O melhor sortimento de

, .j AVdmz.a da Cunha, 4a escnptu-. ICalcula-se que sera de 4 mIl. d D' 'd I _ artigos para lomens �à na
, . 'd

,r 'fia a: Irectona a nstrucçao . A CAPITAL
o numero dê pe:;soils, reSI entes

J P 'bl' J' P "- ,casa .

t'.
li iCa e ose eSSOél, contmu)

no extrangeiro, que Hão par ICI- '" 'd F J
,> da ;:)ecrdana a azeWla.

par daquelle pleito.

alas
r'J�s

LIVERPOOL, 5 (G) - Du-
rante uma exposição de trabalhos "'t""&'=-,,_,........ '" "'.............

d d
.. ��T�������6!t������������rs'

manuaes e uma as prmClpaes ��
,. ..,......,�

eS,colas, á qual assistiam grande I � AC I AOE ij
numero de alumnos, pa�s e paren- � , , �It�3 das cre�nças. expositoras, em � �
clrc�nstanclas amda não apuradas, � A's vezes queixamo-nos de falta de ass,unto. Mas não �
o pISO

..

do segundo. andar, on�e � é propriamente o assunto que escasseia, pois existe até �
se venhcava a exposIção, e cheIO r com abundancia, porem nós é que consoante á diretriz que �
d� pessôas, desabou ca�indo, em r �os traçamos, não tomaremos parte na deblateração pouco 'it1
enorme confusão, a maIOr parte � lImpa e nada recomendavel que vai por ai a fóra, razão por- �
d)s que se achavam presentes. � que ás vezes recorremos a outros pontos, á procura de te- �

Foi uma scena de pavor, horri- � mas limpos e uteis que sejam produtivos e digam respeito �
vel. Mulheres, creanças, homens,

�I
com os interêsses coletivos. ri

sentindo faltar o solo, cahiam, por � Jámais traremos para cá a lama das sargetas. A Oa- �
entre os moveis e os trabalhos � zela orgulha-se de ser um jornal limpo e educado. Toda �
expostos.

�i
essa explicação vem a propósito de uma carta de «João �

E' elevado o número de feridos. � Pessôa,» firmada por Alexandre Santos, que hontem nos �
� chegou ás mãos. �

L r .

o mis�ivista elogia o jornal e A Cidade. A�rade- �
�avai e � cIdo. DepOIS nos fornece uma série de assuntos mas já �

. � quer muita coisa, péde comentarios com cliches: ora ISSO �
� não póde ser, cliché custa caro. �

M
-

I-
• � Continuando nos dá um puxão de orelhas porque não :

USSO In I I�
fazemos certos comentarios sobre a política local... E' pa- tnéla muito mexida,.. seu Santos. �

. . �eixemo-la ao prazer e apetite dos cozinheiros pro- �
-

fIssIOSnaIs. De resto não gostamos de lidar com carvão. O �
São Paulo, 5 (O) _ Noticias Roma, 5 (G)- O ministro sr. antos saberá nos dizer porque é que os carvoeiros �

vindas hoje do Rio annunciavam das Relações Exteriores da Fran-I'
andam sempre sujos e tisnados? �

que a Camâra iria votar o reconhe- ça, sr. LavaI, acha-se hospedado , Ha ainda na carta alexandrina uma reclamação final �
cimento da União das Republi- no Hotel Excelsior. � que não P?demos atender, pois nos parece, que a PrefeÍ- fi

cas Socialistas Sovieticas. (RussÍa). Hoje, o ministro LavaI confe- �I
tura não dIspõe de meios para fazer tal obra e nós não

Entretanto mais tarde, ouvido renciou cêrca de tres horas, no � temos' vocação para cabeça de turco.

a respeito, pela imprensa, o de- Palacio de Veneza, com o sr. r Dito isto; póde «o leitor assiduo e Amo. Alexandre

putado Horacio Mattos, membro Benito Mussclini.

II!II
Santos» nos dar zero na sabatina a que nos submeteu... �

da Commissão de Diplomacia e Apezar da imprema assediar It mas ... ouça esta, seu alexandrino, nosso amigo de fim de �
Tratados, desmentiu a noticia, mas, o ministro francês, nada obteve I ti carta:-agradecido. pelos assuntos, env.oados, dentre os mui- �
que a referida ('.oIPmis�ã, opresen- a respeito, tendo s. excia. uni-: tos, �lg�n� aproveItaremos e o sr. fIcará ,satisfe�to pela �It 'mente, está estudando o assurnpto camente dito: para!. C

contnbmçao que nos prestou. NaelIDS BtuldLoHesO·tarPAerdldo. I�para se pronunciar, dentro de curto -«O momento não é � "

prazo de tempo. ,commentarios de imprensa». 1 ti �'�
,._.��*:;L�a"1.���a�a��l

*
*
* A falta de considera

ção dos governos, deixando
de attender ou responder
ás solicitações do commercio,
VdTI causando grandes em

baraços e dissabôres e um

ambiente ele mal-estar entre

o, q:le exercem suas activi
dudes naquelle importantis
simo sector.

N. o se co.nprehende mes

mo que 03 mais simples
pedi dos de informações,

" • , 1 1OlTJgIU05 :)..' o commercio,

inclu iria e lavoura, sejam
displiccntem nte recebidos,
por aquelles que tem a

obrigação indeclinavel de

prestar-lhes contas de seus

actos.

Outrosim não se con

cebe que os governos dei
}I.'em d � dar plenas e com

pie tas satis]ações aos que,
em granrle parte, contribuem
pa 3 a riqueza pública, pa
gando até os êrros e per
dularias resoluções de quan
to desastrado cidadão nos

gOVf'fnar.
Vem-nos isso á balha, a

propósito da informação,
que nos trazem da falta de

resposta, até hoje, dos olíi
cios dirigido) pela União do
Commercio. Industria e La
vou a de Florianopolis aos

SIS. cel. Int.rventor Federal
e almir ne Prefeito da Ca

pi: al: ao primeiro, em data
de lIde dezembro último,
pedindo informação sobre a

receita ar.ecadada de 1934
e a orçada para o corren

te anno; ao sr. almirante

prefeito da capital, em data
de 4 d> dezembro do an-

: \
,

I
I
,

Altera�G ®

augmenii:o
paS1l3 OS

mi!ãtar�$
Rio, 6 (AG. INTER�.J.: --

Soubemos por um ofhci'l,l d: li1y/.
Tinha que gosa de � "mdeillflu .1-

cia junto ao almi. inle Pr,)tog,
nes Guimarães, que os ministros

da Guerra e da iVIarin\a, depois
de uma conferenciél yl e tiverim

com o Presidêllte C dl'Eo Var"y'c
resolveram modificar o ['roj,.:cto
ele augmento dos VU.CilIld110S mi

l.tnres. De accôrdo com rssa mo

difioção ficaram estabeLtid,)s os

,
' (f'

'

1segumtes: aspirante a (l,l:(' A o.:

fTuarda-marinha, 1 :000$000; s.'

�,mdo tenente, 1 :500$000; !-,ri
;neiro tcn -nte, 2:00( $00; capitão
tenente ou capitão, 2:500$O?0;
capitão de corvêta ou maJ0T,

3 :OOO$OOO;capitão de fragata oi

tenente coronel, 3 :500$000; ca

pit ão de mar c guerra ou coronel,
4:000$000; general de briZéldi.
ou contm-aLnirante, 4: 500$000;
e general de divisão ou vice-ai
mirante, 5:000$000.

0) Brasil re.!
cO!iihecerá a

Russia?

Epidemia de Está
casamentos

certo

São Pad(), 5 (0)-0 Ce-itro
Acadt..mico .:J d" Agosto re'jue
reu hoje, em juizo, mandato de

s"gurança, por causa do caso das
médias.

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

1)�3 procurador
a director da
Faculdade

São raulo, 5 (G) - Chegou
hoje, a esta capital, o ex-procurador
eleitoral da Republica dr. Sam

paio Doá", que vem assurmr o

cargo de d rector da Facuidade
de Direito.

Marconi virá
ao Brasil

I

I

J

São Paulo, 5 (G)-Está send ,

construido um abrigo, na Pra;.
d'1. Sé, p:ua os pa s \� ;Ú 05 de: ornni .

bus e bond-.s, cuja lage, que te:n

o cornprim-nto de 30 metros,

será collocada ·t melro, acima Co
'010.

Corno môscas
tontas..

Rio, 6 (AG. iNTERN.)-
Ontem á tarde realisou-se impor

lante reunião no Palacio do Cai

lete, sob a presidrncia do sr. Ge-

tulio Vargas. A dia compar,c'--I
--

-- -

I
ram os ministros Protog' nes c ....

Ráo, bem como o ihtervenlor Pt· A (�ll� rru� '� �.� I
dro Ernesto. \ 1!J"\l�� M ii� � iig
A' sahida, abordados pela A

gencia Internacional, recusaram- se

delicadamente a fazer quaesquer

declarações. Pouco depois foram

recebidos pelo chde da Nação os

ministros Souza Co,ta e Marques
dos Reis.

Por falta de ·espaço, sómente
amanhã poderemos públicar um

artigo sob o titulo «Está certo»,
de autoria do sr. Augusto Mon
tenegro de Oliveira, em nosso

poder desde sáb.bado último,

ROMA, 5 (Ag. Intern.) -O
senador Marconi resolveu acceitar
o convite feito pelo governo bra
.ileiro, no sentido do grande in
ventor vi.itar o Brasil em fevereiro

proximo. Nessa occasião elle irá a

S. Paulo, onde inaugurará a Ra
dio '0upy, a maior da America
do Sul.

Chiuahua (Mexico), 5 (AG.
INTERN.) - O prefeito des
ta cidade baixou um decreto
estabelecendo que serão o

brigados a se cas ir todos
os namorados que permane
çam em lugares publicos, de
pois das dez horas da noite.

Centro
dos

Carteiros

o

São Paulo, 5 (U) - Solicitou
hoje eXOflPraç'ío de mpmbro do
Trih\lnal Flpit )m] o dr. Plinio

e:,
Um emprés-

13aud�de;; do timo para S.
I vatapa Paulo

Promoções ��rinha De�ju)u o

No dia 5 do corrente, foi so
lemnemente empossada a nova

directoria do Centro Beneficente
dos Carteiros da D. R. dos Cor
reios e Telégraphos deste Esta
do, que dirigirá os destino da
Sociedade no período de 1935[
36, estando assim constituida:
Presidente-João Vieira de Cam

pos [or, {reeleito}, secretario--Ze
pherino Santos (reeleito), thesou
reiro-c-Iracy B. da Silveira (ree
leito); commissão de syndicancias
-Carlos Cezar de Mello, Ama
ro do Patrocinio Coelho, Henri
que José Garcez.
A commissão de tomada de

contas, composta do srs. Euri
pedes G. Schmidt, Antonio Go
mes Corrêa Jor. e Vespasiano
José de Souza, apresentou pare-

PreçO de cer q�e foi approvado pela as-

gazolinas_pem_b_le_a. _

or 700$000
São Paulo, 7 (G)--O augrnen

to de preço da gazolina está agi
t indo a classe dos motoristas, que
i 'á, em commissão hoje, ás 1 5
horas, ao Palacio do Governo,
conferenciar com o Interventor
Federal.

RIO, 5 (Ag, lntem.) - - O
Presidente da Republica assignoll
decreto na pasta da Marinha pro
movendo: por merecimento -- ao

posto de conlra-almirantf', o capi
tão de mar e guerra, aviador na

val Virgilino Blit o Dclan' are, Bando.

por art;guidade-a capitão de

mar e guerra, o capitão clefragata Const:tuição
aviador naval Raul Ferreira tn i n e i rô
Vianna Bandeira; e, no corpo de Bello Horizonte, 6 (G) - A

Fuzileiros Navaes, a capitães de c01nmi�o;\o dC'sigoé1da para redigir
corveta, os capitães-tencnt<!s Ru- o ante'projecio da Constitljic;.�o
bens Constant de Magalhe'ks S

'-I
minf'ira, terminou, ônt'In os seus

'fejo e Gilberto Seeple da Silva. rabalhos.

cargo

RIO, 5 (Ag. Intem.) - Por
via aérea, seguiu esta manhã para
a Bahia, o sr. Juracy Magalhães,
interventor federal naguelle Esta
do.

S. Paulo, 5 (O) - O
«Estado de São Paulo» díz
que «a emissão de um em

prestimo interno de 350.000
contos, destinado a regulari-
zar a situação fínanceira de

Da altura de 40 me- S. Paulo, decorrente de de-

tros, cah i u na bítos'contrahídos anteriorrnen-
corrente te á actual administracção, é

uma medida que se impõe,
no interesse das finanças
publicas e da propria colle
ctividade.»

BLUMENAU, 6 (pelo correio)
--Ha dias ao entardecer, uma

menina filha do conceituado ne

gociante sr. Otto Schmidt, de
Salto'Weissbach. com seis annos

de idade, despenhou-se, por uma

das aberturas existentes na Ponte

po Salto, de uma altura de 40
metros, tendo perecido na vora-

5em da corrente.

O seu corpo só quatro dias

depois, foi encontrado en ltou-

Não comprem carteiras, luvas'
meias, sombrinhas, sem primeira,
m ente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

pavão

VENDE-SE um apparelho
de radio Philips, modelo
830A, completamente no

vo.

Informações, por obsequio,
nesta Redacção.

De repente,
sob os pés, o

vácuo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA--Florianopolis, 7 -1-1935-------_----------------------------------------------'--------------.------------------------------�
..------------------------------------------------

DIVEílSOS
Miguel Spyrides, 72; Ary Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRl-

Sartorato, 69; Ivo Renat'x, Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE
67; Carlos Nohl, 66; Heitor Gazolina caixa 55$000 Taboas d� lei cst, (3x23) duzia �lrC��dres
Martins, 63; Klaus G. Ohl, Vélas de cebo caixa 16000 38$000

62; Marcos Jankilevich, 61;
J « Paris

Aroldo Alcantara, 55; João
Soda Pyramide caixa 58$?DO Taboas lei largo 3:<31 dz. 54$000 \

« Hamburgo

R 5 Ce')olas caixa 44$500 Pernas de serra lei dz. 28$000 « ltalia

Bom, 55; Osny egis, 4; V 1
o

o 35Ó' 4&000

Aurelio Rotolo, 54; JOV1l10
élas steanna carxas ;pOOO Fôrro de pinLo 1 ii' » Portugal

Uma, 53, Francez e Inglez;
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qaalidade 2x23 dz. « Nova York

Côco sacco 5 0$.�OO{\ o .

16$000 « Hespanha
Ewaldo Currlin, 53;M�ical�or Farello sacco 6$)Ov Sanafos de leI lx5 a dz. 6$000 « Suissa

Campos, 53 Pedro iran a, Faloelllonho sacco 8 r � AO

51 F WO! Ab h
..p)V\ « Belgica

,rancez; I son ra amo Farinha de milho Marialina caixa Mf:t'01H:lO do Rio

46; M�l:io Stuart, 409, Ing_l.ez; 2 tliOGO I
'

« B. Ayres

Rl)lf Fnsch, 47, Hlst. CIV.; V'I d A. kOI 7'�10n FEl]AO
« Uruguay

J lo S h idt 46 I)
eas t= cela 10 ,p I�! l..')

« Hollanda
u 10 c mI,

.

, ng ez;

\ G
�

A kl
. Jo 1 n·"\ (Por sacct) de 60 Ií.iws r

Constantino SpyricÍl;S, 45; C:ampos r�' c;ra
lO

1 ; ';5'�O I p�f>to novo'
-' - - ..�: 13$66t ������������

Th�o�aldo T�:eil:, 44; Os- P�::;�:ro:ti:h:�;�í'ata 21 0$000 B;�nco edpe,;al �)$Qod. CURSO PREPARATORIO

wa erelra, ,
rancez e

A f d 12 AI 25<i:.C:OO Vermelho 20'$006 --_.__---------

Inglez; Helio Rosa, 44; Ader- Arame f arpad
o n.

13 r�'lo 35$000 Mulatinho 23$000

son Horn, 43', Orty Machado,
rame arpa o n. ro o

MEI<CADO FROUXO

43, Mathematica; Oswaldo
Dominoni, 43; Walter B. Si):. VINHO DO RIO

va, 43; José Tridapalli, 41, Em quintos

Inglez; Paulo Miranda, 41, Em decimos

Physica; Victor Moritz, 40, Café em grão arroba

Math. e Physica; Nargo Ga- Vassouras 5 fios dz.

letti, 38, Francez e Inglez. 1\ Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

GRANDE FARINHA DE MANDlboA
110$000 (Por sacCO de 5O lcildS)
55$000 FO

, 11 $000
20:"00

ma com po
,

...

.:]) Q Grossa sem po 10$500

22�OOU i J\1ERCADO FIRME ����������

�g$26g IV'IOViMENTO DE CEREAES NO RlO DE JANEiRO
5TorK em 19.11 Entraàase 5ahic)as

27$000 24 a 29·12

A GAZETA. rDlARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasl todas as localidades
do Estado.
Collaboração

tri
Prev\lS eorrentes 112 praç!l Õ@' Arroz em casca sacco

-

f!oriari(!110�is farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

12$000
13$000
9$000
14$000
25$000
$200
1$600
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

(Deparbmento Prov!nci�i de Propaganda)
Che<fía Nacional

Pela RESOLUÇÃO N. 55, de 5 de Dezembro ultimo,

ARROZ foi creada a Cruz dos :Bravos, destinada a premiar os actos de

(Por Sacco de 60 kilos) hravura praticados por int��gralistil.s feridos em combate e por aquel-

Agulha Especial )5$000 les que os seus commawbntes indicarem como tendo-se parlado com

Agulha Bom 49$000 heroismo na deleza d:l bandeira do Sigma. Será concedida em Re-

íaponez Especial 44$000 soh ção do Chefe Nacional rcL..fendélda pelo Commandan'e Nacio-

}aponez Bom 40$000 nal da Milícia.

Bics Corrida 34$000 . A Cruz dos BraVOS será cunhada em bronze, com a [órma

MERCADO ESTAVEL da Cruz da Ordem Militar de Christo, sem inscripção alguma.

Pelos Municipios
EXCURSÃO INTEGRAUS 1 A PELOS DISTRICTOS DA

PALHOÇA
No sabbado ultimo os companheiros Carlos Sada, Chefe do

Departamento de Propaganda, E�aldo Baasch, Chefe Municipal da

Palhoça; Antonio Fredrigo, Ulysses Ferreira dos Santos e o acad.,

mico jorge Lacerda, levaram a palavra integralista a 2 districto da

Palhoça, ainda não visitados pelos camisas-verdes: Therezopolis e

A' l'nmtapone-
A viagem foi magn;fica e productiva.
No longo percurso do caminho os brasileiros ao lado de

suas simples choupanas não deixavam de acenar sorridentes aos in-

tegralistas que passavam .. o

Todos sorriam á passagem dos camisas-verdes.

Era um estimulo. o.
Nos pontos de parada, ouviram-se palavras de sympathia ao

Integralismoo

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500

Surprcza 44 kilos 33$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28��OOO

saeca

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 125$000

Em latas de 5 kilos 1 30��OOO

!:;:m latas de 2 kilos 130$000

MERCADO FIRME ,

EM ANNITAPOLIS

Não será devolvido o originu[,
publicado ou não.

O conceito expresso etr adi

go de collaboração, mesmr soli

citada, não implica em respon

sabilidade ou endõssc cor tarie ASSUCAR
da Rcdaccão. E t,

•
_:.x ra

Asslgnaturas. \ Diam�nte
ANNO 44$000 o

o

(Â

l'
SEMESTRE 24$000 ChroL,ta
TRIMESTRE 12$000 �::��ra
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem

ser enviados ao Director-O€
rente Jairo Callada.

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

Café em côco

Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de nbelhas lata

Nozes kilo

XARQUE
(por kilo)

2$000
l$gOO
1$800

Mantas Gordas
Patos e Manta
SorLida regular

MERCADO FIRME

COUROS
Limpos pe�ados kilo

Rdugos pesados kilo

Limpos leves Ido

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELESCaixa Postal 37

Gatos do HFltlo uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Grax<iill1 do campo urna

Catetos médios uma

SABÃO jOINVILLE Porco do malto uma

Caixas pequenas 45�OOOOOO Largalos 'sr,....nd�s uma

Caixas grandes :P Veados mateiros kilo

DIVERSOS
(por kilo)

6$000
1$500
1$)00
1$500

Depois de passearem por Therezopolis, onde ficou annuncia

da uma conferencia inregralista para o dia seguinte, os excursionistas

camisas-verdes chegam em Annitapolis á noite.

No dia seguinte pela manhã, são dirigidos convites á POP'cl-

[ação para ouvir pela primeira vez a voz nova da Palria novz ,
des

pontada da boc;ca dos camisas-verdes.
A' s 10 horas o hotel local já era pequeno para conter a gran

de massa de povo que para lá affluíra.

Ínnumeras senhoras e senhoritas também estavam presentes.

Iniciando a sessão usou da palavra o companheiro Carlos

Sada, que fez uma palestra expondo a nossa doutrina em todos os

seus pontos.
Conseguiu prender a attenção dos presentes por quasi 112 hora.

Em seguida [oi dada a palavra a Jorge Lacarda, que cbor

dou ainda a doutrina integralista. Em palavras incisivas mostrou a

nocividade de todos os partidos em nossa Pütria.

Depois de lazer um historico do movimento encerrou sua

oração lançando um appelo aos fjlhos de Annitapolis para a gran-

de cruzada integralista.
Em seguida foi cantado o H/ffino Naclol1:::1, ii. tão esque-

cido pelos brasileiros ...
Encerrada a sessão, 18 p�ssôa, de A'mita;:wlis in),:L�vc:ra�11'se

expontaneamente nas fileiras dos camisas-verdes. D.1gu.::lla3 pessôas

cumpre notar, destacavam-se 5 senhoritas.

A semente da nova ídéa j,,- havia (ructiflc1do magnlficam::nte.
já era um milagre Je civismo e de brasileiro

O povo brasilp.iro está comprend::!ndo Lolíz llente os granel �s

ameios dos camisas-verdes, que sempre fo:am seus, latente5 porem,

no fundo do coração .

EM THEREZOPOLlS
A' s 4 horas chegaram os camisas-verdes em Therezopolis,

que já esperavam a palavra integralista.
No hotel local realizou-se a sessão integralista na qual os fi-

lhos de Theresopolís iriam ter a opportunidade de ouvir pela pri

meira vez algo sobre o Integralismo.
Aberta a sessão, usou da pdavra o companheiro Carlos

Sada que num discurso magnifico expôs as finl1lidades da nova dou-

SAL DE CABO FRIO 1$8001$200\
1$000\1$000
2$000

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

CAMBIO
90 dlV á vista

55$563 58$963
$785
4$790
1$020
$530

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

9$000
7$500
8$000

20$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos

EnClpados 2 kilos

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

Exame de admissi'io ao Gymnasio
As aubs terão inicio aIS do

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

Dezembro de 1 934.

Gymnasio
Catharinense

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

105.878
108.280
27.39)
22.511
25.496
13.56)0

Faltam as sahidas dos dei=Oôitos particulares.

PORQUE FORAM

DEMITTIDOS

I·

Mercado de FIi)ria�l)pííilis Feijão (saccos)
Feijão preto sacco 1 5i6üOO Arroz ( )) )

.

. ,
Feijão branco sacco 20$000 Farinll3 ( ) )

RlO, 6 (C) Acompanhad0 d� l- Feijão vermelho sacco 15$000 Banha (caixas)
ma justificação, o sr. João Vlllas Milho sacco 12$000 Milho (sac.cos)
B6as e outros, apresentaram á Ca- Batata sacco 10$000 Xarque (fardos)
mara o requerimento seguinte: Amendoim sacco 10$000

..Requeremos que, ouvida a

Camara, sejam pedidas informa

ções pelo Poder Executivo, por ��-----

����medio do ".
mini,tro da Via- I Chegou

'

1 .) qual motivo porque fo-

ram demittidos dos seus cargos ft lU�'n '? n f.e!" nuRO
com a nota _ «a bem do servi- " ti \\oS &. UL U

ço publico e da moralidade e dis

c.iplina da classe). - Raul Ca

marate -. primeiro oHicial da Di

rectoria Geral dos Correios e Te

legraphos; e Carlos Garnier Filho,

primeiro oHicial; Rigoberto Sá:
de Olivtira, Cicero Alfonso Pton-l
tes e Luiz Antonio jourdan, ter

ceiros oHiciaes; e Odilon Valeri

ano de Lima, auxiliar de segun

da classe todos da Directoria Re

gional dos Correios e TeJegraphos 0---
do Distrito Fed".ral;

2') Se essas demissões se deram

mediante processo regular, confor

me o exige o art. 169 da Constitu

ição Federal;
3') Se, em caso affrimativo, fo-

ram assegurados áqueles funccio

narios a mais ampla defeza e os

. Jec:uMs'-f!le.o"�ireito».·

Promoção nc s termos da Lei

N' 11, de 12 de Dezembro de

1934.

4a. série:

7.555
15306
3.274
8.1 lO

5.444
15.519
8.259
5.863

•

Em seguida lançou uma violenta critica sobre o communismo

díssolvente"
Seu discurso soube empolgar o espirito dos ouvintes .

Logo após foi dada a palavra ao universitario Jorge Lacerda.

Com eloqu�ncia descreveu o panorama trágico da nossa

Patna, consequencia logica da Liberal-Democracia.

Após outras comidefações discorreu sobre a popularização
do crédito e a disseminação das cooperativas, de tão relevante im

portancia para aguelle districto.
Enthusiasticos applausos coroaram ambos os discursos,

Antes de s�r encerrada a sessão foi cantado o Hymno Na

cional. E peza-nos dizer que muitos ouvintes brasileiros ainda não

tinham ouvido o Hymno da nossa Patria ...Foi necessario que os m

tegralistas viesf,em disseminar a cartilha do civismo no ínterior do

Brasil. ..
Após ser levantada a sessão, 10 fílhos de Therezopolis,

inscreveram-se nas hostes integralistas.
Era outro milagre ...
Annitapolis e Therezopolis já estão iniciando a grande mar-

cha com os camisas"verdes da Patria.

________ ---_-=------_---- -----�--lf?4
\4,,_ilI""

Retiro espiritual

eligião

\ Promovido pela Congregação
Marianna de Nossa Senhora do

Desterro, terá inic�o na proxima
quinta-feira, dia lOdo corrente,

ás 20 horas, no Gy.nnasio Ca

tharinense, o retiro espiritual fe

chado, prescripto pelas Regras, o

qual se prolongará até as primei
ras horas de manhã de segunda
feira, dia 14.

Já se acham inscriptos muitos

______� congregados, devmdo aqueJles que

ainda não fizeram sua inscripção,
e desejarem faze-la, dirigir-se ao

cccretario da Congregação, á rua

Felippe Sehmidt, n' 44, no ma

ximo até a manhã de quarta-fei-
ra, dia 9 do corrente.

Do retiro poderão participar
os catholicos em geral, embora

não congregados •

����������������
� CONVENÇA-SE �
� que nos receptores PHIUPS são aproveita- �
,� das todas as importantes conquistas da sciencia r>,\1

� do radio, razão porque recommendamO-IOS.. �
� AGENTES:- COSTA & Ca. �
� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
��i�i�I��l�������

o Radio de Qualidade

twater ent
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

Pellaria
Argentina

COMPRA-SE PELLES CRUAS DE CRACHAIM,
GATO DO MATTO ETC.

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para (',,:q�alho
-Rua Geronyma Coelho :3S -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ Florianopolis, Segunda-feira, 7 de Janeiro de 1935 I • I
I e!_1

:-Collaboração Literaria-:•

Direcção de L. Romanowski

•• a. � .�-U_ G� �.. H.�I���������������I��.�������._��-�-�"'��.�-�---- I
__---==�r.;;;;;;:,:_�.,......."..,."iii'r.;;.,...,...,..,..,. .....""'...·"$"�r* "=''''''''".,....r..F- ............. 00= �....��.r.iõ" •
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A CA SA O
__

O�
-::..-------:S E N H O R :==== IN

.
",:, ançado da jornada
E coberto da poeira do caminho,
-Com a alma de sonhos e illusôes vasia,
Alquebrado, eu parei numa curva da estrad�..• 11����r�����:.;c_���_&_&

�� 50 a mim, me parecia

r Que o teu olhar bonissimo, não via

, No meio daquella gente ...
� •.
H

Em derredor de mim, somente havia
O silencio. Um silencio tão pesado
Que eu chegava a escutar, muito baixinho,
Prestes, desordenado,
Um coração bater.
E ali tinha ficado
Com os pés sangrando e a roupa em desalinho
Quando-Senhor f a tua vóz ouvi f

--:a:--

A tua vóz era tão doce e calma,
Tinha uma tal harmonia
E uma tão suave e doce entonação
Que, ouvindo-a, meu Senhor f logo eu senti
Que ella resoava no meu coraçío
E enchia o vasio da minh-alma f

�--

No _cio da tarde que tombava,
A tua vóz, soando na planura,
Detinha o sol que, lá nodo, parava
Como as aves, tambem, para te escutar I

Na terra, a creatura,
O verme. a planta, as aguas, tudo
A' tua vóz, parava e se tornava mudo I

E a tua vóz, untuosa e doce.
Fresca e macia, como si fosse
Um balsamo composto das mais puras
Essencias, vóz de alento e de perdio,
Chamava a$ creaturas
Para a mesa da tua communhão f

------

E em ouvindo a tua vós. eu te fui procurar.""
fie

Quando cheguei, á tua porta,
A multidão se comprimia, aneiosa
Por te vêr ..•

•• oe

i O

•

""

II

I

por. te ouvir•.•
por te adorar I. ..

-Elia já vinha te seguindo, andando
Pelas �tradas da judêa. espalhando
S�b os teus passos, fla�s, folhas, palmas
Sl}yesttes. Multidão de alaias
Qu� � �ua v6z illuminára um dia
C0l110 ·áquella tarde illuminava e enchia
De uma luz eslellar I

Tú estavas _ Mansão.
Comtigo atavam teus apostolos. Cá fóra
De ioellos, feliz. a multidão
CQQbicta e silenciosa
Ouvia.a tua vóz canó'a
Que. lá dentro, fallwa
A linguagem do ci;o porque tanto anciava...

--'IA1-

Quando paraste de falar. Senhor,
Todos os que te haviam seguido
Começaram a depôr
Na tua porta, 8$ offerendas
Que te havim tr�":

Era a myrrha cheirosa, o nardo, o insenso,
O almiscar, o benjoin,
A alfazema dos campos, era o azeite
Côr de topazio e rescendente
Das oliveiras do teu jardim...

�-

Tudo isso, a multidão
Para teu deleite
Humilde e crente

Tinha p'ra te offertar.

E a çada um que á tua porta se achegava,
Tua bondade Omnipotente
.Fazia entrar,

abençoava,
lE enchia-lhe a alma de perdão!

--t4}--

Então, ferido do desgosto immenso
De nada ter pira te oHertar,
Eu me puz a chorar.

�--

E chorasa baixinho ...
Chorava, porque vinha pela vida
TOI turado de dores e agonias
E nunca achára um coração bondoso
Que acendesse na tréva dos meus dias
Uma luz que clareasse o meu caminhol

Chorava porque me sentia
Indefeso e sozinho
Dentro da immensa e torturada solidão
Que me envolvia ...

Chorava porque, na minha pobreza
Nada eu possuía
De valôr
P' ra te oHertar, ohl meu Senhor!

Chorava porque tinha dentro em mim
A somma de todas os amarguras
Humanas, accrescida
Do desprezo das outras creaturasl

-- 00--

Tu me ouviste chorar. Me ouviste e te acercaste
Mansamente de mim.
E com a tua vóz celeste,
Vóz do céo, meu Senhor, tu perguntaste:

-Tu que de tão longe vieste
Porque choras assim?
Que vieste buscar
Aqui?
Que foi que tu trouxeste
p'ra alegrar a minh'alma e enfeitar minha mesa?

-E eu, de joelhos, chorando. respondi:
-Senhor! Como o maior dos desgraçados,
Trago-te só Minha pobreza,
A minha dôr e os meus peccadosl

--�--

··-Entrt I disseste. E em t la casa entrei,
E humilde e soluçante, me acerquei
De tua mesa ...

Tinha os olhos pisados de chorar,
Os pés sangrando, a roupa em desalinho
E a alma ferida da desillusão,

-- 00--

Os eleitos por ti, me olhavam admirados
Sem comprehender, Senhor!
Como eu chegara até ali assim.

E tu disseste então

Apontando para mim:
-Este, é o que veio alegrar
A minh'alma e enfeitar minha mesa.
Bemdicto sejas tu, que vieste buscar
Na casa de 'meu pae, consolo á tua çli)d
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ypo "':.)Uf:.")ei--Bt:�yreu"ch"
O m�is bcllo c_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEi'UNKEN- ondas curtas e longas

A p;e ...... tes·

I
Carlos Hoepcke, S. A. M<lt,'jz _. Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau- joinville - São rrancisco-Laguna-Lages
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"Calendario Blu-
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

o

U.» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartarhente illustrado
Informações uteis

.

Indicador Commercial

PREÇO 2$0.00 ,.'

na LIVRARIA
CENTRAL

\
r

FR
iR
NCE.

CORREIO AEREO
Ouam

Refrigerador 7 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
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

.

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\ 8,00 regs.

o seu

Ut'A rdricrtH!d..ir ti; um gr�nd'Z conforto pare e I.f, 6 bmbem .1iI

"mpõcgCl �!l: cllpit."1 que precisa de estudo.

Os reh1��iG,: ;:-e, G. E" dém de possuírem tudo O que LI d.
• .' , • r Ima" "'H'él ..mo c Ç,';'i4,tO em reirigeração e e:dricl, bezem, "" mire.

Gr-I1\!rd n�t;.hi'J !llTla suprema garanti. d. qUô1lid.d., dl.lll"oo • v.lM.

A() comprer rI rdlÍf,<:r.,dor, lueguf!lt-.I't d. que I m.eLiftl • � .

\iii c r"bf;Clllí�<.l �,. ,hí'ddo • de c9lõfianCIl! - ei!.lla I,l m'rl'lIffld01 G. L
CE

ai

s

Com S �5 tO�") podereis comprar um

frasco de ='.��� 1''\ � "
.

d
rF·�<át. "lo...P � 4�>,4-"- ex Lll1gUin o com-

pletamente moscas e fOI migas,
'

Dcstribuidores para o

Brasil: a lndustria Chimica Cura S. A., Blumenau.

g
s :

I
s � .

coxc

sort

, UonfeitariaEspecialidades 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

l' H E O O O R O F E R. R A R I

RUA FELIPP SCHMIDT n' 1.0 (ESQUINA DA
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Chiquinho

Fabrica de Moveis Catharinensc
l D E

1"\ Paulo Schler·nper
. DEPosn ° E' ESCRIPTORIO

1 Rua Conselheiro Mafra, 126. - Esquina Pedro

Telephotie n. 1632
Ivo

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E' CONTA'PROPRIA

Agentes daslndústriasReunjdas F. MqtÇlrazzQ,�-S. Paulo
Standard Oil :.�,Cotnpàny Of Br't�HHKero;ene marca

"JACARÉ';, GâlQ1Hla', "JviOTANO'!)��" nair �o Brasil

S. A. (Serviço, i=t�):�}-Marcas d�::"
", inha �e trigo

LILY e CLAtID1-A� premiadas ;�,._� � cheques de

50$000 até 1:000$000 :r�
Gordura Selecta (cõco) ;,i�1

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino"��-Caixa Postal, 1 02--� Teleph. 1026

adi Sociedade Imtnol ilia.ia Calliarincnsc Limitada Iref I, Vilia Bainearia
"I;

(/ri Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

í VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYI ou MAiS lótes. Amanhã

valem mais.
(1

I] t' Planta de urbanismo moderno devidamente approvada

--\ pela Prefeitura Municipal dê São José, cuja cópIa acha-se

I-...
archivada na mesma Prefeitura,

t� ,Um contracto de compra de terreno da Villa Balnemia é

�,l
� o melhor presente de Natal que V. S. bOde brindar seusjillws.

I
"nàa Vista Panoramica.

J. I.�I- Esplenàiàa praia àe banhos.. .

I ,�
Optima nascente àe agua polaueI.

Terrenos c:ompIl2tqme,nte planos.
Café e Restaurant
"E ST REL L A"

; J
A VILLA 6A LHEARIA DiSTA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.

800 00 Branàe Quartel feàeral, em construcção.-
600 ào Brupo EscoiClr José 6oiteux.

Ha séàe ào Districlo João ressôo.

••• O E - ••

Paulo Posito

Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias

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, 1,420
�.(

I

\
pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João

Pessôa e Florianopolis Biguassú.
Prestações mcnsacs desde 30$000

A 50cieàaàe 512 C'ncarrega àa construcção àe Préàios

nos lótes aàquiriàos,meàiante o pagamento àe umd�l2ntraàa á

uitila e o restantl2 12m pagamentos ml2nsaes.

Servida

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

- ..

-,I
-

ompanhia AlI" dlança, a .Ba h i a

.

• •• Funôcõc em 1870 •••

IEBllR05 TE'RRE5TRE5 E mARITlm05

.

ncontestavelmente A Primeira no Brasil
rc:pltal realisaao I

Reservas mais ae
9.000:000$000

Receita em 1933
36.000:000$000

lmmoveis'
17.762:703$361

Respon�abiliaaaes assu
.

]3.472:299$349

(Estas responsabiliaaa
rnlõce em ]933 2.369,938:432$2]5

. fOBO ,I! T-RA'H5PORTÉS refere!:'l-se sórnante aos. ramos oe

a rompanhia opérn)
, que 500 0'5 0015 UHlr05 em que

Agentes, 5ub-Agentes R
,.E.Staaos 00 Brasil fi eU egUlaao( res ae Avarias em toàos os

,
. o ruquc- 5uc:cursal) e nas prlnclpces

A
praças extrangeiros

. g�ntlZsrem' florianopalis cnrneos LOBO & rIA

TelegUr� FiL?1:;/NaÇ�' 35 (sobraào) Caixa postal]9
•

E
T'alzph, 1.083

scrlptori [.os em aguna e ltolahy 5ub-Ag�ntes em

Blumenau e [.ages

·��o
G
�.
D

NOVA, e
(10$000 PR(nACK •..� .

A Z U t, 5$500 V' •
( 1$200

R.ET e GOAL e

( 8$500
VENDE-: NA •

HOVA •
P����fK 1$6�� Pharmacla e b·'q�.uia da FÉ •

($ A' Rua Traiari. ""I 8 •.
( 6$000

f9 REVEHOEOO'F\ _

•
BOA[. 4$300 ' �

I 700 Preços excepclonae-. •

•G..��Gé·����G
'�PARA A BELLEZA DO ROSTO:

.

. ,�V�:�\�1�'l:i:;:tii�:r, n." ,,'�NTE
, ." .�. ,,,��,.' f:,V�� JJ

�� �\':; l(IU
.

it Qb,
f GARANTIDO
E <CUSTA 6$

,
_ .

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RU.A. _

C1DAOl 1!:fAO.Q: �

'Cd ..-�

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o íníallvel preparado de effeitos surpreendentes

Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, t�ldo desapparecerá ao contact o deste miriíico Orva

lho, que communicaté á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as dà.· primavera.
VENDE: _ PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
E'unaoõa em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8

raixo postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Para o Natal e Armo bom, os
votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telephone ou por pho. o�

gramma: E' mais chie, mais prati�
co, socÍal e moderno! .

Tvpogrophla, Estereotypla,
Enraaernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L ° R 1 A N o P o L 1 S - S A o J ° S E'

Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S1A.

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

I O" de (Curityba)
dom esticos -_ .. Em caixas de

·,k

para lávagem de

27�·tabletes
Optima

sabão
"
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.A GAZETA
- ----- -- ._-

. .

Telephone n: .1375

Compra-se pelles

1?_ua Trajano, 7 {sobrado
AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOAO PINTO N. 21

Furumdungo - For Souza Ca-

Refinação de Assucarl:::::fina/yse=POrCa.tão Pe-
de reira e Silva

-

JOAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos Andrade

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

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

phone n. 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e cndar RIO

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra .

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas

PellesAntonio d'AcamparaAt'ADEmllO
João José Cabral, provi-

• J
sionaco. Praça 15 de Novembro 27

TELEPI-lONE 1170

crúas de Gato do Mat-

to, Graxairn, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

Casa'Sei rão' ��������;����K'�Gee,.8••G."

��-iX���en���� I em ��J�;�:L���D;�;� li Fabrica de Moveis I
de solteiros e casaes, tra- � DE 1_-_vesseiros de prirncira qua- � P d V·t.- �

Clinlca Medica lidade, pastas con:merciaes �
. e ro I a I

i, C escolares. Arreios de to- � G>
ii da espécie e todos arteta- � ACEITA Er-�CO�MENDAS EM QUALQUER �

I, ctos de c?uros. " j ESTYLO -lla Joao rtnto, : 1 B-Telcphone, 1693 :I
�_ � ��ua 'T.iradcnfcs, _j -Fpo/ts. I *�����*,����.G�)��.��.�e�o

_- _--
-- -

COMPRE -C\s rí!elhoes calçados das
melhores' mi::!.l(_�as No
"

TIJUCAS

literarias
A Educação na Russia Sovié�
fica - Por S. Fridmann

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Fabrica de Massas

OI 10
F. Schmidt,

Brinquedos e artigos para pre-sentes

nea Isóe sempre NAMiscelaneai2 onde a variedade e os preços são adrntravelstPELUSO

Convença-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
•

D IV NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

I ;

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS \ de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

•

uclurne » Districto feé)eral
Z' " •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' •• Demais Estaé)os õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

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

Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma com pleta

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activ i d a
des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Comrnercial>
Rua Esteves 1unior, ]6

FLORIANOPOLIS

Miscela-

•
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ZETA FiaI-lux! Quintella doente, pouco fez, en

tretanto é bom elemento. Carioca
o esteio incançavel da defesa.Ger
vasio marcador excellente; foi o

melhor homem da linha d! halozs.
Cardoso um tanto moroso, me

lhorou no final da partida. Olivei
ra bom. Descascou um pouco ...

Evelasio machucado pouco poude
fazer. Duas arrancadas suas fize
ram lembrar os bons extremas di
reitas. Euclydes, que lhe substi

tuiu, está em óptima Iórrna. E'

perigoso e bom shootador. MJs

quito, o genioso, continúa numa

invejavel carreira sportiva. B3hia

no, o líder da tarde, centroavan

te de classe, distribui [or, final

mente, o homem score.

Paraná prendeu muito a bola
aos pés, foi um incançavel lucta
dor pela victoria. E' um meia

dos melhores da cidade. Para
nhos o pequeno endiabrado, é o

pengo dos ha1ves direitos adver
sanos.

A voz

Oure

OS ACONTECIMENTOS
LAMENTAVEIS

Carnavle-

DO' P o v o
Ha alguns dias enco itram-se

F I
apagadas lampadas da illurnina-

�������o�ri�a�n�O�p�O�li�S�,�S�e�g�U�n�d�a�-�fe�i�r�a�7��d�e�J�a;n�e�ir�o�d�e�1�9�3;5 ç�p�li�, áruaUru��,IM
José Veiga, Av. Hercilio Luz,
entre a rua Fernando Machado
á Gen ral Bittencourt.

Solicitamos immediatas provI
dencias a respeito.

Lima, 6.-(G)- Realizou-se

hoje, aqui, o jogo Argentina x

Chile, em commemoração ao 40.
Centenario Ce Li'lla, e em dis

puta do C mpeonato Sul Ame
ricano de F00t-ball, vencendo a

t\rgentina por 4 x 1.

O blóco «Tira Mão» sahiu
sabbado último á rua, tendo CdU

sado grande successo ,

Em joias, moe

das, barras, etc

Compra-se, le-

CINE ODEON-Os Assas- galmente autorizdo pelo Rm-::o

sinatos da Rua Morgue, e 1da- do Brasil, pagando-se os melho

de Perigosa, ás 7 horas. res preços: Unica Joalheria auto

rizada pelo Banco do Brasil, Ro-

berto Müller-Rua Trajano, 4C.

Cartazesdodia
CINE CENTRAL -A ver

dade semi-núa, ás 8 horas,

CINE ROYAL - LU2:es
Broadway, ás 7,30 horas.

Dr. Gdgar rp,�dreira

Ht.gi�ta-se l!,)jC, o anniversario
natalicio do sr, :1.. Ednai Pedreira
JUiz de direito da COlr" .rca d�
Tubarão.
fi (jazefa felicita o illustre ma

gistrado.

cu. Guida Bati

Transcorrê hoje o anniversario
natalicio do sr. Guido Bott, dí

gno gerente do Banco Nacional
do Commercio.
A Gazeta cumprimenta-o.

Majo}' Elpidio Fragoso

Decorre hoje a data anniver
saria do no:so conlerraneo, sr.

major Elpidio Fragoso, alto lunc
cionano estadoal aposentado.
fi Gazeta felicita-o.

Major Antonio Marques

Festejou ôntern, o seu ano!"

versario natalicio o sr. major An
tonio Marques de Souza, chefe
da casa militar do sr. ceI. Inter
ventor do Estado.

Faz annos hoje, o nosso con

terraneo Ewaldo Moritz, compe
tente empregado bancario.

Fazem annos hoje:
Fez annos ôntern, a senhorinha

Almira Moritz, elemento de real

destaque no nosso ri!('.io social e

literario.
o menino Raul, filho do sau

doso conterraoeo sr. José Rodri

LU 's Fernandes;
a senhorinha Dinah Camisão,

filho do sr. Oscar Camisão;
o menino José, filho do sr.

R'llC Mattos;
a senhorinha Haydée Torres.

}.,rui, ados

( om a gCllt ... "sima sf'nhorinha

Dagmar, dilecta filha do sr. Ma
noel Francisco Medeiros, acatado
commerciante e prestigioso politico
em Annitapob, ajustou m:pcias o

engenheiro-geographo sr. Octavia
no Silveira, funccionario do Tri

bunal Eleitoral, neste Estado.

Chegam uns...

Em companhia de sua exmCJ. fa

milia, encontra-se nesta cidade,
vindo de Laguna, o sr. Pompilio
Pereira Bento, agente do Lloyd
Brasileiro, naquella cidade.

Chegou hoje, de Laguna o sr.

cap. Astheroide Arantes, prefeito
municipal de Araranguá.

De Laguna chegou, pelo As

pirante Nascimento, a cxrna. VlUva

sra. Elisa Collaço.

Acha-se nf"'lta cidade, em gôw
de fenas, o b.. Nabor Ribeiro

prof. da Escola Normal de Lages.

Após uma tarde sportiva cheia

de glorias, jà na séde do Club,
o sr. Reinoldo Althoft diz as

seguintes palavras ao sub-official Rio, 5 (AG. INTER.) Um

Eliphio de! Castro: Vae haver do� principae� .dirigen�es da

.J"r:sta e o pessoal de cõr não greve dos m�:lt:mos fOI o de

poderá tomar parte. O sub- p�tado cathai in .nse e con�un-
ff'

.

lEI' h' t d
nísta sr. Alvaro Ventura. Coo-

o ICB ip 10 Te uca a essas es-
t'

,

d h I f"
inuam as greves dos ernpre-

en asas pa avras e o az ver as d d C I' C
qualidades, ele sobra reconhecidas bra� os V�· _omFP,an l,la anta-

C it I F d 1 t
I eira e raçao rummense o:

nda haPf
1

ad
e

ebra. edem °Ou ras, eixgem augmento de salano
o c .e e a em aixa a. sr. t d

.

t
.

Reinaldo, representante da casa
cmos ran o-se ln ransígents
recusando quaesquer medias

que oliereceu a taç 1 ao victorio-
ções.

-

so, repete as suas palavras ollen

sivas, até que os bravos marujos O
tomam a conducção, molhados,
sujos de lama, maltratados, como
recompensa de seus esforços para

engrandecim:onto daquella locali
dade!
Triste! Lamentavell Ridicula,

a acção desse moço, que esque
ceu os preceitos educativos de um

bom brasileiro! Sem que se le

vantasse uma vóz d,� protesto, esse

infeliz moço é abraçado pelos

O PACHA' FERIS,
EM ACÇAO

O califa Feris Boabaid, «co ,

mandador dos crentes», vae pro
mover para o dia 3 de fevereiro

próximo, o concurso «Casa das
M .ias> , para a escolha, pela im- \

prensa e pelo povo, do melhor
blóco que então se apresentar.
O emir Feris offer ecerá u.na

linda taça ao vencedor.
Enviamos nossos parabéns ao

«filho de Mahomet» pela su-

formidavel idéia. '-h

TOME TODDY

Hoje, deverá sahir a rua o

blóco «Tome Toddy»; composto
de foliões violentos.

A' scena O sr,

Ventura!

Desporto5
UMA

�
RECEPÇÃO DESAGARDAVEL; Utvl

ELEMENTO DA DIRECDORIA DO CRU
Z!:! RO DE SANTO AMARO PRO

PORCIONOU �.OS MARUJOS
DA AVIAÇAO NAVAL

E' auctor desta desclassíiicada acção
o sr. Peincldo A'tho/t.

Redactor Sportivo CYi'RIANO JOSE'
-0-

Em virtude de convite fei- mados os 22 jogadores. A's
to ao digno Comte. Carlos 16,20, é então reiniciada a

AI?erto Heret de O,. Sam- peleja. Bahia:1o se machuca

pato, os nossos marujos da e Quintella tambem, sem

Aviação seguiram ontem, ás maiores consequencias. Sae

12.30, para Santo Amaro, Evelazio entrando em seu
.

'

para
.

Jogarem, alli, com o lugar, Euclydes; esse joga-
Cruzeiro local. O sr. Comte. dor revela qualidades, pon
da Aviação, para maior bri- do em perigo a defesa, ad
lho da festa, fez seguir um versaria. E' elle quem esca

caminhão 'com urna carava- pa e centra, para que Ba

na de Sub-offic_iaes, Inferio- hiano, esse formidavel líder
res e Praças, aíim de anima- da tarde, conquista, ás

rem os conte 1dor�s. 16,50, o 30 gcal da Avia-

Chegados a S. Amaro- ção Naval. Avançam os do

onde também estiveram de Combinado e o juiz pune um

passagem o referido Comte. penalty contra os marujos,
e o grande animador do que os Cruzeirenses mandam

sport sr. 1. Tet. Antonio Per- fóra. Paranhos, frente ao goal,
cilio de Arruda Proença, per- súzinho, shoota por cinla das

correram a modesta vllIa, traves e a seguir é Paraná
até que, ás 15 hs. rumaram quem repete a «façanha.»
ao campo da grande parti- Chove bastante e ás 17,02,
da. é terminada a peleja favo-

A's 15}25, e!1Íram os ma- ravel á Aviação pelo score

rujas em campo, trazendo, da 3 x 1.
como esír2a, o pavilhão spor- Serviu como juiz o sr. Hu�

tivo do Centro de Aviação, go Coutinho. S. S., apesar de

e uma corbêlha de flôres, ser a primeira vez que pegou
que foi �fferecida á equipe em apito, revelou-se um juiz
adversafia, com as sauda- delicado, severo e imparcial.
ções de estyllo. A segllir Sua actuação foi das me!ho
dão entrada os rapazes do res que temos presembdo.

Combinado «Cruzeiro», que
saudam á Aviação Naval.

Outros oartem ...

11r. 11anle �asconí
CINE IMPERIAL - Tira

Salpicada, às 5, 7 e 8,30 horas.

Govern@
auxiliou

o Govêrno do Estado auxiliou,
com o pagamento das passagens
até Jaraguà e o abatimento de

30.1', no percurso daquella locali
dade até a Capital da Republica,
o regresso do «jazz-band Guana�
bara» .

QUEM A(-'HOU' ?
marujos, qu� o procuraram para '"

«agradecer» Sllas palavras humi- Pede-se encarecidamente a

lhantes à classe, e consequente- pessôa que achou um mólho d,-!

mente á Aviação, à Marinha de chaves o obsequio de entregar
GuelTa e ao Brasil. Esse sr. dis- nesta redacção.
se que representava a dlfectoria W�����1�:-�j���2i�
do Cruzeiro e as senhoritas que � E t"1 h �
aIli presente se achavam. Que o � S I aços... (�
povo de Florianopolis julgue e � ....... ,,_,. """"

��
.

d dR' I
�.���l..� ����? ..

compare a attltu c o sr. emo _

""",,,:.3

do e dos bravos e leaes marujos. A gréve .7«.aritima.

Parece que terminou
A gréve que se fazia
E o pessoal já voltou
A trabalhar. Que alegria!

Pelo omnibus da empreza A Typographia Schuldt,
Darius, chegaram do Norte do de João Ricardo Schuldt, tem
Es\ado: o prazer de communicar aos

Emilio Calsal, V. Wanderley, seus freguezes e ao com

Linda Fischer, Sydney da Gam�', mercio em geral, que acaba

Th. v. de Wanderley, Ricardo de instalIar um telephone
Pereira e sra. Udo Kestner, automatico que attende pelo
Annita Rosario. n. 1260.

De regresso a Rio Caçador,
partiu hoje em companhia de sua

exma. sra. o dr. Dante MaEconi.
O dr. Masconi que é um illus

trado prof., mantem com grande
efficiencia desde 1928, naquelle
municipio, uma bem orientada e

modelar casa de instrucção se

cundaria, denominado Collegio
Aurora, onde são mantidos os

cursos: commercial, gymna�ial,
normal e complementar, devida
mente reconhecidos pelo gover
no federal e estadual.

ARGENTINA X CHILE

A ACTUAÇÃO DOS
QUADROS

o Combinado: Villain jogou
km e muito bem. Não se lhe OS JOGOS DE ONTEM

deve responsabilizar pelas 3 bo-I
las de Bahiano. E' um keper nO-I Rio, 6.-(G)-O America

vo e de muito progresso. Betinho I venceu hoj� o Bom Successo por

e Mansur: não agradou a actua- 13 x 1.

ção de ambos, em conjuncto. Dei-! S. Paulo, 6.--(�1) O S.

xam claros que dão margem a um Paulo venceU a Portugueza por 4

centro-avante shootar a goal com x 1.

facilidade. Pessoalmente são regu- Rio, 6.-(G)-S. Cristovào

lares. Gu, r'.ta, Chcco;ate e Aqui- empatou com o Vasco da Gama

no: foi o ponto mais f(Jrte do on- por 3 x 3 e o Botafogo venceu

ze. Chocolate é o melhor de to- o Bangú por 2 x 1.

dos; foi um centro-medio distri-

buidor e shootador. E' optimo jo- FIGUEIRENSE XMARCILlO

gador. Não applica Mais aquelles
célebres fouls... Pacheco perigo
so; Godinho bom passador; Fe

za optimo centro-avante; Mec!e>
ros perigosissimo e Celio, o ho

mem do dia, porém infeliz. Em

conjuncto essa linha é uma das
melhores da cidade.

fi fiviação: Pereira revelou
s � um archeiro de I' plana. Foi
um Amado em seu bom tempo.

Mas não sei qual foi o fim
Dessa gréve, com certeza.

Todos sabem, mesmo assim

Que terminou. Que belleza!
'

Si outra gréve rebentar
Cumo a tal ora acabada,
E' que a ferida (que azar)
Não foi muito bem curada.:.

Segunda-feire., .

Dia Msfa... Agóra sim,
Posso fallar de cadeira,
Este dia pau, assim,
Chamado segunda-feira ...

Cançado estou do trabalho;
A cabeça está fervendo;
As idé:as embarálho,
Difficuldades vou tendo
P' ra fazer meu estilhaço.
E' assim, segunda-feira
E' um dia de cansaço
Um dia ruim, cacete,
Dia, mesmo, muito feio
A que eu chamo dia bêsla

(Sem alludir ao Cerreio ... )

Saraplão

L" Cezar Avila

Com destino ao Norte do Es
do seguiu hoje, em (Q npanhia
de sua exma. esposa o dr. Cezar

Avila, abalisado clinico residente
nesta cidade.

Para o Estado do Rio de [a
neiro, seguiu hoje, pelo Aspirante
Nascimento, o n »: o con' erraaeo

sr. Henrique Fialho, engenheiro
geographo.

Para o norte d<) Estado, se

guiram hoje pelo omnibus da em

preza Darius: Etelvina Mohr e

familia, I"Íilsa Mohr, dr. Cezar
Avila, e sra; dr. Max Amaral,
Ignes Soester, Augusto Büchle,
Dante Masconi e sra. Nelson Ma
chado, Hirma, Affonso Delam

bert, Irmães de Caridade; Gederar
da Gloria Cebalda e Amolda.

Pelos clubs

«25 DE DEZEMBRO»

A União Recreativa 25 de
Dezembro elegeu e empossou a

sua nova directoria, que ficou as

sim co 'stituida: presidente-Epa
minondas Vicente de Carvalho;
vice-Rarniro Farias; 10. secre

tario-Demctrio Castro; 20. dito

--Arqueminio Gonçalves; 10.
thesourei�o-José Car�os Capis
tane; 20. dito-Duvino Silva;
orador-Lucio Domingos de
Carvalho.

Commissão de Srndicancia:'
Boaventura de Barros, Rodolpho
Luiz Caitano, Virgilio Luiz da A's 15,31, é dada a sa-

Silva. hida pelos marujos que per-
Gratos pela communicação. dem logo para o Combinado.

S d
' E' feito a seguir um comer

e as, e outras nOVIdades para t C b' d b t'dcon ra O om ma o a I o

verão, apresenta por preços nunca
'

vistos, a CASA ROMANOS
sem �esultado'A Avanç�111 9s

-----------1 maruJos em boa combmaçao

SE QUERES ANflAR DE e Bahiano conquista com

AUTO commodamente e com possante tIr?, �s 15,�3, o 10

segurança chama o

.

goa,l da AVlaçao. Nao. de-

F'ord V 8 200 sal1lman� os �o C')mbmado
•. e MedeIros, as 15,35, empa-

Phone. 1.212 ta,. de fórma brilhante, a

partida. Os 22 litigantes jo-
E NAD.A MAI3! gam C0111 indecisão. Os ata

ques são fracos de lac1l) a

lad�), até que Bahiano, que
vem jogando de fórma im

pressionante, conquista ain
da às 15,45, o 20 goal da

Aviação.
Termina o 10 ter.1po ás

16111, com o tempo ameaça
dor. Após o descanço, regu
lamentar, e sob uma impie
dosa chuva, vO�t1!11 ao gram-

O JOGO

Telephone
Itajahy, 6.-(G)- O Marci

lio Dias venceu o Figueirense,
em jogo renhido por 3 x 2. O

jogo não terminou em vista de um

lamentavel accidente. Faltam ain

da 20 minutos.

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