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Anna Florianopolis, Quinta-feira 7 de Fevereiro de 1935
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INúmero atrazado $300$20°1Número avulso Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO
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E ramfDgad@
a lei de segurança RIO, 7 (C) - Informam-nos

Rio, 7 CG)-A Commissão de Constituição � Justiça ainda de Livramento que um piquete
ôntem se reuniu, pará continuação dos debates em torno do proje- de cavallaria urugunyo, que gua

cto da lei de segurança. Falaram 05 srs. Bergamini c Ncrêu Ra- nece os arredores de Rivera,levan
mos. O sr. B:õrgamini argumentou amplamente, no sentido de mos- tau o gado pertencente ao laz en

trar a inconstituciomlidad e do projecto. Argumentou particularmente dciro brasilciro Dario Rosa, re

com relação a' j penas e aos prazos.
sidente em Marco Lopes, locali-

O sr. N .rêu Ra:-nos declarou acceitar o projecto par,l base dade situada na linha divisionaria

(13 di5C1lssão, e co-icor.Íou com varia, suggestões, jà feitas. Por seu do Brasil com o Uruguay.
lado, apontou

__

co.recçá i d . r.�tras falhas. Cornprac para vos-c-o-n-v-c-n-�
Por lun, o sr. FranCISco Marcondes declarou que marcava a cer O iormidavel e econorni

re�nião /.::gliínt.:', d�. hoje, para apresentação de �uggestõe:;, por es-I co SABÃO li'-JDIO
cnpto, licando o relator com um prazo d:õ 10 dias Fara apresentar

�=?;.='-'���_...__.... .__ i�egoii

A' o dep,

Ha muito, ill1placallel epizoo-!Jt._j dizima
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missa ,

� A"C'.\ e:l"'- t5'J'fia�� !?fi,
�� Ifltl�TG \1JIi

RIO, 7 CG) - O president
da RepúLlica negou sancção a

resolução legisbtin, qu.' drspõ.:
sobre a promoção. i.l(\,;" merecaner.

to, dos têLgral'L,�t:1S de ·4 ii. e 5d.
classes e praticantes ch, 1 ,mar] -s eh

ex-Repartiç:lo Gêral Jus Te1,_:
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\gentes-correspondentes em ella, a dama aristocrática, esquece Imperialismo Econornico
quasi todas as localidades sua posiça-a e torna-se uma ladra '.

u. J. B.

do Estado. PUNIO SALGADO

CO IIa bo ra_ção Quando se fala em imperialismo economico não se deve
Não será deVolvido o origin;Y, RIO, 6 (G) _ A sra. Annita

.

h f
.

h h d II
.

I d" cone b r idéa dA uma detern i' d -
.

d d d
. mm a casa, UI com min a amiva C egan o áque a capital, m-

e e a" 1 na a naçao, organiza a e mo o

publicado ou não. Puls, dama da alta sociedade e ao seu dormitorio, afim de Íazer giu-se a uma leiteria, clefronte do a sugar de outras todos os elementos de vitalidade, atravéz de tran-

O conceito extiresso etr arli indi it d t d f t d l d d b d f
-

.

f' d t 11 I t b
.

d' Igl a a au ora o ur o e um a toi etie. ponto e esem arque, on e ez sacçoes commerciaes, a irn e conver er aque es e emen os a sorvi-

go e collaboracão, mesmr soli I d I ti
.

d d bri d d F p. d d
.

I
d'

ane e p a ma craveja o e n- Nessa occasião, vi sobre um pequena refeição, tendo, porem,
os em novas expressões .� orça e ouer e caracter naciona .

cita a, não implica <'in respon Ih t N' th r O'
.

I' d
'

scbilidade ou endõsst 001' parte I h
an

est, ptredsa ':l�
'd

iC

eroYt apfos movel, creio que uma cômrnoda, durante a travessia da bahia, sido impena ismc, sen o uma organização que se estructura

d R d -

aver en a o SUiCi ar-se e er u- varias jnias, entre as quaes um accommettida de uma vertigem, dentro de um paiz, nem por isso é uma expressão politica desse
a

eA,acça.o. gido da sua residencia, depondo anel de platina, com dois bri- quando lôra amparada por um paiz. As c:ondicções favoraveis do meio, a questão da> materias

ssignaturas na policia, confessou o delicto. Ihantes... senhor de idade. primas, dos combustíveis, o gráo de desenvolvimento téchnico do

A I',JNO 44$000 Ouvida pela imprensa, narrou Annita Pu!', nessa altura, fez Em seguida informa que a
proletario, a maneira como esti,o dispostas as forças da Capital,

SEMESTR,E 24<1t.OOO ella a sua odysséa, conlessando-se d d V d tudo isso influe para que se arme num paiz, com maior ou menor
iP . � uma pausa emora a. en o, importancia obtida com a venda

TRIMESTRE 12$000 arrependida e env ....ergonhada do porem
.

I' t I f potencia, o imperialismo absorvente. Elle representa o inicio da phase
" J que o,s jorna is as aguar- do ane em questões ai gasta

MEZ 4$000 acto que praticára. da�am a continuação da sua .nar- por ella mesma, mas que um ho-
da evolução capitalista.

A correspondencia, bem como Annita Puls, veste uma toilette ratrva, para elles .bastante mte- mem corpulento e baixo, qu� se
Os grandes <trusis», monopolis syndicatos, bancos e corn-

os valores relativos aos an- negra. Seu chapéu branco, com ressante d t Ih d I I panhia constituem forças poderosas agindo denti o do Estado, com

_

' plOsegmu. e a an o

I
dizia po ici,a, ,s.e a,PProp,riár,a de

nuncios e assig.naturas devem enfeite 'preto, acha-se bem usado. que tend M M I d plena liberdadade que lhes outorzarn os priacipios fundamentaes da
v, o me. ana se ausen- duzentos mi reis, isto e, era ao

�

ser enviados ao Director-Ge- Sapatos pretos, tambem, mas tado do qu t d II 1 I d I
economia classica, oriunda dos physiocratas e da Revolução Fra-

ar o �n <! e a se en- tal po icia os uzentos mi réis,
rente J�iro Callado. ainda em bom estado. As meias contra�a, aproveitou-se dessa op- para que fretasse um automovel

ceza.

Caixa rostal 37 côr de carne, um pouco claras, portunld�de para �possar-3e do e elle não apparecera. Esse indi-
Essas expressões do imperialismo economico servem-se do

""'''''lN'''' """""""" -_.. =m"B"n=n devem ser novas. Tinha ataduras anel. Foi uma, fascInação! E. con- viduo, diz ella, a havia acompa-
Esdado para os Seus fim, influem na estructuração das leis de um

Vemle�:a3 um armazém, bem nos dois pulsos. Perguntamos como [essa, em seguida, que no dia se- nhado durante todo o dia. paiz, na, directrizes, de sua política exterior. na consagração de

alreguezado, sito no Canto do E5' se ferira. guinte levou a joia a um joalheiro certas theses de direito que consultam as conveniencias dos grupos
.

d" J P E' C d I
Annita Puls, quando falava aos f'

.

treito, istncto « oão essoa»,
_. u queria morrer. om o argo de São Francisco, não

manceiros .

..�

J
.

I I I"
. .

d h b d j'ornalistas, acariciava uma allian- M I'd d
. .

I'
.

P
1 ralar com acmt 10 �UZ, no uma armna que tirára a min a sa en o o número da casa, mas

as, na rea I a c, o Impena rsrno econormco não tem atria,
I 1 b I N' h

.

I d ça que trazia no dedo annular trari d d t J r

I
.

ocar, o sa, em ict eroy, cortei os pu - ten o certeza de que fica proxima ao con rano o que erra arnenre se pensa, quanno se ta a em impe-

sos. Mas estou melhor. Apenas á igreja de S. Francisco. Ao esquerdo. rialismo inglez, imperialismo norte-americano, etc.

tenho a mão esquerda um pouco joalheiro ql\e a attendera, olle- Era a sua alliança de casamen- As forças economico-linan-eiras, q'Je se desenvolvem Ijvr,�;......;;.
dormente. rec:u o anel á vJn�a, rec:bendo, I

to, que lhe relembrava lelicida- mente no seio das democracias, os ag-mtes da expansão industrial e

'

-Por 'que desejava morte entao, nessa occasrão, quinhentos de pass.ada. commercial usam apenas das Naçõe, em qu� se acham installados,
tão trágica? mil réis pelo mesmo.

Anmta levanta os olhos para o c imo de instrumentos políticos necessarios aos seus fins, pois é atra-

-Já me considero velha. E lY18is tarde, continua eIla, ven- reporter e compreendendo a inter- vh de certas formulas inherentes ao conceito da sob:'!rania nacional

MINISTERIO DA FAZENDA entendo que toda mulher, desde do-se descoberta como autora do rogacão, co;n vóz commovida: que essas forças e agentes encontnrn maior facilidad� de agir, des·

que cO!llpletou os quarenta, deve furto em questão, resolveu aban- D�pois disto, prefiro morrer de de o tratado commercial e as con lenções aduaneiras, á obtenção de

deixar a vida. A nenhuma dellas donar sua residencia, rumando pa- fome a ter de voltar para a com-
favores alfand�garios de privilegios e concessões e, finalmente, os

deve interessar o mundo, prÍnci- ra Nictheroy, com a intenção de panhia de meu marido. pactos e allianças internacionaes até ás operações militares e á guerra,

palmente, quando começa a en- se suicidar, pois, 5endo muito re- Nos circulos pol c'ae; acredita- O imperialismo economico, portanto, n3.o deve ser consi-

velhecer. . . lacionada, envergonhava-se com a se que essa avcntUla s�ja um ca- derado como expressão de uma mcionalidade, mas como uma força
Annita não se expressa bem no situação em que se encontrava. 50 de cleptomania. internacional occasionalmente installad.l num paiz, ::"xplorando até os

nosso idioma. Mesmo assim, pro-
sentimentos mais nobres de um povo e SU'lS proprias aspirações idea'

curava responder com acerto tudo �������oo��oo�oo��.r*!������� listas e espirituaes.
quanto lhe perguntavam. Pediram-I � � O comparecimento do Integralismo ao pleito de Outubro

}�c:çi�e eC:íl:!:�;�:d:i.1 s;;o�;�:i: � D E S P O R TOS I�I�
p. p" cOD:e���o� o:eup::::�i�� �!����:�:-V�l:l;�di�ao�d�� informl'

mente: � It ções, de doutrinação para a fund.ição de nucleos.

-Sou filha de Max Puls e '"I I'
Ha msêes, brasileiros d,� R!banceira,-S. João Baptista,

Maúa Cram", N"ci na Repu � Redactor' rJ solicitaram á Secretaria de Pmplgandl a id, de uma coraVa'"

����u�,lem., em Laage Meek: 1t.",.,___""_""""",, =:..��!�"",s." áqueIla ID:���:e'ultimo, o sr, Secretario Pmvincial de Proplg,,' �
=���om�i s�:��: ?muito bem. _�ors. JS.Ts�eTT,rcel.IT·aJoBrgaeslosPro��eÇI� .

t Entretta�to, dha c€rta dtuvida na �aer::��patoa1!o 1�r:,u��n;�iJ::5S�';;�I��ia��:n�l�s�r!:r��_s�lt:�
LJ r lV, In erpre açao o seu vo o.

I
li d" A

.

d' h
.

I cal
Precisava de curativos nos feri-

son Nunes-Dr. Affonso V�lga Coube, então, ao presidente
auto, para daquBe

e Istnc2toS' o.melO- dia,
c egava, ao mesmo o

mentos. Por isso, procurei curat:- -l\Telson Machado--Tel. A'l-'
.

d F d - d
a ctlraVan3 e rusque, camlsa�·ver es tendo a frente o che .I

1 VI I I Intermo a e eraçao o esem- IM' B S h f F' d
. ..

vos apropriados, para isso. Quan- bano LUCI'O- Tose' Tolenll'no de t 'd t A h F I vo OSimann e enno c ae er. OI e Intenso regoSljO o encoll'

J' I I pa e occorn ú en re o Va y. d' r fi' r
.

b N'
do cuidava das minhas mãos, Souza-Jose' Ci'\l'nl'z e Cyprl'- C Llth I'

.

d f
tro os Integra istas onanopo ItItanos e rusquenses. a occasião

•
LJ • e p te lCO, opman o a avor f b'd I h h h' I b

'

chegava a pol icia, avisada, que no Jose' va-o ser enlregues os des- d
.

d' - d t1 h f' d
oram ati as a gumas capas p otograp icas pe o om companheuo

fo"ra.
a In Icaçao o pva y, Ican o Ad I h W I d k

. d FCD' C J'
.

d'
o t> o a en ows y.

d
imos a . . . assim o sr. . ose na na Irec- A· I 1 I Ih .... d d

. d
Em segui a. p�rguI'ltaram�lhe si, - t' d t'd dA' popu ação oca aco eu os mlSilonanos � a outnna

çao spor iva a en I a e. SSim SIGMA
.

f h' rd d
. 1.

com eHeito, tinha procedencia a Conforme foAra noti'ci'ado', reali' _ d'd t
. com a satis ação e osplta i a e que são o apanagiO (JI)

os cargos e presi en e, vice-pre- b '1'
accusação que lhe faziam, de ha- " I

.

'd
.

I I
,raSi eIro.

f d
zou-se ontem a e elção para pre- SI ente, secretano gera,

.

se· A' d ' '5 I f
.

d d
'" , d' fi

ver urta o um anel, ao que elle h' d t' 2' t' ,. h
tar e, as 10ras, 01 a o iniCiO a sessão e Insta a'

enc imenlo e cargos vagos na ere ano, secre ano, t e d N 1 I J d 1.

promplamen:e resfondeu laHirma, Fed�racão Cetharin�nse de Des- soureiro, 2' thesoureiro, orador, çã� o

ucFeol ocal, no sa ãOI o Th�atro que estava repleto (]C

tÍvamente, até com um leve sor- D' t d S -
aSSistentes. a aram, o comp. vo Mosimann, com a franqueza qUt

. portos. e Irec or e ports serao occu- .

b
.

d d d
. . .

SiSO C'd d b I h
o caractiHIza, so ' re a sene a e o movimento Integralista; o comp,

.

ompareceram os preSI entes pa os, em reve, pe os sen ores C I S d b
.

ff
.

d d P'd
'

Ojjicia: N. 205 - ,�o !.ri- A HISTORIA DE ANNITAd! clubs e representantes em ge- acima citados, respectivamente. d arCos a�, so re a me iC�dclad dO gov�mo el arhl. os, o Pf�f1�
bunJI de Contas -- Sollclta ral e ás 8 horas foi aberta a E' mais uma victoriosa etapa que

o

omn:ulllsmoHe a. neccsBsi
a c o reglmen ,n.tegra Ista; e, mal'

seja distribuida à Delegacia E Annita Puls foi detalhando sessio pr�3idida pelo Sr. Nelson fi Gazeia vence, dessas colum- mi'ente,
o

:o�pp, ,enBnqu�l'
osco sobre os benehclOs que o Integr

F· 1 d TI N
. .

I
. .

d I N I
lsmo trara a atna raSl eira.

Isca o leSOUrO aClo- a sua tnste mtona estas u timas unes. nas, congratu ando-se·com os spor- Ab
..

_

.

nal no Estado de Santa Ca- semanas, da maneira seguinte: A chapa já conhecida soffreria I tmen catharinense. II'
erta a mscnpçao apre�entaram-se 14 �ov�s companheiro;

tharina a importancia de . . . -Ha cerca de IS dias pas- uma unica alteração, de accôrdo I �ue .

a

11
mesmo prestaram o seu juramento de hdelIdade ao Chel

2.200:000$000, para. atten- sados estive em visita á minha com o voto do representante do

I
Continua na 6a. pagina aClOna., ..

'

der, no corrente ann0, ás amiga Mme. Milria Roraxhcke, Athletico F. Club-sr. capitão
A chefia do nov.el nucle� fiCOU confiada aos co�panhelr

despesas de material com residente á rua Almirante Alexan- BiUencourt-c.ue foi contrario á I <?tt0-rAdler (cheSf�), Felippe R.emert dos Santos (secretano) e O

obra dos Portos de ItaJ;ahy e deino, CUj'o numero não me re-' d' - d
•

C J' D' E.&"
. ViO hornaz da ilva (thesoureuo).

In tlcaçado SO srt· d
. FoseCParDa

i- .

n I e rme i ra Camisas-verdes da Provincia de Santa Catharina! Aos noV

Laguna, a cargo da Fiscaliza- cordoo Essa visita durou mais ou rec or e por a . . . h
.

d'
'

ção dos Portos de Santa Ca- menos seis horas, porque foi em Acr�ditamos que o gesto do compan AN��oss�
sau ação.

tharina, do D. N. p. N. (339- retribuição á visita anteriormente sympahco representante Hão tenha Pessoa habilitada, com grande .é. •

n n

35.) feita por Mme. Maria e seu es- occultas intenções, mas tão somen- pratica de hospitaes e sanatorios 0- u

poso á minha residencia. Tarde te enquadrado dentro de um di- Herece seus serviços em casas par-
Florianopo I is

Requerimentos despacha- da noite, creio que pelas 22 ho- reito, qual o de divergir da alheia iculares. Fala Alemão. NUCLEO MUNICIPAL

do: de Luiz Gonzaga Bem-
ra5, quando pretendia regressar á opmião. RuaEsteves Junior, 28 Apezar do máu tempo, realizou-se ôntem a sessão púbü

hauss de Lima, administra- Usaram da palavra os comp. Chefe Municipal, e mais academico L

dor do Domínio da União, no ����l���� '��I
cerda e prof. Varella.

Estado de Santa Catharina, e �\1 CO
Foram censurados, por terem faltado, sem a

ex-ajudante de residente da �] NVEN9A-�E Concertas zação do Chefe Municipal, aos exercícios da milicia,
Estrada de Ferro Central do

�
que nos receptores PHILIPS são aproveita- � d d

' ros Gualberto Abreu e Lindalvo Costa.

BrasIl, demittido por decre- � das todas as importantes conquistas da sciencia e Ra 10 •
,
'

to de 14 de ag,osto . d� .t.93 J � do radiO, razão porque recommendamo-Ios. I Amanhã, haverá instrucção aos milicianos.

e posto em dJSpOnlblhdade
. G

.

� Concerta.se radio com a
"

II
"

por decreto de 25 ,de no- �
A .rENTES:- COSTA & Ca. maxima perfeição e garantia.

..

O INT�GRAL!SMO transf�rmará compietamoente a al

vembro de 19.32. solICita �ua �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _ Florianopolis �' Tratar com o sr. LEODE- braSileIra no sentido do ngoroso cumpnmento dos seus nobres d

volta ao serVIço da refenda l� ��. GARIO BONSON. res ·para com DEUS, para com a PATRIA, para

E�tt'ada.-Aguarde vaga. �_������lRua Jeronimo n. C0elho18. FAMILIA.

Pelas
I�epartições

Por decretos de 16 do
corrente, foram nomeados:
Antonio BorO"l's de Barrosb ,

para o lugar de 20, escriptLl
rario da Delegacia Fiscal do
Thesouro Nacional nl) Esta
do de Santa Catharina; o 20,

escripturélrin da Deiegacia
Fiscal do Thesou;o Nacional,
no Estado do Piauhy, Adal
berto de Amorim Garcia, pa·,
ra identico logar na Delega
cia do mesmo Thcsouro, 110

Estado de Santa Catharina.

OJjicio:
- Ao sr. delegado fiscal'

no Estado de Santa Cathari-
na:

N. 3 -I lara o fim indica
do 110 despacho de fls" des
ta Directoria, remette o pro
cesso fichado scb o n.....

40.21;0, de 1934, relativo á

criação de uma collectOlia
federal em Rio Caçador, nes
te Estado.

MIr�ISTERIO DA ViAÇÃO
E OBRAS PUBLICAS

....�.....,.- ..�- _"'�'-""-'--.-

,_

.-- ".�;"
.
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I fia e Agricu� �es n� praça de L�mpos leves kilo 1 $000 J unta Com-

��
!lnopolls LImpos refugos kilo '1 $000
DE TRIGO Cedanho kilo 2$000 mercial do

tx1 i��: ������ PELES EstadO
� 2 kilos 4$500 Gatos do matto uma 4$000

��� 28$000 Lontras média uma 30$000 MÊS DE JANEIRO DE 1935
� Graxaim do matto uma 3$000
r�13SUCAR D I

N

d f
�� 68$000 Graxaim do campo uma 4$500 ec araçoes e i r-

��� 68$000 Catetos médios uma 4$000 mas individuaes
.... �� 55$000 Porco do matto uma 4$000 e collectívas

� 62$000 Largatos grandes uma 3$000

� 48$000 Veados mateiros kilo 8$000

��
CABO FRIO MADEIRA' DE LEI - PRI-

� MEIRA QUALIDADE

��� kil.os 9$000 Taboas d€ lei est. (3x23) duzia
r, ) kilos 7$500 38$000

[1,�' kilos 8$000 T b 1'1 3 31 d 54$
��1� kilos 20$00'0

a oas ei arg. x z. 000

I� Pernas de serra lei dz. 28$000

�E. MOSSORO'
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

�) f!;oS �$500 16$000
, IN ,�lJOS I $500 Sarrafos I"

1 5 d 6dfOOO
I.e 45 kilos 9$000

x a z. 1P

Itura

Missão Sou
za Casta

Rio, 5.-(G)--Segundo
explicação minuciosa do sr. Ma
cedo Soares, Ministro do Exte
rior, o novo tratado commercial
com os Estados Unidos estabele
ce entrada livre de direitos a cin
coenta e tres productos brasilei
ros enumerados nas tarifas norte

americanas. Entre elles, figuram o

café, a borracha, cacau, madei
ras, oleos vegetaes, cera de car

nau'ba, pedras preciosas, ferro,
cobre, cobalto, pelles, etc. Foram
tambem obtidas varias reducções
de direitos, entre outras as que
favorecem o manganez, mate,
castanha do Pará, cajú, côuro e

babaçu' .

(vli;;::Cf.h>J f)!�·.:.!h::i,-t.Q po�o ;(i(�t::tvül o de-i"
et,vol v :,,·,c.-.ro do �;co"o,'",o

2.000:(�O{)t.o-O�J .- ,f:::ltf-'!��.. .l r�.!:l.Jta�o: etjQ:OO<l�OOO
S"üe SodAl 8.4.1,,"

"O Melhor Titulo dentro do
Melhor Plano pelaMelhor
Sociedade de Capita

lizaçao

AMORTIZAÇÃO DO MEZ DE JANEIRO DE 1935

Foram os seguintes os numeros contemplados
do sorteio de de amortizçaão realizado a 30 de

janeiro de 1935, na Capital do Estado da Bahia:

l'-CAPITAL DUPLO Rio 16.919
2' . Rs. 6:00$0000 Rio 14.366
3' - Rs. 6:000$000 Rio e Fortaleza 05.772
4' Rs. 6:000$000 Belem 18.497

5' Rs. 6:000$000 Pelotas 14.934
O n. 05.772 refere-se a quatro titulos de Rs.

6:000$000 cada um, sendo três do mesmo portador
em Fortaleza e um no Rio de janeiro.

No. do Regs 1438
Data 12-1-935

Ulysséa & Sobrinho
De Saul Ulysséa e lrê Ulys

séa, para a exploração do com

mercio de exportação e importa
ção, etc., com o capital de réis
25:000$000, nesta.

I

No. do t"!egs. 1439
Data 12-1-935

A «GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone 1.577.

Pagamentos
INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES

REGIONAES
Newton Capella & Cia. ui:
De Newton Capella e Maria

de Lourdes Capella, para a ex

pioração de um cinema, com o

capital de rs. 5:000$000, nesta.

No. do Regs. 1440 A linha aerea tran
Data 19-1-935 socean íca "Condor�

Lufthansa" comple
ta o seu nrimelro

anniversario

Na Delegacia Fiscal do The
souro I�acional, foram pagas ôn

tem, as folhas de meio soldo,
pensões e Montepio da Marinha
e Guerra, conforme a tabella vi-

gente e hoje foram iniciados 05

f d l'd d I d d pagamentos ás pensionista do Mon-
com I e I a e a pa avra a a

tepio civil, dos diversos Ministe-
no inicio das suas actividades, is-

d
nos.

to é, otar os continentes euro- -----------

p�u e sul americano com uma

linha genuinamente aerea semanal,
linha esta que, para o Brasil, não

deixa de ser factor especialmen
te importante na sua vida econo-

mica.

-----------

BÃO JOINVILLE
,)equcnas 4$000
grandes 5$000

Campos Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

MercadO do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 kifos)
Preto novo 13$000
Branco especial 25$000

44$000 Vermelho 20$000
35$000 Mulatinho 23$000
55$000 MERCADO FROUXO De Weiss & Wielewski, para
16000 a exploração do commercio de

58$000 FARINHA DE MANDIOCA compra e venda de secc:is, mo

j�;300 (Por sacco de 50 kilos)' lhados, fazendas, armannho, com

'20$ggg Fina com pó 11 $000 o capital Oe rs. 20:000$000, em
J Grossa sem pó 10$500 [tayopolis,

acco 50$000 MERCADO FIRME

.

sacco 6$500
10 sacco 8$500 ARROZ
de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 l-.i[<Js)

2 1$000
te De Ayrton S. Martins, para

te cêra kilo ;$100 Agulha Especial S 5$000 a exportação de couros, cêra, pél-
•.,-\ A. kil '1 $400 Agulha Bom 49$000 les silvestres e cereaes, eleva o seu

)5 P: cela �I o .

J E' I 4 $00•

1\/1 \l' 1 J $500 aponez speCla 4 O capital de 20:000$000 para .....
) I" la a sacco -

J B $
orosP\'heiro lata 210$000 Ba_poneCz ?dm

40 000 37: 500$000.

�arpac1Ü1. 12 rôlo 25$500
ica orn a 34$000

brpado 13 rôlo 35$000 MERCADO ESTAVEL
�����������

DIVEHSOS

os vôos com a mais estricla pon-
tualidade. Nesse espaço do tem- IMPERIAL - Cas t i g o do

po, nenhum atrazo foi verificado

I
Céu, ás 7,30 ho as.

na grande linha "Buenos-Air�s- ROYAL _ C '7 30
Rio de Janeiro-Berlim" de ma.s h

ame, as ,

oras.

de 14.000 kms., dos quaes
3.050 kms. de travessia aerea

loceanica. Pelo contrario, muitas

2$000
----------- vezes, os aviões do Syndicato

1 $900 Para o Natal e Anno bom, os
Condor Ltda. e da Deutsche Lul-

1 $800 votos de bôas fes�as e feliz entrada than: a A. C.-no ser viço em tra-

FIRME de anno novo, já não obedecem fego mutuo, fizeram a entrega dt

aquelle systema antiquado e serem
suas malas postaes com bastante

formulados em cartõe. Hoje é
anteceden iia sobre o horario pre-

f
.

I )
fixando. Ne .se interim, fôram

eito pe o te ephone ou por phoao-
E h transportadas Irais de u TI milhão

gramma: • mais c ic, mais pra-
tico, social e moderno!

de cartas. Por esse c.íra é facil
avaliar a grande impo:tancia qUe
a referida linha desempenha e as

r--- vantagens concretas que traz para

IA-I I
os paizes por ella servidos.

Praças 90 dlv á vista COO Q serviço aereo transoceanico

5{ Londres 58$563 58$963 Condor Lultansa deixou de par-
« Paris $785 te a preoccupação de rea1ilar
« Hamburgo 4$790 Atacadistas U Iysséa raids esporadicos em condiçõef
« Italia 1$020 & Sobrinho excepcionaes._Os seus or�anizado-
« Portugal $530 res, em se tratando de uma 11'-
N Y

R. CONSELHEIRO MA-
« ova ork II $870 nha commercial, acharam de mai-
« Hespanha 1$620

FRA N. '7O or utilidade para o publico, sur-
« Suissa 3$880

� preender em 3 de Fevereiro de
« Belgica 2$780

FLORIANOPOLlS 1934 os diversos paizes sulameri-
« B. Ayres 3$450 cos e europeus com o estabeleci-

,-""" pesados kilo 1$800 « Uruguay 6$200 d I' h
.

......"""""==-=.......==,.,.".
mento e uma ln a aerea estn-

19o5 pesados kilo 1 $200 « Hollanda 8$065 PASCHOAL SIMONE S. A. ctamente regular, em conformida-

10VIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
de com um horario prefixado e,

LIVRARIA MODERNA d' - d d
5TOCK em 19.11 EntraJose 50hiôos

em con lçoes e po cr ser man- S' f' I
24 o 29-12 funôoôn em 1886 tida por longo tempo, o que, sem G

O O pro Isslona competente e criterioso
�

Rua Felippe Schmidt n' 8 duvida, corresponde ás aspirações O
póde executar com esmero todos os trabalhos :=:

do commercio, da industria e iO photog�ap�icos,. garantin�o-vos revelação, cópias �

l'oixo postol129 Tel. auto 1004 do público em geral. .

e amphaçoes trrepreenslveis e absolutamente !
Codigo Riboiro End. Telg. � duraveis. �

Durante este primeiro anno, o � Õ.�"SIMONE serviço aereo transoceanico Con- fi REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS <O
Tvpographl� Estereotyplo, dor Luflansa, o primeilO e unico • NA CASA m

Encoôernorao, Pautarão, Tro- regular eXI' t t d G
'%1'

"" s en e no mun o, com-
. �.''))

bolhas em Alto Releuo etc.
'f?JJ

.........................................................;....,.!Iprovou largamente que cumpriu .G.....'---------O�.

eco

caixa

caixa

le cebo caixa

\ _PyraI�ide caixa

�s caixa

stearina caixas

ays Fischer caixa
Ha poucas semanas, a impren

sa mundial teve occasião de fazer
relerencias ao facto do serviço

No. do Regs. 1441 aereo transoceanico Condor Lei-
Data 19-1-935' lansa ter realisado a sua 50' tra

vessia do Atlantico Sul no ser

viço regular entre o Novo e o

Velho Mundo .

Hoje, temos o ensejo de tra

zer ao publico outra auspiciosa
noticia: em 3 de Fevereiro, fez
um anno que aquelle serviço ae

ropostal iniciou as suas carreiras

regulares entre os dois continen

tes, tendo sido executados todos} I
f O DO RIO

rintos

DECLARAÇÃO'BANHA

(Por caixas de 60 kifos)
Em latas de 20 kilos 125$000
Em latas de 5 kilos 130$000
Em latas de 2 kilos 130$000

MERCADO FIRME

XARQUE
(por kilo)

GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20.$000

-coxões arroba 30$000
sortidosarroba 27$000

Declaro que de hoje em dian
te deixo de ser cobrador do se

nhor Paulo Schlemper, por minhs
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935.

Iecimos
em grão arroba

j.ouras 5 fios dz.
uras 3 fios dz.

João .;4rthur {]Jrilto

urcado de F'lorisllopclls Mantas Gordas

o preto sacco 15$000 I
Patos e Manta

o branco sacco 20$000

I
Sortida regular

.0 vermelho sacco 15$000 MERCADO

sacco I 2$000 '

sacco 10$000 I
DIVEROSS

loim sacco 10$000 (por kilo)
em casca sacco 12$000 Cêra

1 Barreiros sacco 13$000 Cebo

1 commum sacco 9$000 Carne de porco

t de milho sacco 1 4$000 Toucinho

m côco sacca 25$000
kilo $200
kilo 1$600

,

grosso arroba 6$000
sacco 15$000

� porco kilo 1'$500

l0
kilo 500$0

o 1 $1 000
abelhaslata 1$30

'cilo 8$000

6$000
1$500
1$:100
1$500 ��������

�
COUROS

CAMBIO

7.555
15.306
3.274
8.110

�(saccos)
( » )

5 ( » )
a (caixas)
) (sac.cos)
'te (fardos).J

5.444
15.519
8.259
5.863

105.878
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5GlO

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

-.
. EMPRE-
GO: Para trabalho ex

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

Brindes

doCartazes
Dia

A conceituada firma desta
praça Syriaco Atherino & Ir
mão, gentilmente nos offertou
ôntem algumas garrafinhas
do delicioso e conhecidissimo
Vermouth fabricado pela a

creditada firma f. Cinaano &
Cia., bem como duas artisti
tas bandejas líthographadas,
relcame daquellcs ineguala
veis produ .tos.
Somos gratlssimos á genti

za dos distinctos commer

ciantes srs. Syriaco e Miguel
Atherino.

CENTRAL-Gstrada do Pe

rigo, ás 7,30 horas.

ODEON-O Conselheiro, ás
6 e 7,30 horas.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O 5 E' R U H L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

------------ ___:__�----=---�.;..___ _ ____'__··r
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ET INDI�:��������M�é�di�C�OS�������-�:���;���t��;�;�;�����1 IFII U T H�
__�__� Advogados

.. _ =.�
Dr. César Avila 1 C'" LI �I Dr. Henrlque R"�p Jor.

� N ICA
A

I
DIURNA e NOCTURNA ��

I I DE �
I

13

I Ji3l!" Carlos d� Me!:o Silo, �
:

[
Cirurgião-Dentista lí"t."t

;'Or, n�w:Zi:!dt; Bà!!��g Viailoa

I Cirurgião-dentista da For- �J.
Ilt EI�s�rditPtori90 rp�: FelipP1- ;83 I ��I�:r:�:a�to�t:��r-R:yX�:�: I ��.'�II t)C 11m

.

n' -none 'i- va

!I !I,'=-=-=-=-=""-=�='-.="==--==-._=
......

=.'='-='=-=-- �:ri;d:il��lC-�� i�-��l·��·��aL����c�: I t.�tista a ompan iia ages-- il'';':1I

I'
1

'I Tratamento sem dôr, servi- ��
Residencla:·-R. Es!eves lu- 'o-, Fu lvlo Ad ucci I' ços garaIlêid05-Especialista �

nior, 179-Phone. 1.285 , em Por.tes, Pivots e Co-
I �jl Advogado "'

t b 11 1 P I fi.'.,.
j

roas, ra a.11OS ue orce a- I � O MAIS
� na-s-Ines. a ouro e Denta- �
IjRua [oão Pinto, n' 18 duras-c-Preces razoaveis.

.

�
9 (sobrado)

:r i "ti'.

11 1?,UJ Trajano, 7 (sobrado �

r 10 aI' s7 1 �n'" oeradsas 14 ás Consultas>2,,_, 4,"_, 5,,_ �.� e sahbados--clas 7 ás 12 �
I!,L _. �:::7=�=��S 20_�_ra_s_,= �1:[1,."....."...=-= �

� ADVOGADOS Pharmacias �
iii Dr. Gil Costa --,.,'--=-.=.=""�

I
������§Jr:$�b,.VÀV..&��VA.vL§;.������

,I

E Pharnlacia �'� o,«�J({ � �

�==-========= II' Dr. Cid Campos POPD�LAR uro ���::::,m:;�: 3tJF��:�b;;�'r�·lfc��a'tl�fdl*:�:�(É'M<��o�:ae··:��gclmenle. autorizdo relo Banco- �j a �

.

c' 'fi
I \�
(
...

Antol"!io d'Acampora do Brasll, paganJJ"se os melho- � DE
"

:
n 11. i I

Praça 15 de Novembro 271' r�s preços: Unica Joalheria aut?- �.(� Ped 1"'0 Vit� �;
"

., . �_
_ .-

I 1 TELEPI-IONE 1170 moda pelo Banco do Brasil, RlO g . �Ih

Medic!na Interna- Syphli!$� ! !.
..

_I:
, IbM 11 R T' 4C�.1l!

I
l -.

.. _ ..... - ==---=----======-=-
erto li er- ua rajano, .'� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQU

Vias Urinarias I II f Q ESTYLO J
-

P' t ' 1 B T,

IOr. Pedr{J de f1r1uiU'lI F�rr� ! O -lla 0[[0 in o, I '.)- clephone, 1

. 'I
I

A·· I rnanak Laemmert $i<r.�,���.@:��,�;'���,Ç���;'��"')";@;·cW(��.�mJ
Consulto rio e Residencla� I' ,:. '("í$'��ty�.lJ"'?ffi1'i.!)i'�'«_������l":.f:,��1�Z<�1@'ti:��'tf,�

.

. I" Advogado �� _.__.' ").:__"

Rua TraJano, 21
• I. Iii fUHDADO Em 1844

�

Ch
llinhi·

Consultas ás 17 horas t [!RUa Traj2..no, n: 1 sobrado ] Annuario Commerclal, Industrial, Profissional, Adrni- egou
,lha �:

lel.ph.n. 1.659 l I Telephone n
- 1548 !! n istratiVO, de Estatística e Informações "( a-

eeeeeeeeeeeeee-ee=e-r- i
1,-------- =---..=--===f!

( gG·er.aesGsoblr� toBcto �I
Brasil A VO'Z DE OUíi/ ..�

[ UNI C O uia era ao rasi r.-

C:LINICA MEDICO-CIR'URGIAt, E_...scrip!9!.io d.���� fi ( G'Jia Geral do Estado de Santa Catnarina O Rad io de Q u a i i e'a c::.::ZI.
__ _= -===� 90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem <JI._'

DO t Dr, A. Wanderley Junior 32.000 COLLECÇÕES Atw�ter �dt,,� ''''�
.ista,

R t I
'

. volume·- Districto E'eà",ral g � li iii ....

Dr. Aurelio o o o CathedraticodeOireitoCom z' -- 5ão Paulo. minas e Paraná a

: mercial da Faculdade de 3' -- Demais E5taàos ào Brasil O rn U nd O em sua casa
Com pratica nos hospitais' 1 Direito e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de .n

da Europa I Santa Catharina DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSO'\
I

Al'ADEmlro CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios, Capi- CONl ,\
I João José Cabral, provi- E d d B '1

'

MOLESTIAS DE SENHORAS taes e sta os o rasi Jovíta Gandra e Casa M iscellanr'
-PARTOS

sionado. Volume ospecial doEstado de Santa Catharina iS

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá urna completa O---------------------------a
elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-

ustria, Comerciaes e Proficionaef.

R';d�ctor neste Estado:-A, Montenegro de Olil'eira
Dircctor-proprietario da «[nlorrnação Comrnercial>

Rua E5teves 1unior, 16

FLORIA NOPOLIS

Ex.assistente do

Dr. Cesar Sartori

Florisbelo Silva
Av isa a distincta freguezia que acaba de I

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais aI
novidade, espera, sem compromisso a visita'

.
'

seus amigos e freguezes.
RUA JOAO PINTO N. 21

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypresfe
Paiva n: J -- Phone 1.618

Te!ephones:

Escriptorio
Residencia

r;;c';'C:

1.620
1.274

A)(q
(oZ �
,rinh;n

I Nowidad;;�t:;
: liter�fé e.

I - vilhaelf
I A Educacão na pnha :h

I tica _ P�r ·S. Pl!f':ll .

I .•• mhelr

I Furumdungo
- PIa C e O

I margo ;

I Psyco .Jlnalyse-F p
11

o e-

i reira e Silva
, Cassacos - Por
I dpElpUy

)"p"

Edicões de Adersen-
,

Edificio d'A NOITE -

andar RIO

Dr. Ricardo GçUsmat1n

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur- :
gia e Ginecologia l

Rcs. Rua EstelJcs JUnior. 26
l

TELEPI'IONE 1131 I

Consultorio: Rua CCrajano 18.:
TELEPHONE 1284

Dr.

_:

�
Accacio Mo..

---._--�.

tem seu escrir-I efinação de Assucar

----------

•

relra

tório de advocacia á rua de
-

JOAO SELVA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLOR!A�OPOLIS

I:Diagnostico õns molestias
tnterncs pelos �AI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra C�rLas !
Radios U. Violeta e lnfra-Ver-I
melhos--CompIeto Gabi.nete det

El. c ricidade MedIca f
Applica O Pne�mo.Thorox �["r
tificiot contra a l ubercul?S12 ( .ul·t
monar, com controle raàlOlo91co{
Consultorio: R. Felippe:t
Schmidt n' 18, das 9 ás 12�
.: das 14 ás 17 hs ..-Teleq
1475 - Res. Visconde de�
Ouro Preto, 75-Telef. 1450i

•

�==============���

-=========�=======!
Dr. Sizenando �
Teixeira Netto [

Clinica Medica

TIJUCAS

I Visconde de Ouro Preto

I
n, 70. - phonp' 1277.

-, I
Caixa Postal, 1 �O. t

f.

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

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
Para maior coml11odidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

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

.

etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

Nas grandes luctas que dtsdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

teIephone como a mais inprescin
divel da� necessidades!

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

Pelleteria
Argentil1'8

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3RVENDE-SE

uma conforta'Jel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO
_._�

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba)
é dar valor ao que é bom, é ecanomico e

EXPERIMENTE E VERA QUE

=

rendôso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. �
�Carl k I �� , m �� . �
� Matriz: FL..ORiANOPOL..IS-""'w

__e .=-

�� Flllllaes ernil Blurrlenau - .Joinville Sao Francisco LagLJna Lages g�.�
. rVlostrt,Jar"io perrnartet"·te em Cruzeir-o do Sul �

� Secção de Secçao de Secçao de �
��J FAZENDAS: �ry�l\!4 Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �1r:4

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �
[$;] Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �.í�Â�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ísrragens para portas Machinas para latoeiros ll\{j

i� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ��\Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��

� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de csplosão, Motores ��
� Lã em novel los e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos' �
�� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��AI�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l'it4

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �

['� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �."t�Al\"{ Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ll�
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos "DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral ��

� Emprez_a Nacional �e Nav�gat.?ão_ "Hoepc��.19_-vapores "Carl H<?spcke", "Anna" e ·'!Vlax" �i
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Ri-ta 1\,"1aria" - EstaleIro "AratacaH �������������������l��l��:i����[���@����������!!S91���lJ
Companhia Alliança da Bahia

. Morno vem ahi e se hospederá na

I. ,'�Casa das Meias"
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN�
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

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

Serpentinas e confeti tambem grandes stocks
e os mais baixos preços

Aprove item folioes!
·CASA DAS MEIAS

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores
_______������������I

CAPITAL

C,;onfeiiaria Clliquinho••• Funõcõc em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I
C�prtal r-enllscõo 9.000:000$000
Reseruas mais �e 36.000:000$0001
Receita em 1933 17.762:703$36111mmoueis 13.472:299$349
Responc;abili�a�es cseumlõou em 1933 2.369.938:432$8161(Estas responsabil"idaôes referem-se sórnante aos ramos oe.
fOBO e TRAN5PORTE5. que são os DOl5 UNlr05 em quel'a Companhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regula�ores de Auarias em 101305 os
Eetcõoe ao 61'asil, no Urugua·' (5uccursal) e nas principol?s!

praças extrangeiras
.

Agentes em florianopoiis CAmp05 LOBO & riA.
Rua C. mafra n

'

35 (ucbr-côo) Caixa postal 19
Tel eqr. ALLIANÇA Teleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em

61umenou Il Lcqca

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 nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194
_ - ""_ .....

Filomeno ela.

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

Agentes autorizados da

cr», BRAS. PNEUMATICOS P 1 R E L L 1 S]A.

End. Te!. FI LOMENOSociedade 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!Ji ou MAlS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Flanta 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. 1JOde brindar seus filhos. ATTENÇAO

Yaurt daGranja
Zina

Llnõc Vista Ponoramica.
Eapfenôlõc praia de banhos.

Optima nascente de agua potauel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA 6ALHEARIA DISTA a:

1000'metros ao Ponte Herclllo Luz.
800 õo Brande Quartlll E'e�llral, em construcçõc.

600 �Q Brupo Escolar Tosé 60iteux.
Ha 5é�e ao Districto 10ão Pessôa.

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis-.
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

====================== segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
I
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

médicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

S�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -- Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50c:ieôa�e se enC-lrrega õc c:onstrucção ôe Préõtoa

r.ns lótes cô quü-tõoa.rneülcnte o pagamento ôe umoentruõc á
uista e o restante em pagamentos menscea.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

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

A
ARTIGOS PARA
CRIANÇ'AS

!.> ,\\:� ,",', ,"
,..,'c

f GARANTIDO
�" E CUSTA 6$ '��

a DISSOLVENTE NATAL ;
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS

____ !?TADO �

SE QUERES AI'T'.J\R Dt:,
AUTO commodamonto e com

segurança chama o

Ford V SEjl200
Phone, 1. 212

E NADA MAIS!

I Modista I

LIRUA 28 DE SETEM� IIBRON.16

Carnaval! Carnaval! I

HOMENS
Rua C�nselheiro Mafra (esquina Trajano)

•

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Na} Kurtz
A bordo do hy�ro avião u

P ...nair, bé. S .ou h( je I o: est

po to, com destino a Port. AI.cm=�'L,O �_�,§g�L.��O�!�R��P��O���V��II:�D������� gre, o sr. dr. Nery KUlÍl, adju:
do do PlOc:nrador da Republicé

,=""-""'==""........."""'";""'v-:...,���#"����"*">:E'�"*....--*��''&'' 1j,.���OO��OO���r..I A A' � � 1\��._"f,,�.&�.._...,,_...J=--�.=--"" ...O'=""""''-' �"""'"�..","'''''''''........_.,......, ....

11 �l O O G==� O� N' O s s a VII d a i�' ��:Carnaval.'�������oo���,-7J Por ter de partir para o Esta-
I!!)

" 'j., C va I �� do do Paraná, amanhã, de avião,�=�<,_c..,.,�� <,,,,:•.,r,,_� '--_00==' arna .; �n;:: �:�d!or�:r::n�::'lddePíOS
l3s

-- *
*
*Um agente do fisco, na Si, � � a 20 dias, a posse dos eleitos38 FEVEREiRO 327 baia occidenial, penhoraoa, ha �����������

para os cargos vagos da Federadois annos, um pobre lavrador

7·
.

.

atrazado nos impostos, quando C U IDA DO ':;entro dos ção se dará possivelmente nos pri-
C h

.

ta meiros dias de Março, quando jádeparou sobre uma mesa um obie- (Marcha) ron ISS d
J

estará entre nós o istincto e es-elo brilhante, ali negligentemente Reúnem se hOJ' e ás 19 30 d N Id d
-

, ,I forçado substituto e e sonodeixado. Cui a o!
horas, na redacção da nos-

'

-Mas isso e praia! exclamou Cuidado I
sa confreira A Patria, os COMO O PRESIDENTE RE-o agente. Com essa pequ€na membros do Centro dos CEBEU A NOTICIA-'Prata? retrucou a aldeão. De cabello ondulado... Chronistas Carnavalescos.

POIS, clhe: eu encontrei isso em--

cima da terra.
[mmedialamenle chamado, o engenheiro do serviço de minas

constatou a existencia, no' local, de uma grande mina de platina
que foi logo explorada pelos operarios dos Sovicls.

Quanto ao fisco, nem por isso deixou de apoderar-se dos
"iaréccs" do lavrador.

Monsenhor Gercino Oliveira I guá viajaram hoje o

.
Alcantara Pacheco

Festeja hoje a seu anniversa- Gonçalves.
rio natalicio o virtuoso sacerdote
monsenhor Gercino Oliveira.
A Gazlea felicita-o.

Decorre hoje o anniversario na

talicio da graciosa senhorinha
Celeste Arantes, dilec!a filha do Regressa hoje para o Cruzeiro
sr. Joaquim Arantes, escrrvão do Sul o sr. Adão Miranda,
ela Côrte de Appellação. professor.

Realizou-se ôntem o sepultamento
do cadaver da veneranda sra. d.
Giovana Zomer, genitora dos srs.

Pedro e Albino Zomer, concei
tuados commerciantes.
A extincta contava já 98

annos de idade e era natural de S. M. O (On i aVerona (Italia) de onde veiu Na proxima 3a.-feira deve
para o Brasil em 1876, para re-

reapp:uecer na boadJ,lh7Y a harsidir e!ll nosso. Estado, na então moniosa banda musical Oro
nascente c,oloma?e N�va Trento. nia, que obedece a batuta dePor essa epoca tmha cerca de 39 Sebastião Vieira, o consagra-annos.

do musícista conterrâneo.A Gazela apresenta condolen- Entretanto 3a.-feira a coisacias á familia enlutada.
vae mudar de figura e a

banda musical entrará firme
na farra.

O mestre Sarapião fará
executar um programma «do
outro mundo», dfstacando
se as operas e operetas de
Noel Ros1, Lamarntine Babo,
Sebastião Vieira.Fall.::ceu ôntem, á noite, em sua A' gloriosa será offerecidaresidencia, á av�nida Hercilio
uma linda taça, estando tanLuz n' 19, o talentoso jornalista to O orador que fará a en-

conterraneo sr, Horacio Serapião .NOIVADO
de Carvalho. trega como o musIcista que

Com a gen,tI·II'O.,sI·ma senhorinha d fallará em agradecimento, Como é enigmillico o comman-A noticia e sua 'l1orte causou
Aurea Cherem, filha do sr. Anto- preparando, ha dias, os dois dante da Força 'Pública!profunda consternação nesta capi- formidaveis «improvisos»,nio Jorge Cherem, do alto com- I d t' t dta , on e o ex mc <:> gosava e um

que segundo nos informaram, Zé Calharlnamercio de TiJ'ucas, ajustou nupcias I 'I d
.

dargo CIrcu o e amIza es.
sera-O dedicados ás viuvaso sr. Raul Bayer, da importante B Ih d'b

.

VENDE SE I
ata a or VI rante na Impren- sem filhos.

••

firma João Bayer, daquella praça. sa local ao lado de Cruz e Souza, ters peneus aro 20. Para melho-. Virgilio Varzea, Santos Lostada Usar o «SABÃO INDIO» quer Tratar na Officina XA-
e outros, Horacio de Carvalho dizer economia, sob todos VIER. rar O telé-
exerceu com admiravel proficien- os pontos de vista. Rua Conselheiro Mafra n. 100

9rapho'cia el{,v3dos cargos públicos neste ���i��f��f�����
Estado.

� RIO, 7 (G) - O ministro da
O sepultamento do seu corpo Transporte rapido li Viação autorizou o director do

realizou-se hoje ás 9 horas, com � Departamento Geral dos Correios
grande acompanhamento. g� Florianopolis Bom Retiro � e Tel�graphos a conceder o abo-

Sôbre o ataúde viam-se cres-

�
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS

I�J
no de diarias, gratificações etc"

cido número de coroas e rama- (J até a importancia de I 20 contoslhetes de fIôres naturaes e artifi � �ett & C ia. Li rn itada �. que, se tornarem necessarias á or-
Claes. � AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol gamzação do plano geral de me-
fi Gazeta apresenta sentidos � O encarregado MARCUS MOURA lhoramento do Trafego Te1égra-

pezames á sua exma. familia. G��tG��,��).���. phico.

QUINTA'-FEIRA

__
I

Dr. Achilles Ciallotti

A epherneride de hoje regista
o anniversario natalicio do dis
tincto conterraneo sr. dr. Achilles
Gal!o�ti, capitão médico do Exer
cito, atualmente na Capital da

Republica.
.fI Gazela apresenta-lhe curn

p.imentos.

fAZEm AHH05 I-lOJE:

a exma. sra. d. Gena Damiani
Ventura, esposa do sr. Antonio
V,.ntura;

a senhorinha Maria da Gloria,
filha do sr João Purificação;

o sr. Ollando Damiani, com-

merciante;
o sr. Adolpho José dos Reis,

conceituado negociante;
o sr. Constancio Krumel, en

genheiro.

BEHTE HOVA

Está em festas o lar do sr.

Francisco Bias Peixoto, funccio
n:nio da Directoria Regional dos
Correios e Telégraphos, e de sua

exma. esposa d. Maria de Lour
des Linhares Peixoto, pelo nasci
mento de um galante menino qlle
receberá o nome de João Luiz.

Está de parabens o lar do sr.

João Pinto de Oliveira, fUl1ccio
nario do Telegrapho Submarino,
e sua exma. esposa, d. Alzira
Vieira de Oliveira, pelo nasci
mento de um robusto menino.

n-1EBAm Ut-15 ...

Está nesta capital o sr. JoãO
José Archer, commerciante.

Chegaram ôntem, do norte do
Estado, pelo omnibus da empreza
Darius, as seguinte,: pessôas: Os
waldo Simões, Edith Schohr e

11sc Hersemberg ..
OUTROS PARTEm ...

Seguiru hoje para Blumenau o

�r. Anfonio D(fuazi. Pala Jara-

A malicia, na palestra do co

ronel Renato '"Cavares, é sempre
indispensaoel e esfusianie, expon
tânea e impertinente, como o CQ

pím-cebola em gléba propicia.
Ontem, quando por elle pas

savam, distrahidos, os srs. Pláct
Será entregue no proximo' do .O.[ympio, Ocfav�o: Silveira e

dia J 3 com toda a solemni- Arlstlde� Ramos, JIZIQ-nOS, mor
dade,a� victorioso bloco Brin- Jaz, o antigo com.lJanheiro de

ca quem póde a taça Pierrot, 'Prestes:
. .

instituida pelo kalifa Feris - Que trmca! O «J«acaqUl-
Boabaid. nho.em-casa-de-Iouças» , o ,«Olho

de-pomba» e o «Beija-fiô/'»!
D'ahi a pouco, derivou a

conVersa para a famigerada «lei
de seguranç<l pública», crilican'
do-se os exaggeros de seu poder

z TA

Pouco depois da eleição, mais
"Tira-teima" ou menos a's 23 horas, o sr. ten.

Appareceu ontem tendo se iJorge Proença era scie�tificado,
exhibido com grande succes- pelo telephone do occorrido,
so O boi de mamilo tira-tei- Pediu, então, por nosso inter

ma, constituído de alegres medio, qne, consignassemos 03

garotos residentes no Largo seus agradecimentos aos sporlmen
Fagund�s. . catharinenses pela confiança que

lhe depositaram, dizendo-lhes mais
que tudo farà pelos interêsses da
F. C. D. e, consequentemente, pela
grandeza do sport em Santa Ca
tharina.

LetreiroPrefiram sempre o inegua-
I

.

- Os dois syrnpathicos grêmios Um I nos O:c_.c. ... �vavel SABA.O sportivos foram sorteados para jo- A conceituada casa de insta]-I NO IOde Curityba gar domingo proximo em dis- I••�,_.,..__-...,.....,._..---",r*--.'$":'S",,*--''S''��� d b II ' ações eléctricas «A Installadora'... ..".",.�.,.."..",.....,..,.'-""-"""'''''"''''' """"""'�� puta e uma e a taça que sela d FI' I' 'f d�� II'!I", . c onanapo IS», esta azeri o� Nos "" consagrada ao Athleta Hllano, II f h d b IIt+ II'!I d L L-" h
co ocar em sua ac a a um er-

r..1
� emos ima", o.nenagem que I" I trei I

'Itf lo!' Ih 11 'f
ISSImo e retro urmnoso.ij Bastidores �

e prestam �s :eus COlegas me,

F��;.����[��oo..l� r. notes da AVIaça0 Naval. �
E °11 ������E OO���� A partida será realizada no � sti naços... �

campo .IldolpllO Konder, a's 16 � . �
horas, sendo, franquea�os os por- �l-",*"rS'.�'S-' """"" ....... .,..._,"'"""_�tões ao publico, a pedido daque]- """"="-=0"""" __",,, ��-�..�Jt...

les servidores da Patria. 200 mil esterilizados
Quanto ao juiz da pugna, os na Allemanha ...

referidos militares, já cogitaram do
respectivo convite e'ltando depen
dendo unicamente de acceitação.

Bloco dos 'marujos
Os marujos da Aviação

Naval e da Fortaleza de A
nhatomirim estão organizan
do um bloco, que pelos pre
parativos, está fadado a

alcançar formidavel SLlccesso,

Roupas para homens e Bisbilhota està qu�imado
criança só na CASA A Com isso que ora se faz:
CAPITAL Pôr nas arv'res pendurado

Um brutaco dum cartaz!,

Desportos
Cotúinuacão da 2a. pagina,

A POSSE DOS ELElT03
DA FEDERAÇÃO

Que tem veneno

E pode bem te envenenar. ..

O seu geitinho
Pode bem te captivar ...

repressivo.
-O projecto é bcompleto,

avanca o coronel Renato, a re

pressÊLO deve ser efficitnle, profí
cua. Cumpre-nos, por exemplo,
expulsarmos dos elevados cargos
públicos, os máus e�trangeiros,
que vivem escarnecendo as nJssas

leis.
-Jllas, esse caSJ exi�ie, en

tre nós? inlerrogámol-D espanta
dos.

Futeból

IRIS X AVAHY

Essa pequena
Sempre foi muito fingida ...

Não tem juizo,
E p'ra farra é decidida. ..
Toma cuidado
Com seu modo de olhar,

sr.

e d.
Pedro
Rosa

-Pois, não! pois, não!
{}\{a própria magistratura (0-

nheco eu um «teuLJ -africano»,
nas�ido na colonia allemã de
Kamerun.

TRI:.INO

A direcção sportiva do Avahy
F. C. solicita o comparecimento
de todos os jogadores do quadro
principal e do secund.uio, para
um rig0rosJ treino eru conjuncto.
Logo após o treino, será escalado
o team que enfrentará domingo
proximo o jris F. �..

Grupo Escolar Archi
diocesano São

José
Levo ao conhecim�nto dos in-'

teressados que, a matricula para
os curso prelimineres desse Grupo
abrir-se-á no dia 8 proximo (sex
ta -feira), iniciando-se as aulas no

dia 16 do corrente para os men

cionados cursos.

Florianopolis, 6 de Fevereiro
de 1935.

I Estatuto do fu ncclo .. '

! nario
Rio, 7 (G) A comnissãi es

pecial do estatuto do Íuncciona
lismo reuniu-se ôntem, fimlmen
te. O sr. Moraes Paiva apresen
tou o projecto da parte, qUe lhe
coube relatar-das licença em ge
ral, e aposentadorias, e das au

toridades competentes para a sua
concessão. Foi a imprimir, para
estudo.E 'u-n trabalho minucioso.

Adiou ainda
Rio, 7 (G) O General Flo.

res da Cunha, que pretendia v, ,.
tar amanhã, de avião, para o

Rio Grande do Sul, resolveu
adiar a viagem. Irá, por estes di
as. a São Lourenço fazer uma
curta estação de aguas e sómente
depois do carnaval retornará aos
" "

pagos.

America é dos ame.
ricanos

r-Vashington, 7 (G). O s 0;'

ganizadores do Grande Dcrby
Aerco vão convidar 03 principa
es aviadores da America L'ltinl
a tomar parte na corrida Wa,h
ingtom-Buenos Aires que será dis
putada, num percurso total de
cêrca de 32.000 kilometros, com
escalas em todos os paizes da
America Central e da America
do Sul.

liA serviço da nossa

.Il Palria seguiu para o

Estado o sr. capitão
Dias.

conlreira Já foi morena,
norte do Já foi loira, já foi tudo...
Virgilio Até varia,

No seu modo de pisar. ..
O seu cahello
Anda sempre ondulado,
P' ra ver si alguem
Vae nessa onda arrastado ...
Toma cuidado!

P. Frei Evaristo Schürmarm
Director

EHfERmAS Que essa onda é do amor. ..

Na Maternidade de Floriano- Que quer levar-te
Direitinho ao Pretor ...polis, onde se acha internada, foi

subrnettida a melindrosa operação
a exma. sra d. Ondina Platt,
esposa do sr. tenente Orion
Augusto Platt.

Chupa mas não
engole

Conforme noticiamos deve
sahir hoje mais uma vez á
rua ° al�gre bloco Chupa
mas não engole.

E eu, feito um toleirão,
'

P' ra Allemanha a querer ir?!
Mas a esterilização
Me fez logo desistir.

No Brasil é diHerente;
A cousa não é tão feia,
E mesmo ninguem consente
Se tratar da vida alheia!!!

Com «A Cidade», dOiBisbilhota ...

Acha-se enferma a gentil se

nhorinha Leila, filha dei sr. Fran
cisco Medeiros, do commerclO

desta praça.
Taça Pierrot

Bisbilhota, ao que parece�
Acaba pintando o séte:
Qualquer cartaz logo desce
Ao saM, do canivéte!!!

° pombo ,voou mal

(phrase presidencial) ...

Um pombo que vôa mal
Diante do presidente, �
Comettc, num caso tal,
Indisciplina sómentel

O Zé Florencio,-o formoso,
Lendo esse caso, espantado,
Disse a mim, todo dengoso,
-Mas que pombo marcriadol

Luz para a ?;rinda-�
de ...

\

fALLErtmEHT05

Horacio Carvalho

Pois si a Luz não dá mais nadl,
Como querem (que Íronia!)
Dar ainda uma Sdngri?,
Nessa infeliz opilada?

A Trindade é a minha banda,
Não quero ir contra o futuro,
Mas, si a Luz alguem lhe

(manda.

Nós ficarem0s no escuro!!!

SaraplãQ

Ontem, ás 1 7 horas, se efectuou
o enterramento do cadaver do
menino Nilo, filhinho do sr. Deo
dosio Ortiga, funccionario da
Alfandega desta capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




