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Número avulso $2001 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO I Número atrazado $300

Esquadrilha
de aviões

va atravessavam o pampa sul-rio-I ainda existem homens que nem

grandense. ao menos sabem fallar a sua pro-
A escolta era magnifica, lor-' pria lingua, á falta de escolas!

mad I, toda ella, de moços, de Ora, todos sabemos que uma

moças e homens a caval]o. Patria só se affirma, verdadeira-
De repe ite, caminhando no seio mente, pelo trabalho, pela intelli
da natur zza, descobriram no cimo gencia e pela instruccão dos seus

!e urna arvore, uma linda flôr filhos.
que, desd � logo, ascendeu a co- Mais ainda, todos sentimos que

Pelo dr. çustava ",4rmbrust, ir- biça e a admiração de toda a es- o élo mais forte, que a cadeia

radiada no día 31 de Janeiro de celta. suprema aguella que vincúla odes"
.... '-m_P"W'Fft?= w,,", - .... -.,.,....".,.""""'"'"'"�..""'-=---

/935. Honorio Bicalho apoiando os tino de um legitimo cidadão aos

Juarez Ta- Accôrdo �����:1g���r���� (S'rviço de Publicida;]" da Ím- �:danoass:�s:ãod�o��:gu:o:����� ��ss:���:el:�:tl:: �e�r��:�-�c��: ��
vara de- Commercial � '.r}s � prensa Nacional) çal-a. le ouviu no berço e aperteiçou na

'W 1, Por fortuna, vinha da povoa- escola, ao contacto dos livros.
Italo-Br-asileiro �) Bastidores �I A' nimia g r.�il:za do Radio ção próxima, um rapazelho de Si assim éde facto, e existem

� � [crnal do Scni,;o de Publicidade côr, e Honorio Bica!ho chamou-o: ainda, para vergonha nossa, uma
O Real VIce Consulado da ���3:,L� ������ da Imprensa Nilcirnal, deve a . V ' , 'II I I I L b d
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em ca, trepa aque a ar- vasta popu ação ana ?lla eta er,:

untyba, -

I
- m IJor Italia nos communica: «Foi assi- Cruzada Nacional de Educação, vore, a tira a flôr que lá está ... tro do paiz, cumpre-nos, a todos

JUer�z Tavora appresentou de- gnado em data 31 de janeiro p. p., 1JisClltia-se, hoje, numa roda '\ alegria inesquecivel deste in tan- Estacou assombrado,. o viajan- nós que amamos o Brasil, que
nuncia contra o ceI. Luiz Affon- R' d J' t S E d .c: t

- d d t t
.

to
é

l
1 Jno lO e aneiro, en re . . o e co) c, a a uacao os epu a- ,�, IS o e, a ven ur a ue: se po er te, O pequeno respondeu-lhe em salvemos a naçãO multiplicando e;;-

lIeca, commandante do 50. Ba- Embaixador da ltaha e S. E. o dos eleiics na futura Assembléa s comrnunicar com os seus filiados, allemão, que não entendia portu- colas!
talhão d� Engenharia, por ine- Ministro do Exterior do Brasil um Legislativa. com os seus irmãos brasileiros de guez! E d C

_

ste é o programma a ru-

gualaridades commettidas pelo accôrdo para os pagamentos dos Destacado politica colligado di, boa vontade, com os verdadeiros Diante desse facto, aquelle bra- zada Nacional de Educação, pa-referido militar, na construcção de dit it li I d .

t
- at l' t d E t d d S t C I dcre 1 os 1 a ianos conge a os no ZIa en ao: P r o as o s a o e an a a- SI eiro e outras eras, resumia as- ra cuja realisação integral e defi-

urna rodovia, Brasil. - O Olivio, pela sua inegaoel iharina. sim, a sua impressão: Achei-me nitiva, ella o confia, cheia de es-
O sr. Ministro da Guerra de- Tal accôrdo previne que a li- dedicação e por ser DOZE vezes A Cruzada continua assim, a- estrangeiro no meu proprio paiz! perança, de fé e de enthusiasmo

signou uma commissão dirigida quidaçí,o tenha logar entre o perio- mais «raposa» do que o Antonio travez da onda sonora, a propa- Meio seculo transcorrido, desse e ao patriotismo do valoroso _po
pelo general Emico Dutra, para do rnaximo de quatro mezes quan- Carlos, ficará, por tráz das cor- ganda que resume o mais bello cpisodio, melhor não é a situação vo do Estado de Santa Catharina.
apurar a denuncia. do tratar-se dos creditos italianos, tinas, concertando os deslises dcs dos programmas: o da educação do Bra�il, em materia de instruc-

para homens e vencidos e não transferidos, a todo companheiros nacional pela multiplicação das ção primaria.
na CASA A 31 de janeiro findo. O Altamiro irá narrar, minu- escolas. Igual tristeza amargurará, certa-

Serão postas em acto as seguin- ciosamente, a sua estadia na For- E, com isso, . só com isso, ella mente, o coração de todo o bom A «GARAGE AMERICA-
tes normas relativas ao hmcciona- talera, em 1932. espera crear para o Brasil, não brasileiro, ao verificar que, den- NA» attende a qualquer hora do
mento do cambio: são conside- N:sSJ um elemento liberal, que somente uma era nova, mas resus- tro do terreno sagrado da patria, dia ou da noite. Phone 1.577.

Festival de rados congelados os credites v-n- cuoia os oal.cinios do politico col- citar para o trabalho e para a di- r�"]OOOOOO���_.oo����-::-::�;����OO��5'.".l�cidos e ainda não transferidos ao ligado, disse, em seguida: gnidade nacional, toda uma po- ,,".I ��caridade 21 de janeiro de 1935 para a -O Gualberto:J3illencourt, da pulação de almas semi-vivas que �� A � I ['A�
-

�
mercadorias vendida.s no Brasil «�iança dos Partidos», pleilea-, enchem a.s estatis�icas, impedind?�-. ui

_ �___ .
�

antes desta data a-sim como os ra o direito de greve para os fer- pela sua ignorancia, o desenvolvi- "J �
creditos provenientes de assegu��--I reiros da Barra de Laguna, em" I IilenlO t,ot�l da nação! � Parece que o Carnaval empolga a cidade, batem bom- �
ções de fretes e passagens mantl-I quanto

o 1?,enato Barbosa verbe- As Ideas desta Cruzada, não � bos por todos os lados, cortam-se fan'asias de todoo os I�
mas pertencentes ás com/J;mhias rará o inqualificGvel gesto dos comtituem novidade para o Esta- � feitios, macetam Zé Pereira até na vida alhei3., corta-se na �
italianas de navegação, do qual I seus adversarios puliUcos, no allen- do de Santa Cathatina, uma vez � pele do proximo sem dó nem piedade, vai por todos os �
seja demonstrada que foram encos- tado de que foi viciima. que, em Florianopolis, o seu il- � lados um desabolico frenesi carnavalesco. �
tadas no Brasil. A liquidação dos Zé Catharlna. lustre Delegado-dr. Eliezer dos � Mas não' é isso que hoje importa falar ou escrever. r�creditos expressos em liras será de Sanctos Saraiva-iniciou, já se- �.' O prato do dia é carnaval, isto at<f parece um p:üadoxo, ,ItUsar o «SABÃO INDJO» quer � . •

1000{0 da importancia ddles ao
d'

.

b todos
cundado por elementos de escól ��' p0l5 vivemos sempre num continuo carnaval, somos um po- �

b· " A R' Izer eCOnOlma SO d' d d h' r,.' I I
-

cam 10 que esta em VIgor no 10
t d

�
t

a saCIe a e cat armense, a cam- W vo Vlcera mente carnava esco, mas apezar disso, por dever �
de Janeiro á data de trcco de I

os pon os e VI S a. panha, da qual resultaram os

be-I�� de oficio, temos que tecer comentarios em torno do car-

�1notas para aquelles vencidos antes neficios que todos esperamos e � naval. �
de de IOde setembro de 1934. I d d desejar. o'. ttl Temos sôbre a mesa algumas cartas que nos pedem �Para aquelles vencidos depois de rman a e E' preciso. que, dentro em pou" I �

comentarios sôbre determinados pontos relacio03dos com �
tal data a liquidação s€rá na me- N. S. dO co, por toda esta vasta extensão � carnaval. Nós não somos contra o carnaval, muito pelo �
dida de 60010 aD cambio official do magnifico Estado sulino,-a � contrario sempre tomamos parte nele, brincam03, dançamos �
e de 400{0 ao cambio livre. Pario exemplo daquillo que almejamos � jogamos lança-perfume, confeti, serpentina, cantamos, grita- [ijJ
A liquidação dos creditos feita para todos os rincões; para todas � mos etc., não ha nisso mal algum. Depois, somos brasilei- �em outra moeda será transformada Recebemos a seguinte c'r ::ular: as cidades, capitaes, villas e vil- � ros sofre nos do mesmo mal. Mas o que não p0demos ad- �

antes de tudo em liras ao cambio ..De ordem do ir�ão juiz, tenho larejos do paiz inteiro,-floresçam � mitir é que se aproveitem do carnaval para dar vasão ás �
de Londres à data de 31 de ia- a honra de levar ao conhecimen- as escolas, e, atravéz dellas, num � obcenidades e ás pornografias grosseiras. �
neiro de 1935.

.

to de V. S. que em data de 27 verdadeiro tumultuar de vida, vi- ij Diz uma carta, das que temos sôbre a mesa, que

�1A transferencia dos creditos con de Ja Iciro findo, foi empossada bre no enthusiasmo cOFlsciente, o � antes da revolução de Oli�ubro de 1930 a policia' con- 'it
gelados italianos no Brasil se dará a nova Meza Admin:s\rativ� da Ir. grande amôr com que todos ama- � trolava tudo desde o nome dos blocos, até á censura das �
entre um periodo maximo de qua- mandade N. S. do Parto que

mos o Brasil! � letras que deveriam ser cantadas. O missi vista da carta

i�tro mezes. Para a admissão dos tem de gerir os destinos da mes-
Só assim, trilhando este cami- � em papel verde e tinta violeta, perfumada com Narciso �creditos men!\ionados á transferen- ma, no periodo de 1935 á nho, constituiremos uma nacional � Negro, está enganado. Depois de outubro de 930, já em �

cia, os interessados deverão fazer 1936, ficando àssim constituida: idade e alcançaremos a unidade

�I
Fevereiro de 931, quando trabalhavamos na Policia, as- 'ijl

uma denuncia documentada dos cre J' d N S dR' J da rara. rif sistimos a esse trabalho. Até riamos muito com uma COI'sa �
UlZ a . . o osano- e- :t �

I"�ditos em palavra entre um pe- ronimo Emiliano de Lima; juiz Eu poderia repetir aqui, o sen- r que para nós tinha muita graça; era quando alguem chega- ti
riodo maximo de 40 dias a datar de S. Benedito-Bertholdo S. Cu- timento de triste que me as�altou � va á policia solicitando licença, para sair de SUJO. Pois �de lo. de fevereiro de 1935. nha; lo. secretario- João C. em Outubro de 1931, quando,! sempre julgamos que sujos ha por toda a parte: uns porque �

No Brasil taes denuncias deve- Paiva; 20. dito-Antonio Age- ao descer no primeiro por- � não tomam banho, outros porque não mudam roupa, final- �Irão ser apresentadas ao Banco do nor Pereira; thesoureiro-José to do Norte, verifiquei pezaroso � mente outros que vivem sujos de corpo e alma. Estes su- "

Brasil e suas agencias. Na ltalia, Fernandes Neves; procurador da e �nvcrgonhado, os d�is males, os � jos. são os pior:s. porque se servem do carnaval para des-

"1pelo contrario, aos Conselhos Pro lrmandade- ..-Timotheo J03é Alves; dOIS cancros que corroem e ma- � pejarem suas SUjeiras na rua.
"

vinciaes de Economia. procurador da Caridade-João cúlam a alma nacional; a defici- � Ora, o. carnaval é uma festa de alegria, de Iiberda- 4!i
Entre e�te periodo de 40 dias Nascimento de Souza; consulto- encia de saneamento e de instru- � de, mas por ISSO mesmo não deve ser transformado numa �

os devedores deverão depositar no res:-Julião Roque,--Aquino Li- cção! ri bambochata de licenciosidade. Esses que escrevem versos ttl
Banco do Brasil o total das im- ma,-Estanislau, - Jacintho de Immediatamente, resurgiu ao r para serem musicados, bem como os que dão nomes a �
portancias pelas quaes �e pcde a Aguiar,-Octacilio de Moraes,- 'lleu espirito, a lembrança de um � blócos, devem ter um pouco mais de respeito pelo povo e ,transferencia. Saturnino Cardoso,-Manoel José facto occorrido, talvez, ha meio � pelo decôro das familias, que se sentem repugnadas com tais

rAs agencias no Brasil de socie- dos Prazeres Junior,--Francisco seculo, e do qual foi testemunha" coisas indecentes, que não só depoem contra os nossos fô- J
dade italianas e de socÍedaddd-Uo J. Rodrigues,-Avelino Sabino um illustre antepassado. r.�.. ros de respeito e hone�tidade, mas tambem ofendem a J
casas commerciaes brasileira esp de Souza. E d

moral pública.,

I'"
�ta ane octa dolorosa, vive "

agentes ou representantes de css Aproveito o ensejo para apre- ainda hoje, incorporada á nossa � Pedimos aos missivistas qWt enderecem suas cartas á �dade ou casas italianas que pooi sentar os protestos de minha alta historia, porque está nas chronical> ��"�
Policia porque nós não temos forças para fazer cessar tais .,

suem importancias para transfos- estima e elevada consideração a de Machado de Assis, de onde" abusos de gente pouco limpa. ti
na Italia, deverão documentaerir qúem Deus guarde. I '11" t

vou transcreve -a para 1 listrar

r.� rfalta da transferencia até hojer a (a) João C. Paiva lo. Secre- com ella, esta mensagem:
� BIS B I L fi O T A �

ditas importancias». tario. (H
.

B' Ih
.. � .....,.,....,.�...""'r.õiióV

�onono lça_ o e sua çomltl- .....,�a.ara..�.x::�����!Z!�"*'''ã........... _��,
I ----=--=--�-'��.,.. .--...

ESC
-----

NEO· I Cr�zada N3-=
. clonai de

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

Ed,ucação
Rio, 3.-(G)-0 H. l--L:nri.]ue Dayma, deputado fc:dcral do PélrliJo Constitucionalista

Paulista, foi designado para re la.or do projecto da «LLi de S�gurançl NJcio:la>, co;nJmillad" Mensagem aos
ditadura permanente». Cathari nenses

Os jornaes cornrneutarn esse gesto da bancada constitucionalista, dizendo que a mesma

está escarrando nos corpos dos mortos da revolução de 32.

•

nUnCI3

"Roupas
criança só
CAPITAL

Pela 6a. e última vez será le
vado á scena no Theatro da
União B. R. Operaria o drama
de Amelia Rodrigues, DOM
BOSCO, que tem sua ensrenação
garantida pelo apurado gosto ar

tistico de . nosso theatrólogo José
Fiorenzano.
O festival é dedicado á Socie

dade dos Guardas da fi lfan
dega, que reservarão o producto
para as familias pobres, soccorri
das pela Sociedade de. São 'Vi
cente.
O drama, que se prende á vi

da do mais popular Santo cano

nizado ultimamente no anno santo

da Redempção (1934), gira em

torno de um facto da juventude
de João Bosco e termina por uma
delicada e expressiva apotheose,
a que os artistas da U. B. R. O.
deram um acabado e deslumbrantt
effeito.
E' de se esperar que os Guardas

da Alfandega tenham uma noita
da be'Il concorrida, acrescentan"

do-se á benemerencia do producto
da festa, o pequeno óbulo de en"

Irada que será apenas de 1 $000.
Este festival está annunciado

para 5 do corrente ás 8 horas em

ponto.

Retornou hoje, ás 14,15 hs.,
a esquadrilha de hydro-aviões,
do Centro de Aviação Naval
deste Estado, que sob o com

mando do capitão-tenente Carlos
Alberto H. O. Sampaio havia
seguido para S. Paulo, afim de

participar dos festejos commemo

rativos da passagem do primeiro
centenario da fundação da capi-
[�! p�U!�S!�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� GAZETA Liga
DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior Da Liga Operaria Beneficen-

REDACTORES DIVERSOS te de �lolÍanopolis, recebemos

\gentes-correspondentes em c��mum�ação de que, em �ssem
quasi todas as localidades bl�a realizada a I. �o cOI,rente,
do Estado fOI empossada a seguinte Dlrccto-

COlla'boraçao ria, pa.a o ann,o social de 1?35
a 1936: Presldente-Estamslau
Makowiscky, reeleito; Vice-Presi
dente-Henrique Behr, reeleito;
I. Secretario-Francisco Agarpo
Fen'eira; 2. dito-João Climaco
Lopes; 1. lle'oureiro-Alfredo
Selva; 2. dito Domingos Joaquim
Vellozc; Orador-Arthur Beck;
Blbliothccario - Belmiro Garcia,
Syndicancia: Ísrae] Custodio de
Assis, Te .leto, Athanagildo l\:e'
VêS, Nicolau J03é Vieira, Dora
licio Souza, Antonio Goldiano
Cabral.

-Não será devolvido o o-;i-glnal,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mes.'nr soli
cilada, não implica etn respon
sabílidade ou endêssc cor parte
da Redaccão.

Asslgnaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIlv\ESTI<E 12$000
MEl 4$000

A correspondencia, btm como

os valores relativos CDS ati

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Üe
rente Jairo Caliado.

Caixa Postal 37 Francisco Tolentino n' 1.
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Extra
Diamante
Christal
Moid0
Terceira

SAL DE CABO FRIO

9$000
7$500
8$000

20$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

e�

rc

SE

xi

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

in
SABÃO JOINVILLE

Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000ta

Opera ..

a

ria Carnaval! arnavall

�

Querendo reparar. engraxar e la- '-Ivar seu automovel procure a «GA-
d dRAGE AMERICANA» rua ---º-e.!lmasvant�gens para reven e ores

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacctJ de 60 leilos)
Preto novo 13$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

C '

n· I d t··· IATTEommercre, m us ria �'/��t�d��G--���-.�II T aur a ranjaAgricultura Zina
Prel'!os correntes na pral'!3 de Farinha commum sacco 9$000

f id d d t E' impossivel! Não os existem! dirão os nossos cornmums-
T'" T E' O melhor medicamento das en ernu a es o es 0-F'lorlanopolis Farinha de milho sacco 14$000

t' tas'
mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preserva IVO

E ff A 'FARINHA DE TRIGO Café em côco sacca 25$000 o
,

b t xistem, a irmamos nós! 3 mulheres dos graúdos como �_;.:.ErvI'lha kilo $200 das enfermidades gastro intestinais: colite, dia e es, apeno Stl!in, Meletov, Kalinin, Verochileff e outros, não são chamadas
-Cruzeiro 44 kilos 35$500

1 $600 dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestina, is, d. is- d dSurpreza 44 kilos 33$500 Banha kilo
I d t aos postes e <or enação> ,pepsias e demais enfermidades do appare ho iges IVO, nCruzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Assucar grosso arroba

1 �$$��� por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
O I

II IIIndiana 28$000 Polvilho sacco
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. integra ísmo e as religiões.ASSUCAR Carne de porco kilo 1 $500

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual , Dent�e as homen��ens prestad�s a� Chefe, �aclOnal, na68$000 Toucinho kilo 500�� está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- capital do �alz, por occasiao do seu anruversano natalício, destaca-68$000 Cêra kilo 1 $10
1'0 Meyer a uma alta temperatura. Por esse processo con-I mos as segumtes:55$000 Mél de abelhaslata 1$30 '

"P id
.

I' Ih I' f
.

I' dsegue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-", romov!. a por m�egra istas ca o ICOS, OI rea iza .a. na62$000 Nozes kilo 8$000 xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais ex i- Igreja da Cand�lana �ma missa �m. acção d� graças, sendo efliciante48$000
COUROS gente. o padre ;'(n�omo Dommgue�, asslst�da por mnumeros

. camisas-ver�es.Peça Yaurt da Granja Zina , recomendada pelos srs. As 21 horas, os mt�gr�IIstas protestantes, fizeram realizar
Limpos pesados kilo 1 $800 medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no na,�apeIIa do Salvador, da Igreja !utherana, um� sol�nne funcçãoRefugos pesados kilo 1$200 inv olucro a marca: GRANJA lINA, reh�JOsa em acção de gra�as. DepOIS da p�rte hthurglc�, o �astorLimpos leves kilo 1 $000 VENDE-SE: Café Gloria, Café Comrnercio, Café Na- Eunpedes" Mene.zes proferiu u� sermão allusivo ao anmversanante,Limpos refugos kilo 1 $000 tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. t:rmmando por �nvo�ar a benção do Senhor Supremo para o mo-Cedanho kilo 2$000 ,oe.��,f) �O���. vimento lntegralista. I

n n
PELES • \. �

P I
II. • •

Gatos do matto uma 4$000 e I e os mUnlClplOSLontras média uma 30$000 :I �Graxaim do matto uma 3$000! �Graxaim do campo uma 4$500 �
�Catetos médios uma 4$000 I �iPorco do matto uma 4$000 �,

.,Largatos grandes uma 3$000 •
Veados mateiros kilo 8$000

DIVEnSOS MADEIRA DE LEI - PRI-
Arroz sacco 44$000 MEIRA QUALIDADE
Kerozene caixa 35$000 Taboas d€ lei est. (3x23) duzia
Gazolina caixa 55$000 38$000
Vélas de cebo caixa 16000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Soda Pyramide caixa 58$000 Pernas de serr� lei dz. 28$000Cebolas caixa 44$300 Fôrro de pinho 14$000Vélas stearina caixas 35$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.
Zéa. Mays Fischer caixa 30$000 16$000Côco sacco 50$000 Sarrafos I,_ 1 x5 a dz. 6$000Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500
Farinha de milho Marialina caixa

24$000
Vélas de cêra kilo 7$100
Grampos p. cêra kilo i $400
Cimento Mauá sacco 11 $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000

VINHO DO RIO GRANDE
Em quintos I 1 0$000
Em decimos 55$000
Café em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000

�����������Vassouras 3 fios dz. 20$000 --IXarque coxões arroba 30$000 I A I IXarqlle sortidos arroba 27$000 COO
Mercado de Florlal'!opolls

Feijão preto saeco 1 5$000
Feijão branco sacco 20$000
Feijão vermelho sacco 15$000
Milho sacco 1 2$000
Batata sacco I 0$000
Amendoim sacco 1 0$000
Arroz em casca sacco 12$000
farinha Barreiros sacco 13$000 I

FARINHA DE MANDIOCA
(Por sacco de 50 k.ilos)

Fina com pó 1 1$000
Grossa sem pó 10$500

MERCADO FIRME

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

I_FLORIANOPOLls_1

Momo vem ahi e se hospedará na

"Casa das Meias"
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN�
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALlCO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia, Chirnica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proxim? Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes

Serj e ninas 'e confef também grandes stocks
e os mais baixos preços

Aorove j-tern foi i ("_"")8S !
•

CASA DAS MEIAS
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

Artigos Photograph icos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA "N. J 24

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos
photographicos, garantindo-vos revelação, copias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
NA CASA

-

ACQAO INTEQRALIS-
TA BRASILEIRA

Província de Sta.Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

o Municioio e a Nação
Os Municípios devem ser autonomos em tudo o que res

peita a seus interesses peculiares, porque o Municipio é uma reunião
de moradores que aspiram O bem-estar e o progresso locaes.

A moralidade administrativa pôde ser iiscalizada pelas pro
prias classes, pois o que determinava a incorporação das Câmaras
Municipaes, no systema democratico, era a politicagem, o apoio com

que contavam os chefes politicos locaes, dos dirigentes da politica
estadual.

Extinctos os partidos, o governo municipal repousará na
vontade de classes. Dentro destas, nenhuma influencia estranha po-

I derá ser exercida, porque todos se s�nte� amparados pela própria
classe a que pertencem. Não haverá geito algum de se fazerem
persiguições politicas, porque o governo local estará livre de injunc-
ções de homens que, morando fóra do município, se rnetlern nos
seus negocies, como tem sido commum .

O Municipio, portanto, séde c!as familias e das classes,
será administrado com honestidade, será autonomo e estará directa
mente ligado aos desígnios nacionaes.

*
* '"

POLITICOS!
Emquanto não virmos o Brasil organizado, SEM O MAL

DOS PARTIDOS, o Estado Brasileiro exprimindo classes, diri
gindo a Nação pelo cerebro de suas elites, NO'S INTEGRA
USTAS, não descançarernos na propaganda que nos impomos!

II
II II

Previleglos na Russia?

Nucleo districtal de Hansa-Jaraguá
No dia 20 de dezembro último, realizou-se na séde do dis

tricto de Hansa um grande desfile de camisas-verdes, formando um
eHectivo de quasi duas bandeiras.

E' mais uma brilhante demonstração de trabalho desenvolvi- -i
/0 no Nu:1 o nos pOUC03 mezes de sua instailação.

. Ao chefe districtal Francisco Mees e a seu degicado au
xiliar Luiz Emmerich, que merecem a admiração de todos os cami
,�as-verdes pelo dynamismo com que se dedicam á nossa grande
caus3., um vibrante ANAUÊ I

n
II II

d istrictal deNucleo Timbó - 81umenau
A operosa população de Blumenau está completamentedescrente da eHicacia do regime liberal-democratico, e, convicto de

que só o Integralismo poderá emancipar-nos economicamente do
poderío extrangeiro, attendoe, em massa, ao chamamento de Plinio
Salgado, para a reconstrucção da nova Patria Brasileira,

"

Assim é que, no Nucleo de Timbó, no dia 27 de janeiro
inscreveram-se 20 novos companheiros.
Vende-Ie um armazem, bem

afreguezado, sito no Canto do Es·
treito, districto «João Pessoa».
UTratar com Jacintho Luz, no

•
local.

i
�
•
•

EMPRE-
GO : Poara trabalho ex

terno, preciza-se de pessoas acti�
vas, na Crédito Mútuo Predial.

Agradecimento
I

... _

Mariano Agostinho Vieira e familia agradecem, dt! cora
ção, a todas as pe&soas que enviaram cartões e telegram
mas, apresentando-lhes condoIencias, por motivo da mórte
de sua genitora e sogra Maria Zeferina Vieira bem co-

A ,
ma as que remetteram coroas, ramalhetes e acompanha-
rai":1 o corpo daquella inditosa senhora até a sua última mo
rada.
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Dr. Pedro de Moura Ferro

fUNDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatistica e Informações
geraes sobre todo o Brasil

( Guia Geral do Brasil
UNI C O

(Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

• volum e -- Distrlcto feàeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .. Demais Estados do Brasil

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

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

Volume vspecial doEstado d� Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Calharina terá uma completa

elUO de informaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionae�.

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

I
Rua Esteves 1unlor, 16

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
--,�--------

de
-

..JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOUS

Ex-assistente do

Dr. Ricardo GotJtmann

Médico - Operador. Es
pecialista e.m alta C�rur
gia e Gínecologta

Res. Rua Esteves [umor,

261TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TELEPHONE 1284

E

Dr. Cid Campos f

I Escritorio: Rua Trajano}
: n' 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna-

SYPhllll,Vias Urinarias

Consultorio e Residencla'
Rua Trajano, 21 I

Consultas ás 17 horas
,Telephone 1.658

I
-"""""'"""""""�==---

IAdvogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
'!

Telephone n' 1548

CUNICA MEDICO-CIRURGIA Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ACADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

!R,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones: _

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

DO
-I

;

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

I

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS I

I Diagnostico àas m�lestias I
Internes pelos RAI05. X I

Tratamentos com as RadiO -

I
, Ondas Curtas e Ultra Curtas .

Radias U. Violeta e Infra-Ver�:
melhés-Completo Gabinete de

Ekc'ricidade Medica I
Applica O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raôlologiCO,
Consultorio: R. Felippe:1
Schrnidt n' 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs.c'Telef.
1475 - Res: Visconde de,
Ouro Preto 75-Telef. 1450

,

I
c •

•

rei ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, í tO.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

O
Em joias, moe- O"G_D.O*).�••O�$CG���(i,U ro das, barras, etc. ! F b

· II g
Compra-se, [e-

j' a rica de MoveiS �
, galmente. autorizdo pelo Banco- " �
do Brasil, pagando-se os melho- '

DE O
I r�s preços: Unica Joalheri.a aut?-

'

Pedro Vilali �
nzada pelo Banco do BrasIl, RIO <O •
berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

ESTYLO-ua João Pinto, : / B-TeIephone, 1693 I:
, ••0t)•••••��@�e$e8$8

. ---

---------

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Almanak Laemmert

Refinação de Assucar

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL,105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sitana rua prin

,

cipal do districto -joão Pessoa-
'.
com fundos

para o mar.
- TRATAR NESTA REDACÇÃO

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualiclade

Atwater Kant
o mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

�------------------ --------------._�

Flarisbelo Silva
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 JOÃO PINTO N. 21
----------------------------------------

Novidades
literarias

Palleteria
Argentil�a

A Educação na Russia Sooié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe�
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;;)P1UpUy
Edições de Adersen - Editores
Edifício d'A NOITE - /4'

andar RIO

,

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba)
é dar valar ao que é bom, é economico e

EXPERIMENTE E VERA QU'E
'" o":

;. v':' ,,�.;..
�. ..

fabricado com Oleina

rendÔSD
.

É SUPERIOR

---,--,---�-_. _._-.,_.�------------'--'-_._---- _ .....-.._.� _._...::--_.. .,.�_ .....,,�

... ,:•• �.'

....
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Florianopol is, Segunda-feira, 4 de Fevereiro de 1935

:-(ollabo

Bebado de illusões, certa vez, um castello
Dourado eu construÍ.,.Templo da minha Chim era,
Da minha Phantasia, esplendoroso e bello,
Accordando lendaria e remotissima era...

E nós dois, abraçados e cheios de anhelo,
Julgamos encontrar, da vida, a primavera, ..
Sonhando, entràmos, ambos irmanados no élo
Do amor, e da douçi a, e da paixão sincera!

Já despontára o dia. E tão linda manhã!
Queria dar-lhe um beijo e a apertar contra o peito ...
Ao longe a vi: fugira a minha castelã! ...

Rebelde, ao amor lancei a minha maldição.
Sob ruinas do castello encantado e desfeito,
Fiz morrer meu maguádo e triste coração!

Zicare lli Filho'.,

N

recuo Literario-
Direcção de L. Rornanovvski

P A R A N A E N S E'-S
G •II
�-----------------------'--�----.

����--�---�----------------------�-----------�
•G$.��AljI� ��-_�

o
..
.�-------.------��

-Irei fazer o possivel. Nem sempre se al�ança
o que se deseja; mas, com a bôa vontade.jvence-se me

tade da etapa.
-Pois eu, doutor, estou esperançosa. Sinto que

o snr. será o salvador do meu desespero.
U II
II

O automovel havia attravessado o largo da capel-
linha de S. Benedicto. Ha alguns metros de distancia;
na casinha tosca de madeira brilhava uma luz pállida e

melancholica.
-E' alí, onde está aquella luz, disse Luíza em voz

alta, é ali.
O Dr. Juliano fez um gesto para ver onde era.

No seu intimo passava-se uma cousa sobre-natural.
Aquelle logar coberto pela escuridão da noite,

encobria ante os seus olhos um drama que elle sentia
no seu sangue, mas a memoria lhe falhava e elle nada

compreendia
Como nós nos sentimos mal, quando temos na

ponta da lingua um assumpto 'e a memoria, nos falha.
E, emquanto 0'3 seus pensamentos se embaralha

vam no cerebro, o automovel vencera o seu itinerario e

parava emlrente a cazinha tosca de madeira.
Luiza abriu a portinhola e saltou com rapidez.
O Dr. Juliano, como despertado de um somno,

imitou-a.
81a pegou-o pelo braço empurrou a porta cerra

da da casinha, e puxou-o [lf_tra dentro.
Sobre a cama, a mãe de Luiza, acaba, de pru

nunciss o nome da filha CQI.no se a. chamasse, para dar
lhe o �nadeiro adeus.

lULza banhada em

mãe. cahiu de joelhos,
commovida:

Íagrimas, pegou nas 'mãos da

beijou-a Iortemente e disse,

'.�

Rainha, dos

campos

Nessa manhã de sol, sob um céo de saphira,
Ao sabor da corrente aerea c iprichosa,
O syrnbolo da paz arrulhante partira ...
Dois ílócos de algodão, duas petelas ne rosa!

Dois farrapos de paina alada e vaporosa
Descrevendo espiraes ante um ponto de (mira ....
Pombinhos de Noé tecendo essa formosa
L e.ría de que a brilhar Ponta Grossa surgira,

Nessa clara manhã de anciedade e alegria,
Ao lado de uma cruz solitaria e sombria,
Para gaudio da fé e orgulho de uma raça,

Nesses Campos Geraes de esmeralda offuscante,
Onde o olhar não attingiu a passagem distante
E onde o recórte anil dos horisontes passa.

Haltar Stocklar

�Mãézinha, hão morrerás! Não morrerás. Está

aqui ...Está aqui o seu Salvador. ..
O dr. Juliano, no entanto, vendo a agitação de

Luiza disse:
-Tenha calma minha joven. Quero examinar a

doente e vêr o que se póde fazer. E pegou o pulso
da enferma com a mão direita enquanto na esquerda
observava o seu relógio pulseira. Ficou assim por al

guns minutos. Depois cerrou o sobreolho. Tinha com

prehendido que a paciente estava nos ultimos mo

mentos 'de vida. Mas para não desanimar a Luiza,
-disse lhe que preparasse o quanto antes . umas botijas
,d'agua quente e as colocasse aos pés frios da mãe.

Mal o médico terminou a ordem, Luiza desap
pareceu á porta da cosinha.

O dr. Juliano pegou novamente o pulso da paciente.
Estava fraco.

Baixou-se e levantou as cobertas, Encostou o seu ouvi
do no peito que arfava, e onde o coração 'perdia, o

rythmo normal da vida.
O médico, então, endireitou-se fixOJ (I 0lh03

no rosto macro e descorado � da pobre mulher. Não
o ,

adeantava, áquellas horas tardías, naquelle arrabalde dis-

tante, tentar qualquer recurso scientifico. Não era possi
vel. Toda tentativa seria tarde de mais.

O dr. Juliano refletia e não tirava os olhos da en

ferma. Esta fez um movimento esforçado. Abriumuito
os seus olhos e pousou·os nos do médico que a olhava,

Moveu com os labios recequidos de febre. O
médico vendo aquella transformação na agonizante,
franziu a testa e sentiu um frio perpassar-lhe o corpo.
Baixou-se como para observai-a melhor.

A paciente porêm, pegou na mão do médico e

apertou-a cantra o seu peito. Semicerrou os olhos. De-

Parana,ense

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

POETAS
- ��-_.,------".,---- �

II
• •

Castello de Ouro ...

Orgulha-te em ser filho desta terra,
deste sólo de encantos feiticeiros
onde, ha o ouro verde que a herva-matte
e ergue a magestade dos Pinheiros!

encerra

Aqui, florindo ao sol como canteiros,
campos lindos estendem-se até á Serra ....
E a agua de rios imrnensos se decéira
em saltos regios, nos despenhadeilos.'

Riquezas naturaes--temos infindas.
As conter raneas são m llheres lindas
que só por nobres ideaes se inflammam.

De fibra rutila e de sangue ardente,
aqui, sob este céu, gloriosamente;
os corações da mocidade se amam.

Saraphlm França
••

II

e,--�---------------:
G---------------- .

'. .

NOI-TE OE REVEL.AQAO

.J

. ..

-..."I: .........-_._-_._�' _
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�...

.�

Por L, ROMANOWSKI I.· :
CONT1NUAÇAo ;,

--------------------�--------.

pois abriu-os novamente. Fez um novo esforço e numa

vóz fraca, disse:
-Jllliauo ... não me reconheces mais ... eu sou ...

eu sou... a Maria Luiza ...
Fez uma pauza,
O medico não pronunciou palavra. U'Il tremor

apo�erou-se dele. A agonizante, num" derradeiro esforço
continuou:

-Reconheci-te. Não mudaste de fisionomia ...
Juliano, Luiza... Luiza... é tua filha... Eu "estou mor-

rendo Ampare-a ... Elia é filha ... do nosso amor ...

Juliano Luiza ... Luiza é ...
Luiza apanhou as botijas com agua quente e,

apressadamente, aproximou-se da cama onde sua mãe
.

,

agomzante, num supremo esforço pronunciava as altimas
palavras:

-Luiza é... nossa ... filha ...
E para Luiza:
Minha ... filha ... este é... teu... pai.v, Juliano ...

Ju ... li ...ano...
'

, E a sua cabeça perdeu o eqinlibrio. A mão que
segurava a do medico abriu-se e cahiu á seu lado. Os
olhos viraram-se e páraram, Da bocca sahiu um leve
suspiro, Os labios se fecharam numa espressão de quem
morre satisfeito.

.

Luiza banhada em lagrimas vendo a mãe morrer,
atuou-se nos braços do medico,. instinctivamente, sem

nada pronunciar.
O Dr. Avila abraçou-a fortemente.

n "

.
u

E
.

assim naquella noite ele chuvinha fina chove-
rando, num arrabalde onde as ruas parecem estradas,
um medico pessimista e cilibatario,!abraçou pela primeira
vez o fructo .de seu amer e chorou pela vez primeira,

•
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TEL.EFUNKEN
Typo "Super"-Bayreuth"

(Im�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade

____ .I" .u�.�ma creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
A gentes'

Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Floríanopolis
FILlAES �� :-Blumenau-joinville -São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Quem afiança
o seu Refrigerador 1

rê.pital reali5a�0
Reseruas mais àll:

9,000:000$000

Receita em 1933
36.000:000$000

Jmmoueis
17.762:703$361

Respon9 bl llô "
13,472:299$349

(E tal mnoza assumiàas em 1933 2 36'-' n38'432<O;816
5 as respo bl "õ

.. '='.'=' • -!l'

f060 TRA;sSa III cões rderem·se sórnente aos ramos àe

a rompea h'
1

• PO) PoTES, que são os DOIS ui-uroe em que
n Ia opera

Agentes Sub-Agent '" R
.

Estaàos' õ B ;'1
e" e equlcõor-ee àe Auarlas em toàos 05

o ruau, no Urugua" (5uccursal) e nas prtriclpnea
praças extrangeiras IAgentes em floria[lopolis cnrneos LOBO & rIA.

T tua r. mafra n 35 (sobraào) raixo postal ]9
e eqr-, ALLIAt-IÇA Telepll. 1.083

Esc:r-iptorlos em Laguna e Itajahy Sub·Agl2ntes em

Blumenau e Lages
I :=�9"';;;. .w.��'N�·"�:'����'�'SIe-,f.�P'.,..-(oi;I;;l!iõ"_�._j.!.,M,;;;,';;';'v.i.";·i'�-;:';'�..,...-"'- .="'&�

�;W�I@i<4i��,,�����������J[��t:�*��������I_ laminas Gillette legitima
__

�
G�rREçOS AO PUBLICO AZUL, �

.lAI R��'!4j�, : (10$000 PROBACK,
NOVA. I

_. f • 't G
AZ UL 5$500 VALEr COAL �

� ( 1$200
e �

FRANCI: • NOVA (8$500
VrN[iE�SE NA �

� �
�

.....

�':'�)<
• P����fK 4$300 Pharmaeta e DrogHia da FÉ *

.
,0/$, �I 1 !,.." ( I �,OOO A' Rua Troiano H. 8 !
) 1'�... j 1 .

�
( 6$000

-

�

.

�_.... I· 1bl09 4$300 A REVEt-"lDEDORE5 �

CO��110 AlREO ,J _

(700 " Preços excepclona.. I
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PROCURE LER
o

"Calendario Blu
rnenauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente ilIustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTf(AL

Fechamento de
matas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uru6uay-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.

UM refrlger.dor , �m 9�lnde conforto plr. • I." • lambe. _
emprego de capltll que precisl d. ..tudo.

O, refrig�radore5 G. E" .Iém d. possulrelll tudo • que •• •
mil. moderno ,e perfeito em refrigeraçio electric., IIII.m, .....ra
General aecttlcJ um. supreml Slrlnti. d. qlHllld.d., dui.çIo • v.....

Ao c�mprar um re�rigerador, 'JJelu!�.!., 4. ." -. �u ....
•• f.brjc.n�. conhecIdo • d. cenll'RfI .. ..... • .......,.., G. ..

Peça Informaç6u .. 11m. d llrlf" ....
..110. et!xili., II' ', ti ..

� Uonfeitaria
II Especialidades 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' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,.)_ ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

'

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

Agentes das Industrias 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
LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. TeI.: "Atherino" ··-Cai:lHl Postal, 102-··Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E 5THELL A"

... o E···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar-

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João timentos para exmas. familias
.

Pessôa e Florianopolis -Biguassú. Restaurant á la' carte
Prestações mensaes desde 30$000 Almoço; com cinco pratos variados, todos os dias,

A 50cieôaàe 51? crie ...rrega õn construcçõo ôe Préôios das 11 ás 14 horas por 2 CI:!. !5 O sómente
rica lótes aôquirlOo9,meôiante o pagamento ôe u.ma_entraOa á

�

ulsta e o restante em pogamentos mensaes. Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82

e Moralidade-Casa de primeira ordem Commercio por. grosso de Sal, Trigo, Farello,

PHONE, 1521. Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420 Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

.

OU com o corrector EDUARDO NICOLlCH . II

'ARTIGOS PARA PRESENTES
..

A mais linda e moderna exposição de vasos e artigos para presntes na CasaM.ac�donia·
Visi!�m fiem c�mPI"Omhifi.,s : Pe.-full1 ....ias aArmerinha·

..

.

,
..

I

f
Com. -SOO podereis comprar um

rasco de RODAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

-- , I

Fabrica de Moveis Catharinense
OE

Paulo Schlemper
orrosn Q E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é

o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filho«.
Linôo Vista Panoramica.

EsplenCliCla praia ôe banhos.
Qptima nascente ôe agua potcuel,

Terrenos rnrnpletcrnerrte planos.

R VILLA BALHEARIA Ol5TA a:

1000 metros õc Ponte Herctt!o Luz.
800 CIo Branôe Quartel feôeral, em construcçõo.

600 ao 6rupo Escolar JOSIZ Boiteux.
Ha séôe ào Oistricto João Peasóu,

--- funàaàa em 1870 ---

5E6UR05 TERRE5TRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS �

......-

RUA
_

CfOAO� �TADQ,__ �
__.

e Senhorinhas!senhoras
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 encano

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

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funôaôCl em 1886

Para o Natal e Anno bOI1l, 05
votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelIe systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telephone ou por phono
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
EncaOernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Releua etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

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

�. '.

�:'��t'"��;;,��-�?rt��j;i��r���"-�����, ..��'_��<' ,J��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZETA Amanhã á� 1 6 horas na Se-

p O V O
cretaria da Faculdade de Direito,

"""'...:wm·,.......?''''... '''#'''''''W"R* A"",,,"'=�Q r��.....�_�C�7�re�O��.....��.��'f���.�������_�_��b�=�-_�� encerrar-se- ão as inscripções para
o exame vestibular.

�r�;:��-::OO�1�X��:::�������OO������r.,*..:!, ����:��������� � � �===� �
I Nos s a Vi d a � �Carnaval!D:---_"""'���""-'''''''''Z''''''''�- - --"'&'--__'Ir-J L......,.."..,�_�Carnava I.I�I.����&.."!:��L1���� �_��������l.:!!���
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\*Em Blackpool, Inglaterra,
. ��i�m������.r����

existe o "Clube dos Descascado-
res de Batata", o qual congte: Realizou-se ontem o concurso

ga muitos homens que, tendo de blócos carnavalescos, prorno
perdido seus empregos ou [ra- vida pelo inquieto kalifa Feris
cassado em seus negacios, viram- Boabaid, o emir da zona, pro'
se obrigados a ganhar e vida de prietario da conhecida tenda
um modo origtnal. Suas esposas; arabe «Casa das Meias».
empregadas em differentes casas Concorreram os «Filhos da
entregam-se aos fazeres domés- Lua» e o <Br.nca quem pôde»,
ficas, senda, então, ajudados pe- conquistando este o primeiro lugar,
los seus maridos, que hora limpam por 6 contra 4 votos. A turma

os sapatos dos oisilantes, ora cem uma destreza maravilhosa, deso- julgadora foi composta d03 srs.

brigam-se da tarefa de descascar batatas. Durante a temporada Germano B_ilke, Og� Manne
mais laboriosa de Bac/e, pool cada qual procura superar o seu back, João Moura Junior, Julio
próprio record, descascando grandes quantidades de batatas. Trompwsky, João Barbosa, Do-

A' tarde, é a melhor hora para elles, que se reunem para o mingos Silva, Donato Pereira,
chá, em seu clube, quando comparama quantidade de batatas. que Alcebiades D:as. Luiz Bom e
cada um descascou. Às façanhas quesóem narrar os pescadores, com Primo Russi. Apuraram a votação
um Jedo de [aelancia, nada são comparadas com as desses home-

que de accôrdo com o Código
ns, que blasonam, com evidente orgulho sobre o numero de tuber- Eleitoral foi secreta, os srs. Joãocuias descascados. Meirelles Jo,., Adrlino RodriguesQuando a temporada estival passa e o serviço escasseia, el-

e Aurelio Sabino, que constataramles rcunem-se em assembléa e elegem o campeão, encerrando as ses- ter o «Brinca quem pôde» sahido
sõ-s com um jantar, cujo prato, principal e um pastel de ... batatas, vencedor.

A taça Sympat.iia que cons

tituio o premio será dentro de
poucos dias .entrejue ao blóco
vencedor.

I�-135 FEVEREIRO 3-;-1

'Prof. filtiw Flõres

A data de hoje assigna]a o an

nivers ario natalício do nosso tale
toso c o n f r a d e c b r i Ihante
espirita da intellectualidade catha
rinense sr. professor Altino Flô
res.

Director do vibrante e concei
tuado vespertino O Estado, pre
sidente da Associação de Im
prensa e da Academia de Letras
o c ilto anniversariante é um

dos elementos mais destacados
no nosso meio literario e social.
A Gazela prazeirosamente a

braça-o.

Vtco« Alice Cosia Vaz

Festeja hoje o seu anr.iversario
natalicio a

.

exma. sra. d. Alice
Costa Vaz, viuva do nosso sau

doso conterraneo sr. João Vaz
Sobrinho.

Ref(istra.se hoje a passagem da
data anniversaria do nosso vene

rando conterraneo sr. major Leo

poldo Diniz, cirurgião dentista e

genitor dos srs. José de Dinil nos
so collega de imprensa, dr. Di
niz Junior, brilhante jornalista e

deputado federal e Marqu�z de
Diniz official maior do Thesouro
Nacional.

Faz annos hoje o sr. dr. Cel
so Bayma, ex-senador por este

Estado e residente no Rio de

Janeiro.

Deflue hoje a data do anniversa
ria do capitalista Eduardo Horn,
do alto commercio desta praça.

Transcorre hoje o anniversario
natalicio do cap. Euclides de Cas
Iro, official reformado da Força
Publica.

A data d� ôntem assignalou a

passagem do anniversario natali
cio da exma. sra. d. Hermengar
da Segui da Cunha, esposa do
SI. João Alcântara da Cunha,
chefe do trafico-tclegraphico do
D. R. dos Correios e Tele�raphos
nesta cidade e delegado-eleitor á
Assembléa Nacional.
A Gazeta respeitosamente feli

cita-a.

fAZEm AHH05 H01E:

a gentil senhorinha Dorvalina
Goulart, filha do sr. Pedro Gou
lart;

t

�!

\
iJ.�

a exma, sra. d. Herondina
Porto Sucena, esposa do sr. Ma
rio Sucena;

a exma. sra. d. Maria Loba
to di Concili, esposa do sr. Nico
lau di Cóncilio;

à senhorinha Hilda Calvalho,
filha do sr. Argemiro Carvalho;

a menina New,a, filha do sr.

João da Matta Bonzon Iunccio
nario postal.
EHLAfE

Realizou-se sabbado, na resi
dencia do sr. João Leal Meireller,
em Coqueiros, o enlace matrimo
nial de sua filha senhorinha Alice
Leal de Meirelles, com o sr. Pros
pero Leal.

Serviram de padrinhos no acto

civil por parte da noiva, o sr. e

sra. Jor.é Leal de Meirelfes e por
parte do noivo, o sr. Euripedes
LOpes.

No acto religioso a noiõa teve

como testemunha o sr. e sra. João
Leal de Meirelles Junior e o noi
vo o sr. e sra. Guilherme Spe
randio.
6EHTE HOVFI

ISS M Oraria"
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q Redactor CYPRIANO JOSE' ����������� ����������Ü
Box

Damos 05 resultados dos jogos
do Campeonato Brasileiro de Ioot
ball realizados até 3 I de janeiro
proximo findo: Piauhy x Ceará;
empataram. CearáxPiauhy; vence

dor Ceará. ParáxAmazonas; ven

ceder Pará. ParáxMaranhão; ven
cedor Pará. R. G. Norte x Ala

gôas; vencedor R. G. Norte. Per
nambucoxR. G. Norte; vencedor
Pernambuco. Pará x Ceará; esse

jogo não terminou em virtude de
um accidente verificado entre o

center-forward cearense e o keeper
paraense. Quando foi suspenso o

jogo accusava o placard a victo-
Fomos informados que· o blóco ria dos paraenses por 2x 1.

carnavalesco -Não digo, de gen- Jà [ôram desclassificados: Ama
tis lourinhas do Matto Grosso, zonas, Maranhão, Piauhy, Ala
enfrentarão as morenas, sabbado, gôas e R. G. do Norte. Classili- Bisbilhota. Que Cidadeno Lyra. caram-se: Parà, Pernambuco e Você fez, você teceu!
Prefiram sempre o inegua- Cearà, caso vença ou empate ain- Com toda a sinceridade

S �A-O
da com o Parà. Você tem o applauso meu!vavel A RiiiiiIt· ,Os jogos CearàxParà e R. G.

I ND IOde Curityba NortexPernambuco renderam. res-

Vá pa9ar a pectivamente, 8 e I 5 contos.

luz

Finda·se O pr-aso

Futeból
Estamo3 seguramente informa

dos de que o Governo do Esta
do está disposto a contribuir com
expressiva importancia, p,ua o so

erguimenta da Federação Catha
rinense de Desportos.Lyra Tennis

de CAMPEONATO
BRASILEIRO

Mais uma vez o Botafogo do
Rio de Janeiro cahiu deante o club
argentino, de um modo critico.
Desta, foi o seu vencedor o Ri
Ver Plale de Buenos Ayres, pelo
scorre de 4x2. No segundo tem

po nada menos de 20 [ouls fG
ram apitados contra o {Botafogo!
Foram registrados 6 offí-sids e

8 corners. E' esse o scracht que
representa e por certo represen-
, B'l I
ra o rasu, no campeonato mun-

dial de foo�o)all. PoSre Brasil!

fHE6Am UH5 ...
Vindo da cidade de Itajahy,

acha-se nesta cidade o sr. João
Meirelles, gerente do filial do Ban
co do Brasil naquella cidade.

Regressou, ha dias, da Capital
da Republica, o sr. telegraphista
Ildefonso Linhares, que terminou,
no anno findo, 110 Instituto Polité
chnico o curso de Agrimensura.

De Lages regresou o sr. Jayme
Ramos.

Viajou para Blumenau o sr.

Polibio Coelho.

Reappareceu sabbado último a

magnifica banda de musica
«Oraria», composta dos elementos
do «Chiquinho Jazz». e sob a re

gencia do maestro Sarapião. Se
gundo nos consta a sublime phi
larmonica fará ainda esta semana

uma audição pública, da qual pú
blicaremcs, em tempo, o program
ma.

Palp!tls ubre O

ubbado
baile

As famílias que veraneiam em

Coqueiros, estão preparando um

bléco carnavalesco para a proxima
noitada de 9 de corrente.

Co:nm enta-se q'Je o codão
Arreda loura, qUe a morena qu�r

passsar. irá ao Lyra, sabbado, com
sua original phantasia de Arco
friso

O blóco do Lyra Tennis, até

h::+�. já conta com ma.s de 25

pares.

Termina amanhã o prazo
para o pagamento do consu

mo da luz da zona em que
se incluem as ruas:

Largo Raulino Horn, Bec
co Loureiro, rua Laura Cami
nha Meira, Praça General
Osório, rua Curitybanos, ViI-Agra dec�- la Berretta, rua Campos No-

menta vos.

E S P -I B J
O Senhor João Grumixamà,

m ão au o o
.

occa u- Nas Reclamações do Povo,
nior não encontrou muita camara- Com muita razão reclama
dagem, ontem, quando enírentou U '

m caso que não e novo. ..
o Palestra ltalia, local.

Os rapazes do club de Romeu
exerceram certa pressão sobre os

seus leaes adversarias. e si não

fôsse a desastrosa actuação do
juiz, por certo teriam vencido o

jogo. Entretanto, um empate de
I x 1 coroou de existo os dois
bandos. O juiz foi aggredido. ten
do sido protegido por uma es

colta de fuzileiros navaes.

POLO AQUATICO
O São Paulo foi o vencedor.

ontem. em S. Paulo. da unica

partida ali realizada desse impor
tante sport. que jà tem repercur
sã\) em diversos Estados do Bra
sil. Sua victoria foi sobre a for
te equipe da Associação Athleo
ctica.

O BAHIANO PARTE

Garaga Amar:cana
Rua Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

José Nunes (bahiano), impetuo
so centro-avante da equipe da
Aviação Naval, deixarà hoje a

nossa capital. de regresso ao Rio
de Janeiro a bordo do Comi.
.Jllcidio.

Ford V 8.200 S€Us companheiros de team,
J lhe apresentam despedidas, e, de
� sejando que seja bem feliz na

E NADA MAl31 1 sua futura commissão.

BASCKET-BALL
O Club de Regatas Fla

mengo sagrou-se campeão canoca

de basket-ball. .,

Foi notavel a temporada dos

I rubros-negros. que não provaram
I Je uma só derrota, levantando in

Concerta.se radio com a I vidos. o titulo de campeão.
maxima perfeição e garantia.
Tratar com' o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jer.mimo n. Coelho 18.

Cartazes
Dia

do

m.JTR05 PARTEm ...

Para Itajahy, .seguiu hoje o sr.

Colombo Sabino. a sua caverna.
--------------------------

Acha-se em festas o lar do sr.

Olavo Passos e de sua eXma es- ODEON - Sempre no meu

posa d. Francisca Possas com o Mocot6-vem- coração, ás 7 horas.
nascimento de mais um herdeiro. aba ixo
BAPTI5ADO IMPERIAL-:-8eau Genio. ás

Ontem foram levados á pia Prosseguem annimadissimos os 5, 7 e 8,30 horas.

baptismal da Cathedral Metropo- ensaios da barulhenta turma do ROYAL-fiurora de duaslitana os petizes: João filho de Saul, que repetirá. neste formi- vidas, ás 7 e 8,30 horas.J e r o n ymoS o a r e s e e A- doloso carnaval, os -seus estupen
delia Soares; Milton, filha de dos e costumeiros successos.

João Pedro Silva e Judith Sil- Conseguimos saber que, para
va; Maria Therezinha filha de 1935, o «Mocotó-vem-abaixo en

José Sobierashy e Ruth Silva; saia duas novas canções.
Ruth, filha de João Clemente E desta vez que as casinhas
Britto e Corina Britto. do Mocoló se despencam da

quellas alturas.

Não pudemo passá sem vi

agardecê as pessôa que os acom

panharo no transe de sabado ur

timo, muito esperciarmente o sr.

Jairo Calado, dono da Gazeta,
que sobe tratá a negrada a «Li
côr de Cacau» e cerveja.

Bida (presidente) Sarapião
(mestre) Barbosa. Hugo, Pesado
(Onofre) Xéde, Brasil. Femiri
nha. Souza. todos agardfci.:Ios.

Zé-Pereira
dos Te

nentes
Sahiu ôntem, á noite, á rua, o

esperado Zé-Pereira dos Tenen
tes do Diabo.

Irrompendo de um dos cantos

da Praça 1 5, o barulhento Zé
Pereira surgiu garbosamente, ao

toque de clarins. com suas interes
santes allegorias.

Após varias evoluções pela
«Broadway e circumvisinhanças.
os foliões tenentistas recolheram-se

CENTRAL-Gstrada do Pe
rigo, ás 7 e 8,30 horas.

o melhor sortimento
artigos para homens F-O
casa A CAPITAL.

Concertas
de Radia

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi-
co SABÃO INDIO

BRO N. 16

SE QUERES ANPAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

de Phone.
na

1.212

.•.• __�_..._ ...__ ..... ...-;. ... _'<-_""".·.':n·�4·,._.

BOXEUR E EMPRESARiO
Não foram coroadas de exito

as negociações para a luta de box
entre Licínio e Numas Car
doso, em virtude daquelle, querer
ser aproprio empresário. da mes

ma. Emquallto esse illustre boxeur
pensava assim, Numas nos decla
rava, lutaria como sportman, em

beneficio da pobreza. E' preciso
prever que o boxeur não póde
ser, em nenhuma hypothese, em

presario de sua propr.a luta.

Esteve, no sabbado, em visita
a Escola de Aprendizes Mari
nheiros a Delegação Gaucha de
Athletismo, que disputou o cam

peonato. no Rio de Janeiro.
�����[�������
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Com a [otmidaoel A
CIDADE, dr. Bis
bilhota.

E' Cidade de valôr
E feita de pedra e cal!
Digamos. pois, sem favor
E' Cidade CapitaL.

O grande Hitler é

vegetariano ...

O verdadeiro altmento
Vem-nos sempre da Natura!
E por isso eu louvo o intento
De quem gosta de verdura!

Com as Reclamações
do Povo.

Grumixama eu tambem acho
Muito escura aquella rua

!Vias a Luz està por baixo
Só si contratar a Lua!

C, éves e mais gréves ...

Lei de Segurança é igual
A qualquer má injecção
Que em vez de curar o

Provoca séria infecção!
mal

O Cavalleiro da &s·
perança vem ahi?

Cavalleiro da Esperança
Póde agora regressar, ..
Venha já, pois, sem tardança.
Si está prestes a chegar!

fi mlssao Souza
Costa, ao que se díz,
foi pedir um empresti
mo de 20 milhões a

"Cio Sam ...

Logo vi--diz o Narciso
Quando alguem nos vem lampeio

(ro
Com muita graça e sorriso:
E' pedido de dinheiro ...

Sahiu,
«Banda

$nlem,
Ororia» .

a

Banda Ororia ôntem sahiu
E uma' volta a Praça deu
Sarapião se expandiu
Mas, desta vez, não ... comev

�arapll�
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