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p O V O

Conforme noticiamos reuniu-se

hoje, pelas 1 4 horas, em sessão
d'

os membros da Côrte de Justiça Os rapazes o musquezro
El I f· d' iá estão na lida braba .... O
eitora, a rrn e continuarem a

':V\ t dormido ,
,

- d i oacyr nem em .

discussão os protestos apresen'
I' . d archinhastados pelos partidos politicos ]. � ,escl�vcu duas. md banda'I

'

I tiramonicas aqui, a

I
concorrentes ao p eito SU?p emen-

.

'd O T
'

O já fez
tar de 16 de dezembro último. esquei a. rajan

I d
F

'

'I d deci uma letra sobre o va or a
OI JU ga o ecisrvarnente os

E'
.

af 'icano
autos de annulação da secção da rVaça... d ne,�oc,IO I .

'd d G ae ser o ceo .

se e e aspilr, os quaes se

achavam em mãos do sr. dr. Pe
dro de Moura Ferro, que opinou
pela validade do pleito naquelIa
localidade.
O pleito da 5a' secção de S.

José (districto «João Pessôa»),
deverá ser julgada na proxlma
segunda-feira.

A gréve dos
maritimos

Departamento
de Educação

o

A ALTA

Do sr. prof. Luiz Sanches Be
zerra Trindade, recebemos com

municação de que a Directo
ria de Ínstrucção do Estado, por
Decreto no. 7 1 3, de 5 do corjen-Rio Grande, 11 (G) -A tri-

D[e, passou a denominar-se epar-pulação de convés do paquete tamento de Educação, do qualltaquaiiá recebeu intimação do
o signatario do ollicio continua na

sr. capitão dos Portos de Rio
O

.. direcção.rande para proseguir viagem.
Em vista, porém, da attitude

dessa autoridade, mandando pren
der a tripulação do ltapuca a do

[taquatià conseguiu fugir antes

do cumprimento do mandato de

pnsão.
Tambern a bordo do ltaqua

tiá permanece apenas o pessoal
DOS FRETES dos fogos.

lhor do que todos os pre
sentes.

augmento
dos fretes

RIO, 11 (G) - Aproposito
da alta dos fretes, conferenciou
com o sr. Getulio Vargas o ge
neral Flores da Cunha, que insis
tiu que, dada a situação d0 Ricl
Grande do SLll, seria elle o maio.

prejudicado com esta alta. Ignora
se, por emquanto, o resultado des
la entrevista.

O «CTE. ALCIDIO» ADHE
RIU

BARBAS DE MOLHO
Chi! !! Quan ta cousa lin

da os Foliões estão prepa
rando para esse Carna�al !! !

Eu nem quero pensar, pois
a antecipação dessa internal

alegria dá dõr de cabeça ...

E eu compléto: E o Car
na val também ....

Viva a Folia! !!

A banda Orória vem ahi. .. Mais !Jréves

Rio Grande, 11 (G) - A

tripulação do Commanda�le fi1-
cidio, ao chegar neste porto, de-
I

\
,

C arou-se em greve.

O «Tira-(I Mão» jà está
em franco rebeliço. E a tri
ba já começou a af�ar as

guélas e a afinar os Instru

mentos. Rei-Momo paSS(IU
ordem: Instrumental gargare
jado, garganta areada ....

Sarapião RIO, 11 (G)-Dcclararam-sc
em gréve os chaullcurs de Nicte

roy.

PRESOS OS DO «ITAPUCA»

'Alvorada'
Rio Grande, 1 1 (G) -O re

presentante do Syndicato dos Ma
ritimos requereu um «habeas-cor

'pus» em favor da tripulação do

llapuca, presa nesta cidade ..

Decisões do
Tribunal

Eleitoral
A caba de' surgir á publicida

de, na cidade de Blumenau, um

novo semanario de nome A[vara
da, sob a competente orientação
do conhecido jornalista José Fer
reira da Silva.
O novo colIega que traz como

lema-Deus, Patria e Família, te"
rá, por certos, futuros dias de vi

bração e lucta afim de manter

intactos os principies que esposa.
A GAZETA, envia ao nóvel

collega os seus votos de feliz pros
peridade.

Cartazesdodia
RIO, 11 (G) - A Associa

ção Commercial vai appelIar para
a Camara dos D�putados no sen

do de se providenciar sobre a si

tuação actual dos impostos de
frete.

CINE ODrON- Sessão
* * P -Ór '

* agar Ja e muito...

O pagar, hoje em dia,
não é. lá cousa fácil.

De sorte que, sempre

que á nossaporta bata um de
vedor (hipothese absurda! ... )
é dever principal o tratar

mos-lhe com a máxima cama

radagem, proporcionando-lhe
a menor perda de tempo.

Com o pagamento do
consumo de energia eléctri
ca no Thesouro, batemos
lhe ii porta. Si não é mau

o trato, o tempo perdido
é grandemente prejudicial

PARA TERMINAR A
GRE'VE

Porto Alegre; 11 (G) - O

[ornal da Noite informa, que á

'{(ltima hora, se vem realizando

importante conferencia secreta de
Iodos os commandantes dos va

pores surtos neste porto, para
concertarem medidas para a termi

nação da gréve dos mantimos.

Adiantam as iníoi mações que
colhemos, que os navios de car

ga e passageiros aqui estaciona
dos por motivo da gréve, zarpa
rão para os portos do norte, de

hoje para amanhã.

Zaz-Trar, ás 7 c 8,30 horas.

e, si não nos proporciona o

conlôrto de uma poltrona (o
que seria de mais...), que
ao menos se abrevie ocas·

tigo de lá ficarmos até nos

doerem as pernas.
E' verdade que, não pa

gando, o homem manda cor
taro .

E foi precisamente por
isso, que aindaha pouco um Londres, 11 (G)-A 18 de no-

pobre operário teve meio vembro último, foi encontrado, em
dia de serviço perdido. Es- Weymouth, o cadaver do ex-juiz
perou para não ficar ás es- Jeffrys Allen, de 86 annos de ida-
curase... esperou de mais. de, estendido no chão e meio cal-

Não lôsse a surprêsa de cinado junto á chaminé do salão

algum engano e cá estaria- da casa onde residia. Era possivel
mos a pagar aquelle adágio tratar-se de um accidente, mas os

em primeiro turno o projecto re- dos arnôres velhos por no- termos de algumas cartas do ex-

gulando o processo de eleição dos tincto davam margem a certas dú-- vos ...

governadores e senadores pelas ------------ vidas.
Assembléas Constituintes esta- Bêbados, Nestas condições, as autorida-
duaes.

DEIXARAM-SE VENCER des judiciarias ordenaram a aber-
N. R. - Ha, talvez, equívoco t d' 't h' f' I n

PELO SENSACIONALISMO Ufa e mquen o, e oJe OI 0-

no telegramma supra, porque já gamente:1interrogada a sra. Jackson,
foram eleitos o governador e os Budapest, 12.-(G)-Regis- esposa de um official aviador, que
senadores pela Constituinte para- trou-se, numa localidade situada exercera, a principio, as funcções

nas imediações desta capital, um de secretaria e depois de dama de
crime revoltante. I companhia do magistrado. Nestas

Au. Tres camponêses beberllm, exa- funcções, a sra. Jackson recebera,
geradamente, num restaurante, dis- por vezes, sommas mensaes de li
putando, perto da meia-noite, bras 300,400 e mesmo, certo mês,
qual o crime mais sensacional. de 1.300, em chegues assignados

Surgiu, então, a suggestão de pelo antigo juiz. Ultimamente, J+
incendiarem a igreja e matar o frys Allen modificara o seu testa

padre. mento anterior e legára 8.000
De fato, os tres camponêses ba- libras á sra. Jackson, a qual expli

teram na porta do padre, afím de Cd esta generosidade peja extrema

desperta-lo. Depois espancaram-no bondade que sempre lhe testemw

Santiago Del Estero, 11 (O) cruelmente, quebrando-lhe a base nhará o defunto, stm gue, entre

-O commercio local fechou as do crâneo. tanto, as suas relações jamais hou

portas e milhares de pessoas vieram Depois de morto o padre, os vessem deixado de ser de perfeita
para as ruas, hoje, por occasião da criminosos puzeram fogo na igre- correcção.
execução do cabo de infanteria ja, fugindo em seguida. O «coroner» resolverá, breve·
Luiz Paz, de 27 annos, que fôra Dentro de poucas horas não mente se amorte do antigo magistra
condemnado á morte por ter assas-, ficou nada sin."o um montão de do foi devida a suicidio ou se é

sinado, quarta-feira última o ma- cinzas, sendo destruidas muitas caso de dennuncia contra a sra.

or Carlos Elvídio SabeI), . relíquias de enorme valor. Jackson.

Mysterio!
Suicidou-se
o juiz Jef
frys?

CINE CENTj�AL - Ile-

Roupaas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

Eleição dos gover
nadores

RIO, 12 (G)-Na sessão de
êntem da Câmara, foi rejeitado

naense.

O Sebastião já anda fa
zendo letras... O Pedrinho
soube da cousa e veio todo
numa velocidez encamodosa:
Crédo esse Basta tá ficando

,

tão letreiro! ! !

Veja a distribuição da
xlliadora Predial SIA.

na 2a. página
Plano «B» com 76 pontos

apenas.

Fuzilado
cabo

o

Paz

ràes sem Patria, ás 8 horas,

CINE IMPERIAL"Luzes
da Cidade, ás 7,30 horas.

CINE ROYAL - Torre de

Babel, ás 7,30 horas,
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Enfim, é uma loucura es- � Hoje é sábado, ha no ar uma alegria eslusiante, uma �

se damnado do Carnaval ... � ância incontida pelo dia de amanhã que é de repouso e �
� descanço, todos QS que trabalham como nós o esp�ram an- �

O Oi ... Vocês conhecem � cioso; assim como estão anciosos os politicos pelo nasci- �
O Oi ? Elle é grande adrni- � mento do filhin�o da Exma. Sra. D. Justiça Eleitoral. A �
rador da nossa musica po-: � gestação está a termo. Essa matrona respeitavel vem sendo ��
pular. Pois o Oi gosta da � observada com muito carinho e muita dedicação por todos �
canna e me fez a seguinte � os interêssados em selem padrinhos ou amas da criancinha �
apologia á branquinha: � que vai nascer. �

� Já houve algumas manifestações, algumas cólicas, (co- �
- A canna é sempre me- � mo diz o vulgo), mas a parteira declarou que ainda é cê- �

�r.� do, são apenas sinais prodrómicos, que anunciam parto �*** A Prefeitura da
� proximo. Diante desse boletim, os curiosos interêssados dis- I!!JCapital está arrecadan- .tr persaram-se desolados e condoidos pelos sofrimentos dori- �do os impostos de in- � dos da bondosa e respeitavel D. Justiça. ��dustria e profissão d°@t1Masnóscáestamostranquilos;emgeral o parto é �,l: semestre de 1935, � uma função fisiológica normal. Quando ha uma distócia, ��com a majoração da ta-
� então sim o caso encrenca mesmo, porém aqui não ha ��xa sanitaria, em alguns �� D J 'b" d '.1

, perigo, . ustiça é matrona sa Ia e expenrnenta a.

t�lcasos, em mais de 50
� Além disso ela é serena, é calma, não afoba, não pre- �,por cento!
� cipita os acontecimentos, deixa, com ânimo tranquilo, as �Vários commerciantes, I 'r� coisas se processarem norma mente. �""jsurprezos, têm recla- �� Q d

'

D J
.

I t \1� uan o muito, . usnça, para que não a amo em, r'�mado O inexplicavel au- � amarra um lenço nos olhos, pára a sua balança, põe os di- �gmento e outros até o
� H�itos dos litigantes num dos pratos e no outro a copada ��não têm pago, allegando ij para equilibrar a báscula. t':�que os avisos em tem- � Si um dos querelantes grita, ela desequilibra a balan- �po recebidos consigna- � ça, retira da balança a espada e corta a cabeça do imperti- �ram a mesma taxa do rw monte. Com D. Justiça é assim, alí na batata ou na batu- ��exercicio de 1934. ��

FI�'W ta, como qUlzerem. �O illustre sr. almiran- I h I ri!�.It D. Justiça de oje não é como águf' a. que se eu- �te-prefeito conhece de r. Bd' d' R O I I ' �

b
.

't a a-o do �I
carnou em reno, quan o mva lU orna. genera gau ez �so eJo a SI u ç � encontrou na praça pública oitenta senadores que tiveram lffinosso commercio, e não

� a bravura e a coragem de não fugir, ante a pusilanimidade �seja elle quem procure
� covarde dum povo que corria espavorido sem saber do que. l,�aggravá·Ja, mais ainda, � Breno viu aquilo, sentiu a tentação do ouro, mas aJ- Il'�no m )mento em que o
� tivo, ante o berreiro dos romanos desembainhou a espada, �,governo cogita lambem
� colocou-a no outro prato da balança e gritou: �tirar o seu pedaço... � -Vae Victis! Vae Victis! �Córte o

eSforçado��ltl -Salve-sequem puder, diz D. Justiça, eu não sal- �arlministrador esse au- N ��.. vo ninguem. ão enxergo, não quero enxergar, não pre- �gmento, que nos pare-
�,� ciso enxergar, eu só distribuo justiça. Cumpro a lei. Du- �,�ce iníquo, e terá con-
� ra lex sed lex. �tribuido, em parte, para � Per ardua ad astras, porém Fe!ix qui potui! �O desafôgo da gente � rerum cognoscere causas, sentenciou o vate, compa- �

�uep��ve !�IT=�docguf:� � nheiro e condutor de Dante pe�oi;�ritoH Ottferno �que por ahi andam, in-
r.� �"�justas e condemnaveis... �:fe[���1:Z-"����������*."_,t

J
.,
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Martinho Callad� Junior Ia Av iação
Commercial
Moderna, [
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REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

CollaborAção6
Ci Não será devolvido o original,

publicado ou não.
O conceito expresso etr arii

go de collaboracão, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endtss: tsor parte
da Redacciio.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos arz

IlUllCÍOS e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

Caixa Poatot 37

e

TERMINAVA a mudan

ça. Lili olhou demoradamente o

casarão vazio. Afigurou-se-lhe ma

ior, muito maior que de co�tume.

As paredes núas, mais altas. No
papel da sala, já um tanto amarel
lecido, rectangulos mais claros
marcavam o logar dos quadros.
O chão, todo arranhado • pelos
moveIS.

E Lili sentiu de repente um

inexplicavel aperto dI! coração.
Parte de sua alma ficava nessa ca

sa espaçosa, onde passara a infan
cia e um pouco de adolescencia.
NUllca desejara mudar-se. Quando

resolve-

r

da, Lili, aos 15 annos, não se

lembrava de um só desejo insatis
feito.

-Que fazes ahi, Lili? Anda,
ql!e o automovel e3tá á espera.
Lili estremeceu. Uma buzina

de alltomovel soou. Lançando um

ultimo olhar ás salas já escureci
das pelas venezianas cerradas, sa
hiu ás pressas, temendo voltar
ainda.
-Prompto, mamãe.

O automovel partiu. A aragem,
muito fresca, arrepiava os cabel
los de Lili, arrancando-lhe as

madeixas do chapéo. Pery, cão

zinho felpudo e cinzento, excitado
(om toda aquella azafama e com

o r asseio inesperado, poz-se a la
drar . Vendo que não lhe davam
GUenção, (nÇ"o 1 o focinho humi
do nas mãos de Lili e poz-se a

abanaI festivamente a cauda. Mas
Lili contentou-se em acariciar· lhe
dist ahidamente a cabecinha e

continuou a dhar fixamente para

os paes, por economIa,

ram alugar a casa e ir para outra

menor, Lili presentira quanto lhe
seria doloroso tal decisão.

Mas fôra necessario. E agora
que levavam os ultimos objectos,
e d. Herminia, sua mãe, fechava

portas e janellas, Lili fitava an

gustiosamente cada cantinho para
guardaI-os bem nitidos na retina.

Fôra sempre assim. Desde pe
quena se apegara aos objectos
com,) a péS ôas. Quanto mais ve

lhas as bonecas, mais as amava

e mais difficilmente se separava
dellas.

Que serenos e felizes os annos

passados ali, em companhia de
seus paes! Filha unica e adora-

2

Zuleika Lintz

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA

dido entre Santiago e MenJoza.
Acontece, porém, que com o

desenvolvimento da linha transan

dila da Pan American Graco
Airways, a empreza distribuidora
desses preciosos crustaceos apro
veitou a modicidade das tarifas

teriores eram lisas, caiadas de
creme. Nas janellas, duas jardinei
ras maltratadas mostravam as fo
lhas meio amarellas de um tinho
rão. A entrada era uma varan

dinha estreita, cimentada de ver

melho.
Entraram. As duas salas, muito

pequenas, eram singelamente caia
das, com arabescos no alto. Com
paradas ás da antiga 'casa, pare
ceram mesquinhas á desolada
Lili.

Os moveis, espalhados em de
sordem, atravancavam o caminho.
D. Herminia, atarefada, ir.iciou as

suas ordens, pondo tudo em mo

vimento.
Lili deixou· a entregue a seus

afazeres e foi percorrer o resto da
casa. Fcito isto, poz-se á janella
do quarto da frente-o seu. Com

parou melancholicamente a pers
pectiva da antiga casa, de cuja
varanda se descortillava um largo
trecho de montanha e céo, com a

��������V�&c����,[�t.: �&'t.l�[..,<í)l rffil �,,���)����1 ��@.l (.(!)l� $\,!!.1(.;�[�-,,:t(; (�!�J����fili��i'14"'�����'�JW��:{!W���<;�tQ)i'�{_��l�I�����<i4�f(lF�i�?(l���r'@���'� i
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i Auxilia�ora Predial SIA. i
� �
G P LA N O A �'

aéreas e a rapidez do percurso � �)
entre aquellas cidades (cêrca de � �
uma l.ora de vôo), para exportar � � I

A' medida que lagostas vivas para a capital ar- � 8. Distribuição no Estado de Santa Cathirin 1 em 4 d: janeiro de 1935, re- �� �dos ��n�s. se gentina, fazendo-as transportar Ror (� elizada de accordo com o Decreto N. 21.503. de 26-6-34.- � f
F-assam, o espmto e imcratrva �� � !'

moderno vae revelando novas ap- via aérea de Santiago até Men- � 1. Antiguidade: � r

plicações da navegação aérea no doza e desta cidade á Buenos ,$ � �sentido de proporcionar ao com- A/rI 5 pela estrada de Ierro. � Con r. N. 10 Ludwig Lueth Joinville 16:000$000 •
. .

d tri - O maior carregamento de la- � 2 E ti j �mercio e a in us na uma expansao '1'),& • mpres Imos sem uros �
d

.

t d t gostas vivas foi embarcado em &'ld. P t �.,que os emais sys emas e rans- - � on os

porte seriam incapazes de íavore- Santiago, no avião Santa nosa, � 699 Vva. Marg'Hida Neermaun, Joinv;lle, IS:ooo$ooo 2.447�" '

cer, uma vez que a locomoção a 21 de dezembro último cons- G 525 Julio Laux; Blumenaü, 10:000$00.:J 2.377 � �

dentro de qualquer outro elemen- tando de 41 caixas do crustaceos � 598 L ld G 11 B'I 7 5 di- 'J 346 ���j eopo ° au l(�, u nenau, : oOiPOOO s., �
to não póde attingir jamais a ra- destinados ao Prata e pesando �� 482 Leo E,chw_;iler, Hlosa-H:.Imboldr, 25:000$000 2.332 �
pidez que caracteriza as cornrnu- 1.148 kilos, ��� 86 Otto Richter, Joinville 30:000$000 2.300 �
meações aéreas. Com essa nova utilização da � 341 Edgar Bernhardt, Blumenau, 10:000$000 2.295 G
E' precisamente o que agora aviação commercial, abre-se para �) 308 Leopoldo Manteule], Joinville 10:000$000 2.243.

acontece na linha transandina do a industria da pesca no Chile uma e 269 Henrique Michels, Blumenau, 7 :500$000 2.211 �
Pan Ám-rcaa Airways System, nova e auspiciosa perspectiva, ao � 654 José RodrigueS Fern:m�es, Florianopoli:i, 10:000$000 2.198. �
aproveitada por urna grande fir- mesmo tempo que se demonstra e 733 Olivia Netto de Lima, Florianopolis, 7:500$000 2.176 �
ma chileno-argentina para o trans- de um modo cabal, quanto se pó- � 880 Henrique Dauer, Itajahy, 7:500$000 2.160 �
porte das apreciadas lagostas da de ainda esperar da navegação � e
Ilha de Juan Fernandez, celebra- aérea como factor de expansão da O 3. Emprestimos a juros de 6}. p. a.: O
d 1 d R bi industria e do commercio moder- 77 J $ ��a pe a aventura o o mson � 2 A'lcr30n H)rn Ferro, Florianop:Jlis, 20:000 000 2.155 ��r-*''''-::tt:;"'\1����.....,r.:it"'r::''-$�'''';Z;''''rs''''� T!

.'

�-=-
'"

�."�..".,..",,,.."""'� Crusoé, entre o littoral chileno e nos. • 289 Horacio e Brasileiro ��� Manoel Francisco Medeiros �� a cidade argentina do Mendoza, e Haro Bacellar, Herval, 15:000$000 2.152 �� E 5RA. �� de onde são as mesmas rcmettidas � 603 Oswaldo Krieger, [tajahy, 5:000$000 2.137 �
'ti' Ignez Medeir.os W para Buenos Aires, com notavel Comprae para vos conven- � 747 Pedro José Hei!, Florianopolis, 7 :500$000 2.121 �
� communicam aos parentes e L� economia do tempo e do dinhei- cer O formidavel e econorni- � 122 Willy Schwerfeger, Blumenau, 12:500$000 2.IOP O,
rt� d 1 � roo

S AO
� 364 Richard Ruediger, Rio do Sul, 10:000&000 2.1 08 "�"""""'�._..,..�1I pessoas e suas re ações, �JI co AB INDIO 'U ii'

&,�l�� que sua filha DAGMAR nOi-l�
Como é sabido, as lagostas a- O 782 August Weiss, Rio do Sul, 15:000$000 2.102 'fm3'

�� vou com o engenheiro sr. W panhadas em Juan Fernandez, no �G"� 496 Willy Schwertfeger, Blumenau, 5:000$000 2.094!r.� O I
� Pacifico, são apreciadissimas pelo � �� ctaviano Si veira. �

P L A NO"B" ��� ft�
seu fino sabor, o que lhes pro- Não está �

��'".",3'r.� porciona �m grande consumo não �

����" t·d
�

.� � só em todo o territorio chileno re I O � 1 a. Distribuição ���.'�J Octaviano Silveira � � .:.�.(O� � como na Argentina e no Uruguay. � effectuada depois de apenas 27 dias de funccionamento ��

I
e � Esses crustaceos eram até bem Hamburgo, 11 (O) - Sa- • ��� Dagmar Medeiros � pouco tempo transportados de VaI .. be-se que o vapor «Siqueira,.

1. Antiguidade •
� I scientificam o seu noivado I � paraiso até Buenos Ayres pela Campos», deve ao «Deuts- � plconta contr. 49-Raul Dceck, Blumenau, 30:000$000 4:000$000 �
�� ij Estrada de Ferro Transandina, che Werft», certas som mas e 2. Sorteio: ���
� M I

em mais de 48 horas, pagando resultantes d � concertos nos • �
�� Annitapolis, 30-12-34. � um frete excessivamente alto prin- diques seccos do mesmo. � a realizar-se em breve sob a controle do competente fiscal do go- G>������������� I cipalmente no trecho comprehen- Todavia a empresa não im- O vemo federal, em Porto Alegre: Serão sorteados entre 33 adqui- ��

pediu a partida do paquete. e rintes 12:500$000 "

����Ki�i�k�����l)�
e 3. Maioria de Pontos: �.

� CONVEN�A-SE � Serie I Pontos �
i.\ """'f'" r� � plconta contr. 495-Raul Deeck, Blumenau, 20:000$000 2:000$000 763 �� que nos receptores PHILIP� são aproveita- �

SE QUERES ANf'\AR DE
e Serie II �

�, das todas as importantes conquistas da sciencia AUTO commodamente e com. Contr. 24-Carlos Souto, Blumenau, 7:500$000 76 éGJ do radia, razão porque recommendamo-Ios. segurança chama o

,. plconta contr. 20-Boehm & Cia. B'umenau, 50:000$000 15:000$000 69 �

� A�ENTE�:-' COSTA & Ca.
. �

Ford VS-200f! LlVONIUS & Cia. I� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Flonanopohs � Phone. 1.212 é Corresporldentes �
���K���{���I'N��� I �I E NAD.â MAI3! �03&��...e.�o.G.�j��$Gfj���af$G.*.�.e�

A M U O A N C A
multidão de telhados sujos que f.
nha deante dos olhos.
A casa, a rua, a vista, desa

'� gradava. Como tinha saudades da
casa velhal Como lhe haveria de
fazer falta o largo terraço em que
passava horas a ler, o jardim, as

flôres, tudo!
Mas foi somente á noite que

Lili sentiu devéras a tristeza das
mudanças.

Terminada a oração nocturna,
e apagada a lampada, Lili deitou
se. Na meia obscuridade do quar
to, o fio electrico traçava uma

recta bem distincta contra a alvu
ra das paredes. No alto, os Iam
peões da rua ascendiam reflexos
estranhos. Tudo quedava num si
lencio morno.

De repente, alguma cousa pôe
se a arranhar a porta do quarto,i!
Pery gane baixinho.

.

,j

-Tambem elle têm saudades,
pensa a memna.

Uma insopitavel angustia sobe
lhe do coração e aperta-lhe a

garganta. A' sua alma ainda in
fantil, afigura-se subitamente estar
abandonada em casa estranha, en

cerrada entre quatro paredes co

mo a aranha na teia. E põe-se a·

chorar, absurdamente, d_sconso.'
ladamente, abafando os soluços
para não despertar os paes que
dormem no quarto vizinho...

fóra. desceram tambem.
Minutos depois, parava o auto- A fachada da casa nova, sim-

moveI. Pery, de um salto, sahiu pIes e despretencio�a, revelava o

do carro. D. Herminia e Lili estylo moderno. As paredes ex-
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A GAZETA 3

tria e Agricultura
Preços correntes na praça de I Arroz em cascá sacco 12$000 ARROZ

Florianopolis Farinha Barreiros sacco 13$000 (Por Sacco de 60 kilos)
Farinha commum sacco 9$000 Agulha Especial 55$000
Farinha de milho sacco 14$000 Agulha Bom 49$000
Café em côco sacca 25$000 Japonez Especial 44$000
Ervilha kilo $200 Japonez Bom 40$000
Banha kilo I $600 Bica Corrida 34$000
Assucar grosso arroba 6$000 CADO ESTAVEL

15$000
MER

Polvilho sacco

Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1$300
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhas lata 1 8$000
Nozes kilo $100

c mm
..

reiO,
o int�gralismole o espiri

tualismo
O espiritualismo é o conceito que considera a vida huma

na como um phenomeno transitaria, condicionando urna aspiração
eterna, superior. Para 05 que adoptam esse conceito, existe D.::�s,
existe Alma, e, como consequencia natural, tudo o que se relacio
na com essas duas déas. O sêr-hurnano tem a sua dignidade, porque
se tórna superior ás contingencias materiaes, ultrapassando os limites
da lucta biolozica e a esta impondo um rythrno proprio; a concepção
moral torna-s�"'um imperativo perleitame tte d elinido e co.nprehensivel,
a Patria deixa de ser uma convenção, para ser uma realidade mo,

ral, ligada á, realidade da familia e á tradição do povo; a esthetica,
(Por caixas de 60 kilos) isto é, a idéa da belleza, torna-se precisa, jamais descambando para

Em latas de 20 kilos 125$000
as aberrações, que traduzem quasi sempre confusão dos instinctos IEm latas de 5 kilos 130$000
ou perver�sõ�s sexuaes ou da sensibilidades; o amor da familia e do Usar o «SABÃO INDJO)} querE I d 2 kil 130$000, ,

b - 'f" I 'r' d H 'm atas e i os
proxlmo determina a a negaçao e sacn ICIO, g OrI Jean o o ornem dizer economia sob todos

: pela libertação do egoismo; e fillalment,e a discipl!na terá um,a ��igem os pontos de �ista.MERCADO FIRME
interior, creando a harmonia dos movimentos sociaes, com hnalidade

Indus-

BANHA

ACCÃO INTEGRAL.iS
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina

(Departamento Provincial de Propaganda)

omlnadc
pela ira

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 33$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

Nova York, 11 (O) - Infor
mam de Cincinatti que, por occa

sião de uma desavença de familia,
em Mount Vernon, no Kentucky,
Estado onde são frequentes as

querelas de familia, um lavrador
de nome Collelt matou sete p es-

soas, entre as quaes a esposa, os

sozros, um cunhado, uma cunhada
o

e duas outras pessoas que procu-
ravam intervir na contenda.
O criminoso foi, por sua vez,

morto pela policia.
a

ASSUCAR
Extra 68$000

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

a
"

suprema.

j Eis a razão porque o Espiritualismo é fundamento sólido

que assenta a magestosa doutrina Integralista, constructora da Grande
2$000 Patria Bra�ibira.
l$gOO
1$800

o enthusiasmo
allemão

FIRME

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

6$000
1$500
I$�OO
1$500

n
II II

A' porta da secretaría, (ou onde existir só uma sala, um

lugar visivel) serão affixadas estas palavras: "Antes de transpores
esta parla consulta o teu coracão: - E's capaz de renunciar pra
zeres amb;cões interesses, a ptopria vida pela grandeza da Pairio?
Si elle te 'diss�r «SIM», então entra, e encontrarás aqui teus ir

mãos e lua gloria! "

BERLIM, 12 (G) - Sêzun
do a decisão da commissão do

plebiscito, os trens de pass.igei
TOS com destino ao Sane não po
dem ostentar qualquer decoração
interna ou externa, como guirlan
das, bandeiras, estandartes etc.

A imprensa allernã commenta

BLUMENAU esta medida, taxando-a de exag
Domingo último, sob a chefia do companheiro Alberto. gerada e tendenciosa em vista dos

Stein, partiu do Nucleo Municipal uma numerosa eban.ieira> dê cinco trens especiaes que trans-

propaganda com destino a Timl)ó, onde se .ealisou uma gr::mdio3a portaram, na quinta-feira, 3.300
sessão inte.gralista. peGsoas sarrenses para o territorio

Falaram aos assistentes, doutrinando, o chele Skin e 05 do Sane, procedentes de B�rli:n,
companheiros José Medeiros e Walter Herbst, ficando installado o Pai' motivo da decisão g,Jver
sub-núcleo local com 44 inscriptos, sob a chefia do companheiro namental sarrense, todas as esta

Carlos Brandes. ções ao longo da linha lerrea
Não ha obstaculo que detenha a marcha gloriosa do Sig- amanheceram embandeiradas já

ma, pelo valle do rio Itajahy. que o" trens não po.iiarn ostentar
"
"
"

decoração alguma.

" "
u

Pelos
. . .

murucipros
Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE PraçasGazolina caixa 55$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia SI LondresVélas de cebo caixa I (O}O 38$000 « Paris
Seda Pyramide caixa 58$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000

I
« HamburgoCebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28$000 « Italia

Vélas stcarina caixas 35$000 Fôrro de pinho 14$000 » PortugalZéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York

Côco sacco 50$000 16$000 « HespanhaFarelIo sacco 6$500 Sarrafos c., lx5 a dz, 6$000 « Suissa
Farellinho sacco 8$500

« BelgicaFarinha de milho Marialina caixa Mercado do Rio « B. Ayres24$000
FEIJAO « UruguayVélas de cêra kilo 7$100 « Hollanda

Grampos p. cêra kilo i $400 (Por sccco de 60 kilos)
Cimento Ma lá sacco I 1 $500 I Preto novo 13$000

PhosphorosPinheirolata210$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 Verm:lho 20$000
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatmho 23$000

MERCADO FROUXO

VINHO DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA
E' 110$000m qUIntos (Por sacco de 50 kilos)Em decimos 55$000 F' , 11 $000

O
ma com poCafé em grã� arroba 20$ 00 Grossa sem pó 10$500

Vassouras 5 fIOS dz. 22$000 MERCADO FIRME
Vassouras 3 fios elz. 20$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO�arque coxões arroba 30$000
Xarque sortidos arroba 27$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO COUROS
Limpos pesados kilo 1$800

Sacco de 60 kilos 9$000 Refugos fl"qd;)s kilo 1$200
Sacco de 45 kilos 7$500 Limpos ie ,.<.;� kilo 1$000
Moido de 45 kilos 8$000 Limpos refugos kilo 1$000
Enc apados 2 kilos 20$000 Cedanho kilo 2$000

PELES
SAL DE MOSSORO' Gatos do matto uma 4$000

Sacco ele 60 kilos 9$500 Lontras média uma 30$000
.3acco de 45 kilos 7$500 Graxaim do matto uma 3$000
Moido de 45 kilos 9$000 Graxaim do campo uma 4$500

SABÃO JOINVILLE
Catetos médios uma 4$000
Porco elo matto uma 4$000

Caixas pequenas 4$000 Largatos grandes uma 3$000
Caixas graneles 5$000 Veados mate.ros kilo 8$000

mvrr.sos

5TOCK em (9-11

CAMBIO
90 dlv á vista

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

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

Exame de admissão ao Gymnasio
As aulas terão inicio aiS do

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

Deze:nl5ro de 1934.

Elltra.3ase 5ahiàas

24 a 29-12

Mercado da floriaf!opolls
Feijão preto saeco 1 5$000
Feijã) branco sacco 20$000
Feijão Vf�rmelho sacco 1 5$000
Milho sacco 1 2$000
Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco 10$000

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

105.8/8
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5QO

Faltam as sahidas dos d:::positos particulares.

7.555
15.306

.

3.274
8.110

5.444
15.519
8.259
5.863

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

ITAJAHY
A cidade lntegralista de ltajahy, na Pt'Ovincia

Catharina berço do ideal pregado pelo C:1efe Nacional

gado, verá passar, a 17 do corrente, o l o, anniversario

ção do Nucleo local.
Para commemorar 'condigrllmé!nte tão auspicioso facto, com

a devida permissão ela Chefia Pc)vincial, o companheiro D,. Ivo
Stein Ferreira a quem estão entregues os destinos do Municipio,
organisou um bello programma de festejos que serà realisado do

mingo proximo, dia 13 do corrente.

Uma «alvorada», ás 5 haras, dará, aos itajahyenses, uma

idéa do que s�rà, em bléve, a «grande alvorada» da Patria Bra
sileira; um grandio:io desfille p�las ruas da cid:de, tornará patente
a punjança e o civismo dos integralistas; uma feijoada «a brasiletro»
confraternizarà todos os convidados; e, finalmente, uma sessão so

lemne, ás 16 horas, com a inauguração, na sédc, do retrato de
Plinio Salgado, elirá ao Chefe Nacio mi que, pelo Brasil e pelo Es
tado Integral, os «camisas-verdes» de Itajahy darão o melhor do

de Santa
Plinio Sal
da funda- Vem:le�3e uma «ptima chácara

com grande extensão de terras,
no lagar Passa Vinte, municipio
de Palhoça,

Tratar nesta redaccão.

Fabrica de Massas
A Bandeira Nacio
nal nas passeatas

politicas

Rio, 11 (O) - Respon
dendo a uma consulta do
commandante da 5a. Região
Militar sobre se é permitido
o uso da Bandeira Nacional
nas passeatas das facções
politicas, o ministro da Guer
ra informou: a) não ha in
l�onveniencia no uso respei
toso da Bandeira nas mani
festaçõ;:s politicas e civicas;
b) não é facultado aos offi
ciaes e praças participarem
das manifestaçõe3 publicas
de caracter politico, mesmo

a paisana ou em uniforme
caracteristico de partido; c)
não deve sei permittido o

toque da ordenança do Exer
cih por element)::; civis.

Conv':�nça�se
Experimel'ltando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Concertos
de Radio

Concerfa-se radias com a

maxima perfeição e garantia.
:� Tratar com o sr. LEO

DEOARIO BONSO:-.J

PRÉDIO

seu sangue.

Rua jeronimo Coelho n, 18

Não comprem carteiras, Iuvas
mcie�, sombrinhas, sem primeira,
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.
::::;:;1J

Deseja-se adquirir um pre
dia no perimetro urbano, de
construcção nova até .

20:000$0)0.
VENDE-Cartas sem compromissos �E finos mo-

para o abvogado dr. Ped. o veis. 1 ratar no Lar-
de Moura Ferro, á rua Tra- go Benjamin Constant n. 2, das
janl) n' 10, sobrado. II U ás 14 horas.

Prefiram sempre o inegua-Cruzada Na
cional de Edu- vavel SABÃO Assoc:ação dos Em

IND IOde Curityba prega�os no Com
merclo de Flo

rianopolis

caça0

2a. Convocação
De ordem do sr. Presidente,

são convocados os associados
d:::sta Associação, em pleno gozo
de seus direitos syndicaes, p3ra a

Assembléa Geral extraordinaria a

se realizar ás 1 O horas, dJ pro
ximo dia 13 de Janeiro, afim de
ser discutido e approvado o pro
jecto de reforma dos Estatutos,
na conformidade da legislação em

Foi fixada para o dia 1 5 do
corrente, no salão nobre da Esco
la Normal, a segunda reunião de

propaganda da Cruzada Nae:o.1al
de Educaçi:o, na qual o Presidente
da Commissão Executiva, dr. Elie
zeg dos Sanctos Saraiva, realizará
uma conferencia sobre o thema:
«fi maior de Iodas as campanhas
cívicas» .

N'essa occasião serão lançados
os fundamentos do Voluntariado
da Cruzada, cO!1stituido por todas
as pessôas, homens, senhoras e cri

anças, que se proponham a ensinar
a lêr, escrever e contar a um anal
phabeto.
As adhesões a eS$a obra serão

então recebidas, e, se fôr possivel,
será immediatamente installado o

Nucleo de Voluntarios de FiaI ia

nopolis e escolhido o respectivo
dirigente.

Oriente contra o oe
cidente

Tunel
secreto

fissembléa

-ASSEMERCIO-

Geral extraordinaria

Harbin, 11 (O) - A A
gencia Reuter noticia que
tropas japonezas pretendem
ter descoberto um tunel se

creto unindo o Mandchukuo
á União Sovietica, o qual
dtravessava a fronteira nas

proximidades da Lanchanka.
A descoberta explicaria,

como os bandidos, persegui
dos pelas forças nipponicas
conseguiam escapar em va

nas occasiões.

vigôr.
FlorianopoIis, I 1

de 1935.
de janeiro

r:r:heodore[o Ligocki
Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADVOGADOSi 111'I F! 1'.1'; 10, �

COllslJÍ{prio: R.lIa T.,{I· 11�) 18.
TI Ll'f'! IONI', 1.2�'4

Dr. Gil Costa.,.
,

J
,

E

COI 1Jias Urinarias
va,

,I
I

!

II
I' [?U1 Trajial1o, rr 1 sobrado
'II
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,

as C()n��ll1t(Jrio C Rcsid 'Ilda

L1ai41 ln: 'Qt'lO, 21

C ul1�)Ld' :1S ás 17 hor is

lfá l>' �e 1.653

Advogado1?_e.
ro 1
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N �----,-o

__ . �..,._
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FscnjJ!oric, de Ad] ocacia
�.;_,_���

n. Felipt'c S[hmidl, I)·sula 3

CUNICA MEDICO-CIIWI\GIA

Dr. A. Wanderley Juniorc DO

Dr. Aurelio Rotolo' I
C011l pratica nos ho')�)itais li

da Europa

-

Calhcc1ratico ele Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

I Ar ..=oe.rrurc
João Jocé Cabral, provi-
sionado.1\\()1 ESTIAS DE SrNIIOfV\ S

-PAlnosc

r
q

Diagnostico àas molr-5t�ar,

,Internas pelos R.F-1I05 X I
Tc>!r-phonl:" :

Tratamentos com as Radio - ESCl:iptl)r�o
Ondas Cu-tas e Ultra C��r!as

.

FpsldenCla

Rdios U. Violei a (' InLa-Vu-11 ' --.--

mel! 05'''(' OTY,Iple
lo GótLind(' de III'Elcrllicicbd' fl/k(h a li I Accac iO Mo ..

Applica O ['n['�mo TI �rm' �r
I

, II I
titicial contra o 1 ut.e r r, ,(,�o! [ 1'] II • :

mona r, com con i rol c ruc'ioIL'(l'CO I' re = ra 1('111 seu cscrip-]
Consultoria: R. Fch'i'('

\Schmidt 11' 1 R, das 9 fl,S l? Ii tório de advocacia á rua

.; das i-t as 1�, hs. ! l k! > I
1475 - - r�es. v I�COh. c de

III Visconde de Ouro Preto
Ouro Preto, 75-T<..lcr. JL150

� 11. 70. _ Phonr' 1277.-

-:=__.....�=� .-
-=�------ ,.

-, I! Caixa Postal, 1.'J.
n===--==---==

M

Dr. Sizetlahdo
Teixeira NeHo

CHnica Medica

Nas [randes ludas que desde
brarn no-campo da actividade so

� ial 0.1 corr�ercicJ, o espirito mo

-Ierno e bt fi equilibrado utilisa o

, kkphoD'! COMO a mais inprescin
ái 'vI (Ias l1er.essidadcs!

TIJUCAS

Php�I;!L��ia ; Ouro ����::::,m��: !GlF�atl�bOr�o·llc<�a(���·d'·�·�e,"o·$�o'�v�·�e��:�!I galmente. autorizdo pelo Banco-I· ., � �Antonio d'Acampora d B I d Ih ..

o rasu, pag�n o-se os. me 0- "� DE .e

,.! Praça 15 de Novembro 27 r�s preços: Umca Joalhen.a aut?- � Pedro Vitali �
I TELEPIIONE 1170 rizada pelo Banco elo Brmal, RiO " �

berto Müller-Rua Trajano, 4C. e ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �
� ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 �
��t.m���(��.�.rw&'-'�.@l� �,� �'?l[\%!.r.,'i)l�,'1\f&�
� �.����'�������'�f?jFT���i -�)�·�i);��CY'�
-------------�-_.-
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=-=---=-�-,
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Alrnanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

Annuario Cornmerclal, Industrial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatística e Informações
zeraes sobre b Ido o Brasil
.�

( Guia Geral elo Brasil
UNI C O

(Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• ucl urnc -- Districte feàeral
Z· .- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Catharina

Pela primeira vez Santa Catharina terá uma com Pieta
fonte de inlormações sobre o Estado e todas as suas activi da

des lndustriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Monteuegro de Oliveira

Dircctor-proprietario ela «Informação Commercial>
R.uo Esteues Junior, 16

FLORIANOPOLIS
_--- --------------------------------

eflnaçãe de Assucar
-

JOAO
de
SELVA

Tenho o prazer de cornrnunicar aos meus distinctos

Ireguczes, que mudei meu estabelecimcnt? para a rua

Bocayuva n. 154, podendo faz�r s�us pedidos pelo t�le
phone 11. 144 J ou nos depusitarios CASA. SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

_João Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

VENDE-SE un:a �onforta,:el casa, Asita na rua prin
cipal do districto -joão Pessoa», com fundos

para o mar. _

TRATAR NESTA REDACÇAO

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS,
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidad(�

Atwater Kent
O mundo em sua casa

�----------------------------,e

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIHA na mais alta

novidade! espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21
-------

Novidades
literarias

Pelleleria
Argenti'l�a

-A Educação na Russia SOllié�
fica -- Por S. Fridmann

Furumdungo -- Por Souza Ca
margo
Psyco .f/nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos -- Por Cordeiro de
Andrade

Edições de Adersen - Editores
Edifício d'A NOITE -- 14'

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

dasl
Brinquedos e artigos para presentes M iscela-
nea! Sóe sempre NAMiscelaneal

2 onde a variedade e os preços são adm i raveis,!

.Os rr,elhoes calçados
I"')as No

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

1- ,,�
ypo vuper-Bayreuth"

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

A ger\tes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FILIAES EM :-BIl1mcnau-joinvilIe-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

Quem afiança

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

l\IR "

CE.

o seu Refrigerador 7

U �,,1 rltfrif]{>r,� br é um !il'.?lnde confeito p:rlj • I." , tllimbem ••

emprego de cfipi�d qU€ precisa de e:studo.

Os rf,l(rigerilc' lf'!S G. L, &!êm de possuírem tlldo O que ... d.
mais mod ..rno e . p-uff.!Ho em rddgeraçiío e!cdric., teuem, •• mire.

G,zóHarai élG!chk. limlJ illprv.m" !1arllntilll d� qualic!lJóQ, duração • y.IO&.

Ao comprar um i�rrig€r<ldor, Is!:�gllrC-i• .d. qUq • IIIl1cLlna • �
II O f.. brit�iln�GI c,ol,heddo • d� co,�fj.nça - 1IIJ1:!M .. NI"I.r.ci..,. G. "

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- IRio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

I IAfrica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.
Rnrue li:!

P��II !lIformaçÕ-I!5 h uma fla:monstl'l�iio, I q.",I.., �
1UC)�:�'� .."xili"'lIlI _ �'illcp"�,,. nM. .. III�"'� dia

����������

I UonfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,

I
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e baile".

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' \0 (ESQUINA DA

I
RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I-���������I
==============�=-=-==-��----'.�_.

M
Com S�500 podereis comprar um

frasco de ROCAX extinguindo com

pletamente moscas c formigas.'
"

Destribuidores paia o
Brasil: a Industria Cltimica Cura S. A., Blumenau.

Wl&&t&A4 ___ znwa;j mm ..

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

PaLllo Scr11emper
ou-osn O E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tclep/lOne n. 1632

Sociedade lmmobiliaria Catharinetise Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LUTE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v� ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. (Jade brindar seusfilhos.
Llnôn Vista Panoramira.

Esplenõtõo praia õz banhos.
Optima nascente oe agua potcvel.

Terrenos ccrnptctcrnentz planos.
A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros 00 Ponte Herc:ilio Luz.
800 00 EiranO., Quartel feoeral, em c:onstruc:ção.

600 õo 6rupo Escolar José Boiteux.
Na !<iéoe 00 Districto João p.,ssôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pes5ôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações rncnsacs desde 30S000
A 5ocieàaoe se encarrega àa conslrucçõo oe Préàios

ncs lótes oô qulr-lõoa.meotcntv o ponomenlo õe uma entraàa á
uisla e o restante 12m pagamentos mcnsces.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PI-IONE, 1521

OU COI11 O corrector EDUARDO NICOLICH

-

Chiquinho

I Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Indústrias Reunidas 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

L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.. "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

..- o E _ ••

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, 14�

Preferir o Sabão
,I.:
I N I:) I O"

é dar valor ao que é bom, é conomico e

I

Companhia Alliança da Bahia
.-. Funôuõc em 1870 ---

5ESUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rr:pital r�aIis�ao 9.000:000$000
Res�.ruas meus ae 36.000:000$000
R�cella �m 1933 17.762:703$361
1mmouels

, ,
13.472:299$349

R(sponsabdloao�s ,o,ssumioas ern 1933 2.369.938:432$1il15
fO

Estas responsablllaaàes refer�m·s� sómente aos ramos o�

CSO e T�Ati�PORTE5, quz são 05 0015 UNIC05 em que
a ornpcnhíc opera)

�gentes, 5ub-Agentes e Reguladores õe Auarias em toàos os
stcõos ao Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prtnctpces

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & rIA.

Rua C. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19
Telegr. ALLIANÇA Tcleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

-;GiG6eoi"GGi.�é��� G�

I �I Laminas Gillette Legitima I'

�tREÇOS AO PUBLICO AZUL, f.S!a

!P NOVA, �

I (10$000 PROBACK, �
AZUL 5$500 V LET

O
,

" ( 1$200
A e GOAL •

G e
• (8$500

VENDE-SE NA
f.S!'t1

• P��ci'�CK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ ii
• VALET (1 $000 f.OO

G
A' Rua Trajano N. 8 �

I' BaAL (����� I'l REUEHOEOORE5 I
'. t 700 Preços excepcionaes ::
oeG��.G....oeOGs@��e.�.�

"PARA A BELLEZA DO ROSTO:
,�,I'i':M�il�;;��;i;c.�" ;;y\ ,,� l..1TE

, �\' :$,."., ""�,!;:r f:,o\J�__..,l:J===��=.=-.
�\�i(Af4L
,�.

r GARANTIDO �,(,�- E CUSTA 6 $ 1f,�
o DISSOLVENTE NATAL /
ACABA COM AS MANCHAS, GRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS
1 ........-

RUA
_

CIDAD( 1,�TAOO _

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

rugas, tudo desapparecerá ao contact o deste mirifico Orva·

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

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaôo em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
raixa postal 129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas 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. .0-
gramma' E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

T\lpographia, Estereotypia,
Enc:aaernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Releuo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

de (Curityba) fabricado �om Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.� te' S P TOS � souber dem?nstrar qualida-

� � _ �
des desportivas.

�) �� A BILHETERIA

�
. � A Directoria do Iris teve

��:;r:;OOiff!-������ Redactor c=-!:!;�E�l�J I �a�:l�ti����sd!s ern�i:m:çõfs
para o jogo de amanhã, bem

AvahV e I ris proporcionarão ama- como a seguinte tabella: In-

nhá, ao nosso público, o maior gressos-1$úOD (Senhoras te-

espectáculo spor-tívo desses rão entrada gratis.)
Ú Itimos ternoos

Inicio da Partida-IS,3D
* ""

horas.
�

�-
_ juiz: o sr. Cypriano José,

NOVOS ELEMENTOS NOS QUADROS CONTENDORES convidado por ambos qua-
dros.

POVO

Ftortanopotts, Sabbado 12 de Janeiro de 1935

__
_ __

m:uães;

Outro l'Sioubo o sr. Boaventura Alves da Sil
va, tenc:nte reformado da Força
Publica;

Compareceu ôntcm á Policia o sr. Manoel Alexandre da
Central, o sr. Mano"l Coelho,

ne-I
Silveira'

-

gociê?�e estabelecido á Avenida o sr. '�lvaro Rodrigues Soares,
HerClho Luz com casa de sec- commcrcmnte'

cos e molhados, queixand.)-se que o sr. An;onio Linhare�, pro-
a porta de sua casa commercial prietario.
estava arrombada e lhe tinham
furtado varios objectos e regular
Quantidade de dinheiro. Sedas, e outras novidades para
O (O nmissario de plan�ão com- verão, apresenta por preços _nunca

pareceu ao local. vistos, a CASA ROMANOS.

DE'A!
(Dedicado á filhi
nha do sr, I: Tie.
J'v1athias, D. D.
Commandanle da
Fonalcza Je Anho
tomirlm, [allccida
no dia 6-1-935.)

Foste aos 13 mezcs

de existencla arrebata
da pela morte, dcixan
do o teu guerreiro c

velho pac sem a tua

imagem pura e m!1O

conte, cujo arõ.na de
tuas faces, era o seu

conforto e a sua viela,

Formosa, linda mcs-

1110 DE'A, eras tú, que
tantas vezes tiveste a

tua graça natural inve

jada pelos pOlIlpUSOS
amigos de teu pac.
Tua innocencia, infe

lizmente, não permittiu
que, ao partircs . para
Jamais voltar; pudesses
k\ ar, no teu âmago, o

v.ilor ela tua formosura.
A morte te quíz mais

do que nós, porém, te
reservou um berço 110

degrec�o da terra, sem

d(), sem p:cchdc, sem

fi 111 !
DE'AI-anele resides

neste momento? Não ou

vimos os teus aisl Tuas

ra'avras de Papá c Ma
mã são captadas a cada
instante, pela illusão da
nossa cOllsciencia! Quem
te véla e quem te COIl

forta lá na exudação da
terra� Nada! Tudo per
{ido!
Foi-se a galante DE'A,

illudida pela ChZLllla da

Eternidade, deixando
nos tristonhos e infcli-
zes a lamentar a

falta.
Que a terra não

seja tão pesada!
Adeus DE'A!

Cyl1fiano José

sLla

�' tfi'·ZW'J!'ei8[ ....;.::;;mp·.4E )'5

O melhor sortimento de

artigos para homells;:-,(j na

ca�:;a Â CAPITAL.

-
-

mais um anmversano na-

talicio do dr. Carlos C ir

rêa, provecto clinico e di
rector da Maternidad� de

Florianopolis.
O dr. Carlos Corrêa,

.ilém de sua reconhecida

cornpetencia prolisssional,
�ue lhe angariou muita

consideração '1 "\ roda d �

;eus colL,; _.,
' Jientes, é,

ainda, um talento de es

cól que honra as letras

patri: s. Poéta tem semeá

do VerSJ3 de outros p:Ui:l
os que sabem sentir a voz

dos deuzes do O'ympio
e em extase prestar o cul
to aos previlegiados das
Musas.
A Gazela, que se or

gulha com a collaboração semanal do i l�ign � anni versariante, sente

se lisongeada em po 1 r abraçar de coração esse seu illustre colla

borador e amigo.

Regista-se hoje o anniversario
natalício da exma. sr a. d. Othilia
Piracuruca Blum, esposa do sr.

dr. Heitor Blum, agente nesta ca

pital Ja Co npanhia de Navega
ção Lloyd Brasileiro.
A Gazeta respeitosa:nente fdi-

Com a chegada de S. M. o Não foi dificel a tarefa

«Rei Momo}), �o aristocratico Ly- - porque Betiuho, O «chorão»,
ra Tennis, ir á recepciona-Io ho- foi logo dizendo que o jOgl)
je, em seU3 salões, com uma es-

,; iogado; O palpite semlJre
trondosa m::mifestação carnavaL�s- dá ao c'Jntrario e, por isso crê

ca. "ue perderá por 2 x 1, Co
Pur isso, uma grandiosa soirée mo se vê B2tinho joga bi

dansante foi preparada pelos fo- lhar muito bem... Willaitn

Transcorre hoje a data do an- liões daquelle clube. «o garoto arrojado», disse

I
niversario natalicio da exma. sra_ Foi, tambem,_ organiLa:lo u� qUê ia encaliçar as mãos, c

d. Maria da Gloria Schutel Gri- grupo de senhonnhas, sob a dt- Carlos, POí não conhecer

I sard, esposa do �r. Waldyr Gri- rccção de Nair Wendhau3en, que b�m as gêadas da A Ga zela,

sard, nosso c(\lIega de imprensa e comparecerá ao Lyra com ve3tua- ficoú o'hando de long � ...

Ltnccionario da Impre'ilsa' Official rios á caracter afim de formar a

do Estado. I gmrda-real de S. M. DIAMANTINO-lE' E TI

A Gazela respeitosamente cum- E' grande o enthusiasmo que CO-TICO

primenta-a. I vae pelo no�so meio social; o que
nos leva a prcdÍ7er da grande a- Os 3 rapazes da possan-

nimação da noitada carnavalesca te linha média do Avalzy en

de hoje. tucaram um ao outro, at� que
do sr. O conjuncto orchestral Max O lé, cobrindo o seu «rosti-

Kinzer, esiá p:e.Jaradissirno. Do nho» disse: «Os rubros ne- CARL03 - DANTe e 36

Riu, lhe chegou repertorio novo gros são endiabrados e, por Dante, eixo dJ rubm-ne-

e bem variado de musicas de Clube Annila (Jaribaldi gro, disse que sabia a sua

Carnaval e que será executado resr onsabilidade de centro

durante esta reunião social. Festejando o seu anniversarÍo :néd:o, por isso que não pre-
Dando inicio ao carnaval deste de fundação, que ocorre amanhã, tendia soltar muito o mestre

anno, o LYRA, para melhor ex- o Clube Annita Garibaldi, por
Lins.

pansão elos s 1I5 foliões, mui acer- este motivo, Y<li oHerecer hoje Carlos e 33, mais des-I
tadamfnte deliberou que o traje aos seus associados um grandioso confiados, disseram que en- Bisbilhota ... que é um homem

para a festa de hoje fos:;e o mais baile. tram sempre em campo con- E que tem um mas' I t
c'

t
"

c o por e

commodo, ou Sé:j:1 o de passeio. flal1 es na vIctoria. Vê que as cousas Ih!' consomem

Is :m, pois, não temos dúvi- Ef-'lfERrr:O-=J

I
- Do Futuro e... tira sórte ...

das quanto ao successo que a mes- F'" b -d
. MAGRINHO- PACHECO-NI-I

I ' .
OI ontem su mel i o a uma In- lETA DAMAT

ma a cançara, pOIS a turma do I
t

-
-'

H
-

I d
-- A e MIRI-

b Ih l- d
-

I ervencao CL li 'I;::a, no o:rpüa e N'J--I- J

aru o, lVre os «smookwgs» e C r-d d
�

-

� J
- C

v

II
.

h d f
a.I a e, o ,;r. capltao oao an- Até que a linha-raio, sob

c?)I�lnnDos . urJo!;,
o

quhe_ dn�o
a- cio de Souza Siqwira. Delegado

ra. ... epOls e aman a Iremos A -l- d C-I
O cCJmmando do mestre Da-If

. -

d
UXI lar a apIta.. t f II

o que OI essa nOlta a, que

pre-j S _ > lh-d
ma a, á ou em conjuncto:

, d d
. s. encontla-se leco 1 o em A

.,

vermos sera o outro mun o. d
« nossa cantiga e a mesma.

, quarto reserva o. O seu estado e O nosso adversaria é o mais
I satisfatorio.

G perigoso 110 momento.» Nize-
A azela faz vo'o' d-� prOlU-- l, � ta olha para Pacheco e cu-

pto restabeL:cimento. tuca Damata, pedindo uma

approximação. Nisso Magri
nho e Mirinho, enciumados,
acrescentam: <Uá sei que es- Que em todo o corpo se mexa

tão pedindo elogio no jor- O Seu Rabello consente
nal» Q'

,

d'. ue se tose u a ma elxa

Damata encabula-s� e pu- Que se arranque mesmo um' den
xa do bolso um recorte de
A Gazeta, já bem amarrota-

(te ...

do, e diz: <0á fui nesse dia
d·

'

sem pe Ir» '"

Satisfeita com a attenção
dos 22 players» A Gazeta se

despediu, fazendo lembrar!
que será dlvo de elogio o l

a menina Glaucia, filha
A lfredo da Silva Bornn;

a exma sra. d. E ugenia Simo
ne, esposa do sr. Paschnal Simo
ne, do alto commercio desta pra-

ça;
o sr. Luiz Goeldner;
a exma. sra. d. Nilza Nunes

Linhares, esposa do sr. Ildefonso
Linhares, telegraphista;

a senhorinha Maria AlVeS Gui-

Carlos Corrêa

A data d� ananhã a3-

signa"la a passagem d :

Sra. Heitor Blum

cita-a.

Sra. Waldyr Grisard

te

fAZEm ANHOS HOJE:

EMPRE-
GO: Para traLalho ex

terno, preciza-se de pessoas Der i

vas, na Crédito Mútuo Predial.

P ':::LOS CLUBES

Lyra Tennis

Cluhe 1)o::e de Agosto

A directoria do Clube Doze
de Agosto, resolveu deixar de rea

lizar amanhã a sua habitual do
mingueira, em signal de pezar pe-
lo fallecimento do nO�50 distiilcto
cont�rraneo sr. Raul Simone. que,
n 'io só era um dos mais destaca
dos membros de,te Clube, como,

tambem, ali exerceu, por diversas
vezes, o cargo de presidente.

Merece elogios a digna altitu
de do Clube 12 d2 Agosto.

MISSA
I I
_til êW

I
A familia Paschoal Simone manda rezar na prOXlma segunda-

feira, 14 do correntt:!, ;Í,s sete. horas, na Igreja de S. FranCISCo,

missa em suffragio da alma d� seu saudoso RAUL SIMONE.

Finalmente íallou a artilha

ria:av�lhyens�, aonde Medei
ros é artilhei ro chefe. Lins,
"o homem raio" diz q LlG

vão entra em campo com

Willaim e Bctinho, ex-defen
sores do Cruzeiro da Capi
tal, e, por isso, acha ser

bem dificel um prognostico.
Godinho adianta un pOLICO
e diz no ouvido de A G.1-
zela. 1 x O. Me íeiro, interce
pta e acrescenta: só se fôr
contra nós. «03 dois extre-
:11.1S pegam Ulll rôlo de Pfaa-_ Po'!l1l 700$ "'00pel e Go.nes faJa: "VOlt ,r ".

zer assim, shootand i o

V::NDE-SE um apparelho
papel para Vieira rebater, de radio Philips, modelo

E O papel shootado t0I111 se- 830A, completamente no-
guimento; ni sto Metralha vem vo.

chegando e, suppondo ser �I[nforções, pamor obsequio,
obJ:cto de, valor, procura nesta Redacção.
de te-lo, porem, lhe passa por Ibaixo do b-aço. G>dinho s� ������Ji!I�����
apressa dIZendl): "B:!TI di��, � E t'l h I r

se que era d� 1 x�.,." � S I aços...
Metral�l1 IndeCISO acres- �''""'''''-.... _..,� ...

t "1::>:1
'".����S� ���.. "&".

:e 1 ::t: assa o pap=l, mas
� ..,.,..�"'"

o couro só pag,:lI1do ... vou Com a proxima cow.
tomar "choqlle" durante á
noite para aiTllnhã electrizar I
as arrancadls do AVJlzy ... "

isso, depois do jogo eu direi
meu palpite. Diamantino e

Tico-tíco confesaram falta de
treino e confiança na sua

e juipe.

Depois de um enfadonho

descanço o nosso público
u-ra a opportumdadc de'''as
sistir uma importantissirna
partida de íoot-ball, entre o

1/ is F. C. e o Avahy F. C,
amanhã, no estádio «Adol

pilo Konder». Os cio Avahy
e [ris sempre que se encon-

VIEIRA - GODINHO - Llr-.JS
MEDEIROS E GOMES

trarn, prr porcionam aos seus
( adeptos jogadas de UI1l ver

dadeiro íoot-ball, aonde a

téchnica predomina.
Seus Jog::ldorcs são pos

suidores de invejável disci

t\!ina alliada a urna educa

ção sportiva muito digna.
.

Estamos certos dê que ao

estádio -Adoloho Konder-
, ,

affuirá amanhã, numeroso pú
<" blico.

Dada a grande importan
cia do pre!io, A Gazeta Pj-O
curou ouvir os jogadores dos
dois veteranos rivaes, qu

Box ,:�,
Primo Carnera, que che- -�,

gOl1 hoje a S. Paulo, lutará
amanhã com o campeão dos
negros norte-a m e r i c a nos ,

Harley, na Capital bandei
rante. Já houve quem pagas
se 2jO$)JJ por uma cadei
ra!
Ainda dizem que no Bra

sil ha crise.
Essa luta terá inicio de

pois das preliminares, prova
velmente, ás 22 horas.

CRUl E ANTE '�OR

Vemh'Sl u:n armazem, b em

alreguczado, sito no Canto do E,·
treit», districto «João Pe,soa».

Tratar com }lcintho Luz, no

Íoca].

assim se expre ssaram:

WILLAIM - BETINIIO
CARLOS

currencia para o ser'

viço de luz á capitaL.

"Procurare nos honrar a

tradição elas nossas côres, tu
jo fazendo para o trium
pho, nlas, se perdermos, sa

hiremos do grammado com a

mesma sltisfação.

Pouco tempo esteve a Luz
Do Governo sob as vistas
Pois, agóra, tudo induz
Que surgem outras conluistas ...

A Luz anda bem ruÍm
E o Governo, com canceira('
Com defunto pobre acsim
Não quer gastai muita cêra ...

Eu sabia, mesmo disso
E Bisbilhóta escreveu:

'

«Não pensei que désse nisso
Para dar nisso que deu ... »

Com a Cidade do
Bisbilhota ...

Acham-se enfermos e recolhi
dos em quartos reser\'ados do
Hospital de Caridade os srs: EI
pidio Cardm-,o da Costa e Car
los Véra Cruz Marquesi.

«Venga, venga», diz azinha
«Conocer la buena dicha» ...
Bisbilhota se avizinha
Da mulher e já se espicha
P' ra conhecer o futuro
Do Brasil, deste Brasil
Que agóra tem muito €scuro

O seu lindo céu de aniL.
"-') >

mlS5A

Na proxima segunda-feira será
celebrada, na igreja de São Fran
cisco, a mando da familia, uma

missa em suffragio da alma do
nosso saudoso conterraneo Raul
Simone.

o General Rabello
não concórda ...

Tirem carne onde quizer
Mas sempre deixando o ôsso
Mas que se mexa, não quér,
Não concórda, no

1\

pescoço, ..

Saraplãll

T
... - .....---.,..
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