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de um politico

Mais
,

aereaComah noss() Estadobilidade
Profes$l)i(asuma

Para professoras do Gropo
Escolar «Luiz Delfino», de BIt:�
menau, foram nomeadas d. Zau

RIO, 16 CG) - O comman- o trajecto: Curityba, Ponta Gr03�él, ra d:: S..;nlla Pereira e Maria de
dante do 5' Regimento de Avia- Porto União, Passo Fundo. Lourdes Reis.
ção subrnetteu ao general Eurico r����i::1r:��"�"Z"-�-"�"-_""""-""'''''':T;1",=o""""""""""",,,,,r'''''''�'''_'''''-''''''''?''''''F_'��
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Outra o projecto para o estabele- Jt rw
cimento da linha de correio aéreo �'� �
militar entre o Districto Federal �t �
e o Estado do Rio Grande do � �

q O b d
��

Sul. S sa a o dia mixto d� trabalhos e de repouso sin- �
A linha, para effeitos de: iunccio- � tetisa a vida dos homens. �

namento, ficará di vidida ern duas � \" @
partes. � Todos trabalham e todos descançam, na vida ou na lijJ
A primeira hui as seguintes es- � morte. E' apenas lima questão de tempo e de local. ��

colha do candidato do Partido? calas: primeira parte: Porto Ale- � "11" �
- Assim como se costuma Ia- grc, Cachoeira, Santa Maria, �� O soliloquio de Harnbet, na tragedia de Shakes- �

ver em todos 03 partidos bem or- Santiago do Bow:;ueirão, Quaray, �� p,care simbolisa tod t a grand, duvida da humanidade, prin- �
ganizados: por votação, devendo Uruguayana, Ítaquv Sã.o R)rja, ��J cipalmente para os espíritos hesitantes: «Ser ou não �
a minoria sub.netter-se á vontad- São Luiz, Santo Angelo, Cruz

I
� ser ,eis o problema» . �

da maioria. Alta, Passo Fundo e novamente � "1111 �
Limos preparar-lhe novas arma- Porto Alegre, de onde seguirá I �� Cada homem faz sua vida feliz ou desgraçada, e, tudo �

dilh R d I h T' 'para FlorianolDolis, Parailélguá e t� se resume numa questão d� bom ou r-iau caminho. rw
I • as, mas o sr. o o p. o le- .�

tzmannr corno todo o politico, é Curityba. I �� li "I! �
duma sorte inaudita, pois, nessa A segunda parte ficou assim es Gil A felicic.lade, na terra, consiste no latocle o homem se �
occasião, chegava o ômnibus de tabelecida: Curityba, Ponta Gros- t� contentar com o que tem, ou conquista com o pro['no es- �
B'

,

h' I sa, Castro, Jaguaray-aiva, Faxilla, �i.)l forço. '�.
rusque e s. s .• nSO:1 o,

.

amave,'� )

[oi-nos dizendo que o r@;to fica- ltapetininga, São Paulo e Rio de � I!*" '�
va para depois. Janeiro. �� A morte é o lermo ele urna jornada e o começo de �

E o resto, no caso} era o me- Esse correio deverá ser feito � outra vida. �
lhor. da seguinte maneira: segunda-feira �� "!!" ;W

será fe;to o circuito dentro do f.� Dentro do livre arbitrio o homem faz a sua morte ��
Rio Grande do Sul; terça-feira �;1 simpatica ou hedionda. rl�,

pela madrugada, o avião dever� �� li H" ��
seguir com destino a Curitvba e iii] A morte é o começo da vida. E:;sa vida será feliz t�
d:lhi para São Pal'!o e Rio de ,�� ou dc-sgi açada, conforme o homem a quizer fazer. 1

Rua Francisco Tolentino /1' 1 J
.

S f �ll I
• 1

anelro. exta- eira será feito (J @, I" II , �
trecho São Paulo-Porto Alegre. �� Viver todos vivem; mas não é ni,jo que se resume (1. ]

TELEPHONE 1.577 O general Eurico Du:ra modi- .'\� vida, é preciso Rp:-cndC'r e snt-cr viver. �
ficou a róta primitiva da pro- �� iíul! J
posta na linha Porto Aleare, FIo- � A preader a viver é difícil. E' preCISO sustent�r unn }
,.

n
r.� I

.. :'1

nanopohs, Paranaguá ou Curity-!:� llla titanica e herculea contra todas as for�::ls quo compl- !�
ba, estabelecendo ddinitivamente � ram-se vence-las. ��

;)� " q
I!'� lIil [' �

'"=

J� O vivaracho não vivf', vegeta e explora a vida, para- ��
� sitando a humanidade. MJ

Continuam os� "u" �
Que o momento politico é de

b �� Na jornada da. vidd terrena o grande pengo é a CrISe l(JJ
dúvida e apprehensões toda a ro u OS I iI t' t I d di' �

,

�?j sen Imen a a a o escencra. I��
gente o sabe, Ignoram muitos, en- �� HU" :'�
tretanlo, o que de artimanhas. A despeito de tudo qu:mlo •.�

.

Nesn idade. a imaginação fantasmagorica alça vôo e J�
de habilidade e do rodeios ne- v:mos, diaria'l1ente, públicando �� mngue,11 é capaz de imaginar a que ponto ela vai. ��
ces.;ila, agot'a. um prócer para se- da a::tividade desenfreada dos ;:i} \" �
renar os ânimos. saciar a curio- me':antes, que fiZeram da nos:a �� Na primavera a seiva vegetativa explode e sóbe tu- �
sidade e estimular o ardor com- C .[ I 'I I '�l b fIaiJI.a o seu aprazlve quarte �.

mu tuosa e exu crante em oração. ��
bativo de seus afflictos correligio- general; e, do registro continuo � "II" ��
narios. de roubos praticados todas ás � N.l mocidade a vida tambem se manifesta em tumulto �

Pcr isso, cada facção {em, no:tes, a Policia Civil, em virtud� � e confusão. �
por assim dizer, o seu entraineUl. da sua conhecida carencia no appa- � ",," �]
No P. L., segundo dizem, essa relhamento e p�sso"al, ron·,I'n�.' 1 a P A

.

'd fI t��
- "'.'!J

, .

SSlln como se :Ul am as arvores na oraçfio e fi u- It!�
difficilima tarefa, está a cargo dtixao a desabrigo a vida e a � hhcação, durante a prImavera, contra 03 pardais daninhos �1
do espadaúdo e concentrado dr. propriedade do individuo. Ontem, � é necessario amparar e proteger a mocidade contra contra as .�
Zulmira SJncini, que, franca· relatamos três roubos e um arrom- �� iluoões da vida.
mente, foi mal escolhido, pois, bamento verificados na zona ur- � H"U ��
com sua carranca, ao invés de ban 1 reslltando a ousadia e o � Com o correI' dos aTlOS as ilusões vão fícandQ atraz �
consolar; assusta. Os col/igados, nlÍmero dos gatunos, que cresce

I �� na poeira da estrada; e, a neve da experiencia dos caml- �l
porém, encontram no humanifario dia para dia. � nhos vai apagando e esfriando o incendio. ��
clfnico dr. Bulcão Vianna o Hoj�. novamente. temos a re- � " II �
ineffavel lenitivo para as suas gistrar uma visita dos amigos do � Vencedor das ilusões. o h��em desabrocha pai a a ��
aTTarguras. �aneiroso, com longa I alheio feita durante a noite passa- � vida cheio de energias, de otimismo e de confiança. @
prática nos hospilaes, seguro no I da á casa commercial do sr. José � " "

�
diagnóstico, o dr. Bulcãu, com I Cupertino da Silva, a rua Boca- � Esse otimismo e essa confiança são para o homem, o ��
o seu cacoéte de pigarro, Vüe re- yuva n' 95, que foi roubada em � premio da victoria sobre si mesmo. �.�

de ceifando conforme o cliente. mas 20$000, numa factura e em ou- � "u" �
na sempre reportando-se a enigmá- tros objectos. � Em todo o homem coexistem dilas entidades: a ma- �

ficas cartas. qute r��ebeu d� RioOe � terialista e a espiritualisb e a luta da vida se trava entre �
que o pacten e ,amais V:U.

h
ij ambas. n

geral ambiente de descon.t'iancas, Roupas para
C °SmAens e iii' " II

1'1
'JI, criança só na A A � II �l

no, e.mtanto, d�u agora em gerar CAPITAL � Si a primeira é subjugada. a segunda triumfa em toda �;
duvida no cerebro atilado dcs �� a sua plenitude. @�
coroneis do Interior e o dislincto ü n "

w Ü �
clinico tem -5e visto em palpos �: E Vae f icando. .

� Vencedora a Plimeira desencadeia-se no homem a bes- �
a�anha, porque os doentes la

•

� ta-féra e a derrocada é completa. , �

nao se contentam em provar o
R

--

. � li " �:�
remédio: querem lér na bulia a, 10,. 16 (G)-Os jornaes IW B 'd

II

d
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exactidão da dôse e, n@s atlesta-
annunClam que o ge,neral - Fl�res � e o obed:ceoue :a�e�'�e�

um traz entro Ce SI o seu ideal ��

dos, a sua efficacia therapêu- da Cunha embar�ara na proxlma �
�

lica. & é preciso virar o disco. semana p�ra o RIO Grande do
� � i 5 B i lH O T A �

Sul,
. seguIn?o pr�vavelmen�� na

�
� �Zé Catharlna i proxlma qumta-feITa, de aVia0. ��"S"r3>">":iS",:""-:""S"'�"S"r:o�"...,"""""""""_"'""""""""",,,,�,,,,,, -

@
������a.:"!!!'���!':".oI����������.._:a;.,��� ��

pelo
--;;)

o sr. Rodolpho Tietzm�nn, prefeim
ta de Brusque, defende ...se, com

elegancia, do assedio de IA G�ZETA
------------�----------

�oje, passando pelo �ag�st030 I pli[�ld) do �artido, seri,a extem

Ho,el La Porta, vimos a sua en- poran so manilsstar a minha pre
trada, em preparativos d� partida ferencia p:Ha este ou aquelle can

p:ua sua terra, o nos io distincto didato, antes de ser o assumpto
a nigo e adiantado ind rstrial, sr. estudado e deb3-tido no seio do
Ro JJlpho Vi�t Jr Ti tz.nann, pre- Partido.
Ieit» de! Br .isque e deputa Ío elei- - Então, o seu Partido po�sue
to pelo P. L., á Constituite Esta- diversos candidatos?
dual. - Nada pOS3::> informar a rC3-

Vimo-lo e irresistivelmente lô- peito, porque dentro do Partido
mo-nos eh egando, com a intenção nenhum candidato foi apresentado
bisbilhoteira da reporter, dó! pres- até agora, oilicialm ente. Si di ver
crutar seus intimes pensamento- sos candidatos honver, o certo é
sobre esse embrulho todo de Conss que o Partido Liberal somente
tituinte e futura presidencia do E3- apresentará um.

tado. -- Corno se processará a es-

II

O sr. Tietzmann é politico, e

bom politico, quer dizer, sabe

escapulir ás indiscrições jornalis
ticas, escorregadio como a enguia
na mão do pescador incauto. As
sim, prêparamos-lhe o «bote» e

elIe, com elegancia, foi defen
dendo o corpo.»

Em todo o caso, ahi tem o

leitor o resultado de nosso esfor

ço'
- O Snr. nos pôde conceder

uma entrevista sobre o momento

politico estadual? perguntamos
lhe.
- Caro amigo, niio é do meu

feitio dar entrevista, principal
mente sobre assumpto político. As
mais das vezes elIas servem para
augmentar a confusão já existente,
neste mar de opiniões e doutrinas

divergentes. O amigo sabe que
eu pertenço ao Partido Liberal e

defendo os seus postulados.
-- E' justamente isto o que

nos interessa. O snr, com certe

za, tamb€m teve conhecimento das
noticias que polIulam sobre a es

colha do futuro Presidente do Es
tado; desejavamos ouvir a sua o

pinião a respeito.
-- Tudo o que se falIa ahi

não passa de méros palpites. O
Partido Liberal, de cujo meio de
verá sahir o futuro Presidente do
Estado, ainda não convocou o

seu corpo deliberativo para a coor

denação e solução deste magno e

palpitante problema. Como depu
tado eleito e como soldado disci-

o galH Góes I

desmente
Gara�3 Americana

RIO, 15 (G)-O Qabinete dt)

g�neral Góes Monteir; forneceu
á imprensa uma nota declarando
que as tabellas de vencimentos dos
militares, públicadas ôntem pelo
«O Globo» não são autenticas,
primeiro porque as mesmas não

estão concluidas, devendo só se

rem entregues segunda-feira para
o sr. Getulio Vargas e segundo
porque os exemplares existente�
estão em pod�r dos membros da
Commissão Mixta e nenhum del
les poderia te-los fornecidos.
T· l' dermma a nota (llzen o que

naturalmente foi algum chantagis
ta que forneceu alguma tabelIa
apocrypha.

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi

co SABÃO INOIO

Mais reajus
tamentos

RIO, 16 (G)-O ministro da
Justiça, sr. Vicente Ráo, nomea

rá brevemente, uma commissão pa
ra proceder aos estudos do rea

justamento dos vencimentos do seu

ministerio.

o melhor sortimento
artigos para homens �à
casa A CAPITAL.Ranald de

Carvalho Foi aposenta
do o-Mestre

Pavão
RIO, 16 CG)-Falleceu esta

manhã o sr. Ronald de Carvalho,
secretario da Presidencia da Re
publica. A morte do illustre es�

criptor, IIprincipe dos prosildores
bra�ileiro5n se bem que esperada,
dada a extrema gravidade do seu

estado, causou funJa emoção em

todas as rodas sociaes desta ca

pital.

Por acto do dia 13 do sr. In
terventor Federál, foi aposentado
no cargo de Archivista da Secre
taria da Fazenda o sr. Pedro Al
ves Pavão do Nascimento, o a

balisado e querido Mestre Pavão,
da S. M. Am01'-á-Arte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irradiação
da Allema

nha

Porque não se'A
pedem logo
em casamen
to?

corôa de
Pedro I I

A estação allemã OJA, onda
3 I ,38mm. irradiará amanhã o

prograrnma abaixo, para a Ame
fIca do sul.
As 23,15 corresponde às 7,15

hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às
Não será devolvido o original 11,15 hs,

publicado ou não. 23.15 Annuncio DIA (alIemão, Finalmente, realizou-se a posse
O conceito expresso etr arti- castelIano): Canção popular al- da nova directoria, ontem, ás 20

go de coilaboração, mesmr soli: lemã. horas.
cilada, não implica em respntr 23.20 Theatro pequeno para a A cerimonia foi aberta pelo
sabilidade ou endõssc por parle juventude:"O pobre e o ricc", esforçado e prestigioso desportista
da Redacc{Jo. 23.45 Ultimas noticias (em alle- Nelson Nunes, que transmittiu ao

Asslgnatu ras mão). vice-presidente dr. José Ferreira
ANNO 44$000 24.00 Para o crepúsculo do 'Do- Bastos, o cargo que vinha exer-

SEMESTRE 24$000 mingo. cendo interinamente e com abne-
TRIMESTRE· 12$000 00'1 5 O nosso concerto para o gada persistencia.
MEZ 4$000 Domingo; Musica popular pa- O sr. dr. J. Ferreira Bastos,

A correspondencia, bem como ra orchestra. mui justamente, teceu elogios ao

os valores relativos aos an- I. 1 5 Ultimas noticias [castella- presidente substituido e a quern-«

nuncios e assignaturas devem no). reconhecemos-muito deve odes
ser enviados ao Director-Ge- 1.30 Fabula de Hans Grimm: porto catharinense. A seguir o re-

rente J!í1ro Callado. «Das Herz aul dem rechien presentante do Íris F. c., sr Am-

Caixa Postal 37 Pleck»: (�er juizo). Scenas philochio de Carvalho Gonçalves,
da comédta de O. Wennersten em eloquente oração, cumprimen
por Anton Hamik. I tou os empossados, no que foi

2.15 Um passeio alraoés da ex- secundado pelos srs. Walter Lan-
posição de automooeis, ge, representante do Avahy---A-

2.30 Do transmissor nac. a!. de gapito Velloso, do fi thleiico e

Leipzig: Concerto de Haendel Cassio Fonseca, do Figueirense.
em Si-bemol, Maior. Solista: Falou ainda, relembrando o

Guenther Ramin. seu passado desportivo, o sr. dr.
3.00 Leitura do programma (aI- Affonso Veiga, de quem muito

lemão, cast.); O mais impor- esperam os sporlmen catharinenses
fanfe da semana; Despedida e para encerrar o sr. Cypriano

DIA (allemão, castellano). José, consultor téchnico, disse que
continuaria no mesmo propósito

Vende-se um armazem, bem de tudo fazer pelo nosso spori.
afreguezado, sito no Canto do Es· Ao terminar a sessão mantive-

ROYAL-Idilio da fronteira, treito, districto «Jo�o Pessoa». ram os empossados ligeira palestra
á, 7,30 horas. Tratar com Jacmtho Luz, no e a seguir o microphone do Java-

local. Jornal communicava ao público
�. �������������l�é .

*�����t�@í��L�'� �w o resultado Jes3a reunião, fazendo

� � votos pela grandeza do sport ca-

� Atten tae bem' � :::rid����n�e�mJ:iF�n��dD.os no-
�

.

. �
� ;A� Agencj;� Moderna � Foot-ball

�� de Publicaçoes, com séde �
os PA����SMES VEN

�� em São Paulo, é autorizada e fis-
li\!:. callzada pelo Governo Federal e Os paraenses, que haviam em-

� possue a carta patente n. 112 "'J,� patado no jogo anterior, venceram

�� os cearenses pelo elevado score

�� FORMIDAVEIS sorteios proprios,..

tres vezes] por de 4x 1, em Recife, classificando-
�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras se para jogar, na mesma capital,
��

I
domingo próximo, com os per-

I'jj EXTRACÇÃO com globos de crystal. nambucanos.

� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �J
� teios são presenciados; pelo povo � NOVA PRESIDENCIA

�����i�l������_ A Liga Carioca de Fooi-ball

REDACTORES DIVERSOS

vgentes-corrcspondentcs em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboraç..
ão Federação Cathari

nense de Desportos
tem nova presidencia. O sr. Car
los Manoel, f1ameuguista ardoro
so, passou a exercer o cargo de
presidente dessa entidade e o sr.

Armando Martins, do Àmerica,
o de vice-presidente. Talvez que
os dois dirigentes empossados te

nham idéas de pacificação ...

!EMPRE-
GO: Para trabalho ex

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

Querendo reparar, engraxar e la- Reintegração
var seu automove] procure a «GA- definitiva
RAGE AMERICANA» rua

RIO, 16 (G) - A Câmara
resolveu ôntem autorizar a com

pra da corôa do .imperador Dom
Pedro Segundo.
O governo da Republica en

trará por estes dias em negocia
ções com os herdeiros.

- '::::::-----;-- _"

Redactor-chefe
Martinh� Caliado Junior

SÃO PAULO UNIDO

Em entrevista ontem divulgada,
o sr. Djalma Pinheiro Chagas,
«leader» revolucionario e chefe

opposicionista mineiro, depois de
outras considerações sobre o mo

mento politico, affirmou que «03

brasileiros querem paz, afim de
poderem trabalhar e desenvolver
as nossas fontes de rendas.»

ODEON-Secsão Zaz- Traz,

Em S. Paulo, foi encarada C,Jm

mais patriotismo a causa do sport.
Sem vencidos nem vencedores,
seis clubes resolveram crear a Liga
Paulista de Foot-Ball, que está
assim constituida: Palestra Italia,
Corinthians, São Paulo, Santos,
Portugueza de Santos e H�spanha
de Santos, a qual ficará presti
giando a C. B. D.

CAMPEONATO ARGEN
TINO

Francisco Tolentino n' I. BERLIM, 16 (G)-Por mo

tivo da reintegração definitiva do
territorio do Sarre ao R€ich, o

dia l ' de março será festejado,
em toda a Allemanha, com gran
de jubilo. Todos os collegios rea
lizarão festas internas, não haven
dr, aula nem outras preoccupa
ções escolares naquelle dia.

RUBENS AD:\1IRA O POVO
HESPANHOL

do

Rubens Soares, peso médio bra
sileiro, vendo que o progresso do
box no Brasil não tinha êxito,
resolveu partir para Barcelona
e lá, de inicio, jogou com Nis
traI, vencendo o nitidamente. Já
a 5 de março, Rubens tornará a

lutar, a pedido do povo hespa
nhol, logo após o jogo q·le deverá
realizar em Lisbôa, no dia 18,
com Pinto Vclloso.

Mr

Cartazes
Dia

Prefiram sempre o inegua-
-

vavel SABAO
IND IOde Curityba,

BOX

SI VALESSE

RIO, 16 (O) - Ouvido pelo
jornalista" o sr. Agamernno 1 Ma
galhães declarou que o Mini�tro
do Trabalho fará executar o re

gulamento do Instituto dos Com
rnerciarios com brandura, afim d�

10 VEZES CAMPEÃO! i que a medida que forem surgindo
Pela décima vez, Borotra le - modilicações necessarjas leva-Ias

vantou o campeonato de tennis a termo, depois de conveniente
da França, vencendo em prova mente estudadas. O presidente da
final o temível tennista Prenn, por República já assignou as nornea-

6x2, 6x2 e 6x4. I ções d03 directores do Instituto.

TENNIS

Institutos
dos Com-

&I •

merCISrlOS

CENTRAL- Cavalheiro do
Poente, ás 7,30 horas.

ás 7 horas.

IMPERIAL ..=Doce amargu
ra, ás 7,30 horas. Com a victoria alcançada do

mingo último sobre o forte qua
dro do Fluminense pelo score de
2x 1, o Fla'llengo já é

.

conside
rado o campeão do torneio ex

tra, de onde debandaram os clu
bes S. Christovão, Vasco e Bangú.
O BRASIL NA BAHIA
O S. C. Brasil, do Rio, que

entrou mal em S. Salvador, vem
de conseguir duas excellentes vi
ctorias: contra o Botafogo, da
Bahia, por 5x 1, e contra o S. C.
Bahia, por 8x2.

Erminio Spalla, ex-campeão da
Europa, olíereceu-se, para treinar
os boxeurs brasileiros sem qual
quer interesse. E' óptimo o gesto
do lutador italiano.

Freddi Müller, campeão mun

dial de peso-penna, foi vencido por
Maurice Holtzer, em Paris, num

jogo amistoso, no qual não podia
valer o titulo. Holtzer venceu 6
rounds, perdeu 4 e empatou um.

Para a A GAZETA

� sOs di eitos, ou melhor, a.

[uncçõ ss politicas da familia, nã»
se esgotam, porem, com o voto
lam-liar.
E' necessario que a familia

disponha de uma representação
propna.

Assim, segundo um grande �"A

ciologo patricio, num futuro não
muito distante, a Camara Pro
fissional deve substituir a Ca
mara dos D�putados e a Cama
ra Familiar, o Senado.

Mas, mais do que no vasto"am
bito nacional, a influencia politica
da familia se mostrará, talvez, par
ticularmente efli..:iente e benefica,
no circulo local.

Parece ponto mais ou menos

pacifico esse de que qualquer re

forma politica se deve basear
numa vida 'llunicipal mais forte,
ou, pelo menos, realizá-la.

E toda a organização politica
municipal deveria basear-se na fa
milia.

Os conselhos familiares deve
riam ser as autoridades locaes por
excellencia.

Pois, segundo o mencionado
escriptor, "as familias e especial
me?te as grandes familias é que
mais concorrem para a organiza
ção social regional e tambem que
mais soffrem com os seus defeito.>.

A atrophia de autoridade que
modernamente se nota, quanto á
Lmilia, não é apenas "interna",
mas tambem "externa". isto é, não

se manifesta unicamente no seio
da familia e nas relações entre

seus membros, mas apparece igual
mente no seio da sociedade e

nas relações entre o grupo fami
liar e os outros grupos sociaes.

Sob três aspectos podemos
cc nsiderar essa deliciencia de au

to; idade externa da familia:-o

aspecto politico, o econornico e

o pedagogico.
Vejamos o primeiro.
O individualismo em que se

_DIREITOS P__OL.ITICOS
OA FAMIL.IA

M. Gabriel

in�piram as construcções SOClaes

do mundo moderno, supprimindo,
não realmente (() que seria im

pD3sivel na pratica) mas juridica
nH n· e, 03 grupos saci les, desor

ganizou a sociedade.
Nesta, o liberalismo democra

tico não viu �enão dO'is elemento3:
-o individuo e o estado.
° Estad� foi o unico

servado rigorosamente fieis aos

seus fundamentos theoricos, a de
sorganização persistiu, apesar de
todos os remendos, e não ha como
remediá-la fera da volta ao re

conhecimenb dos diversos gru
pos c de seus direitos.
A familia tem o direito e mes·

mo o dever de participar da poli
tica da nação, para que esta se

não processe em contradicção com

os legitimos interesses do grupo
fundamental da sociedade.
A vida politica é, nos regimens

liberaes, determinada pelos cida
dàos, pelos eleitores. O cidadão
eleitor é, nesses regimens, um

typo padronizado. rigurosamente
identico em todos os seus exem

plares e os votos que cada um nel
les expr�SSé\ têm todos o m:smo

valor.
Ora, é claro que a sociedade

não é composta unicamente de
cidadãos assim concebidos.

O cidadão é o homem dissocia
do de tudo o que o distingue
dos outros e estandardizado numa

carteira eleitoral.
Mas a sociedade não é comp: s

ta de individuos indistinctos. Elia
não é um rebanho. E' um orga
nismo vivo, cuja vida se baseia
justamelte na diversidade das cei
lulas que o compõem.

Não têm o mesmo interesse,
nem o mesmo criterio politico o

estudante imberbe e descuidado e

o pae de numerosa familia, o o

peraria que vive de seu trabalho e

o capitalista que vive de renda.
Entretanto, nas democracias li

beraes, todos participam de uma

fórma rigorosamente identica, da
vida politica da sociedade.
A representação politica, que

pretende representar a sociedade gem, não pode ter a effici encia
toda, não representa assim senão que delia se pode legitimamente
os indivíduos, isto é, os homens esperar, emquan'o não estiverem
despidos de tudo quanto os dif- organizadas as profissões. ..

ferencia uns dos outros. Como De forma semelhante à repre
essas differencias são reaes, segue- sentação profissional, se faz ne

se que a representação política cessaria::l. repre�entação familiar.
e individualista não é mais que Grande passo nesse se ,tido re

a representação de uma par- presenta o voto familiar jà ado
te da sociedade e n3.o da so- ptado modernamente c qele conta,
ciedade toda. E, pretendendo e1- entre n6s, com partidarios auto
Ia arrogar-se a representação do rizados.
todo, não é de admirar que não Consiste o voto familiar na at-

logre os objectivos desejaàos. tribuição, aos paes de familia,
Visando remedi"r €ssas defi- de alguns votos a mais do que

ciencias da· representação politica aos solteiros, proporcionalmente
puram€nte quantitativa, as moder- ao número de filhos.
nas cnnstituições introduziram a E' já um movimento no senti
representação profissional, quer em do da selecção qualitativa e uma

caracter meramente consultivo, reacção contra o voto puramente

q Jer com poderes delIberativos. quantitativo.
Essa representação profissional; No Brasil, infelizmente, o nosso

entretanto, digamo-lo de passa Codigo Eleitoral r não cogitou disso.

grupo
social socialmente reconhecido. Os
outros grupos foram silenciados.
Não se viu nelles senão os indi
vid lOS com�onentes e negou-se
lhes uma personalidade social pro
pria e uma autoridade publica

Embora, na pratica, os regi
mens liberaes não se tenham con-
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A CAZETA

ommercle, Industrta Integ;ralsimo
e Agricultura

F'reçcs correntes na praça de
F'lorianopolis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpieza 44 kilos 33$500
Cruz eiro 5 e 2 kilos 4$500
lndiê: n 1 28$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

.

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios urna

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

ASSUCAR
E:xt a 68$000

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

FRIO

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

�$$�g8 Taboas d€ lei est. (3x23) duzia
38$000

2�:��� Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28�000
Fôrro de pinho 14�000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16�000
l'x5 a dz. 6�OOO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encl?ados 2 kilos

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

Sarrafos \..

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

BANHA

COUROS

CAMBIO
Praças 90 dIv á vista

SI Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« Italia 1$020
« Portugal $530
« Nova York II $870
« Hespanha ,

1 $620
« Suissa 3$880
« Belgica 2$7.80
« B. Ayres 3$4.50

Limpos pesados kilo 1 $800 « Uruguay 6$200
Rdugos pesados kilo 1 $200 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK IZm 19-11 EntradaslZ 5ahiaas
24 a 29·12

5.444
15.519
8.259
'5.863

Feij ãe> (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

7.555
15.306
3.274
8.110

105.8i8
108.280

'

27.395
22.511
25.496
13.5GO

Faltam as sahidas dos depositos paiticulares.
�'

CURYTIBANOS

Falando com o Chefe c7«.unicipal

Em..entra-se em Florianopolis o companheiro Walter Ten(l

rio Cavalcanti, Chefe Municipal do Nucleo Integrelista de CUf) ti
banes, chegado ha pouco desse rnunicipio.

Conversando comnosco disse-nos de grande enthusiastno que

vae em toda a região serrana, pela nossa causa il:tegrali5ta.
Em Curytibanos a quasi totalidade da população é sympa

tica ao movimento integralista.
[nscreveram-se no primeiro rnez, após a fundação do nuc!eo

municipal, 36 camisas-verdes, o que jà constitue uma grande vi-

daria.
Faliou-nos aindi, empolgado pela perfeita organização' do

Nucleo Íntegralista d� Lages, devido aos esforços do Chefe Muni

cipal José Floriano Sobrinho e de Stl:IS dedicados auxiliares, dos

quaes é justo assigna'ar o nosso companheiro Capitão do Exercit0

Nacional, Carlos Gomes, a quem coube fazer com brilho as con

[erencías determinadas pelo boletim de ordens nO. 1, da Chefia Pro

vincial.

BOM RE.TIRO

���������������e

Transporte rapido �Florianopolis Bom Retiro
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS

Fett & Cia. Limitada
AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol

O encarregado MARCUS MOURA

������������.

DECLARAÇÃO IDeclaro que de hoje em dian- I
te deixo de ser cobrador do se

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935.

João .f/.rthur :Britlo

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Grupo Escolar Archi
diocesano São

José

Levo ao conhecimento dos in
teressados que, a matricula para
os curso preliminares 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.
P. Frei Evaristo Schürmann

Director

Enfermeira

Pessoa habilitada, com sran

de pratica de hospitaes e sa

natorios oferece seus servi

ços em casas particulares.
Fala Alemão.

Rua Esteves Junior, 28.
Para o Natal e Anno bom, os

votos de bôas [estas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartõe. Hoje é
leito pelo telephone ou por phoao
gramma: E mais chie, mais pra
tico, social e moderno!

Alcool-I

'i,

��
Excursão do Chefe Provin-

1$000 cial ao norte da Provincia
1$000
2$000 Aos municipios do norte da Provincia, seguiu hoje, em ex

cursão de propaganda. o Chefe Provincial Dr. Othon Gama D'Eça,

I acompanhado
do acadernico Jorge Lacerda:

4S000 II
"

II

30$000 A Marcha do Integral ismo nos
3$000 M

...

4$500
. unlclplOS

4$000
4$000
3$000
8$000

Mercado do Rio
FEiJAO

(Por sacco de 60 leilos)
Preto novo 1 3$000

DIVEnSOS Branco especial 25$000
Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000
Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 55$000 MERCADO FROUXO Os camisas-verdes de Salto Grande, excursienaram tunc'an-

Vélas de cebo caixa 16000 do o Nucleo Districtal de Figueiredo.
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 44$300 (Por sacco de 50 leilos) A MARCHA DO INTEGRALISMO NAS PROVINCIAS
Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pó 11 $000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Fare lIa sacco 6$500
FareIlinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 leilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspecIal S5$000

Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom
.

49$000

c, M' 11 $500 japonez EspecIal 44$000
imento aua sacco

J B
P h P' h' I 2 1 0$000 aponez om 40$000
hosp aros In erro ata

R C
.

d 34$000
Aramefarpadon. 12rôlo 25$500

ica orn a Boletim
Arame farpado n. 1 3 rôlo 35$000 MERCADO ESTAVEL C iOna I Concertos

de RadioVINHO DO RIO GRANDE (Por ca'xa . de 60 leilos) Por ordem do Secretario Nacional, foi designado para -ser-
.

Em quintos 110$000 Em latas de 20 kilos 125$000 vir como representante desta Secretaria Nacional junto á redacção i C?ncerta·fe. EadlO com a

Em decimos 55$000 Em latas de 5 kilos 130$000 da A Off.ensiva o companheiro Euripedes Cardoso de Menezes, a I! mal�lmta per erçao e gLaErOanDt'Ea.Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 130$000 Ch f' P
_.

d d I t ra ar com o sr -

Vassouras 5 fios dz. 22$000 quem as e _las rovmclaes. e�erão leiIle�ter to a e qua �uer, no ,a I GARIO BONSON
.

MERCADO FIRME sobre acontecimentos da Provincia e que Julguem necessana a

pu-, R J' C· IhVassouras 3 fios dz. 20$000 bli _
ua erorurno n. oe o 18,

Xarque coxões arroba 30$000 XARQUE
icaçao.

" n !•••••••--------.e.G�8G
Xarque sortidosarroba 27$000 .

(por kilo) Séde da Ch�fía N acionai I! <O

Mercado de F'lorial'!opolls Mantas.Gordas, 2$000 A Chefia Nacional se encontra instailada em São Paulo á ii !
Feijão preto sacco .15$000 Patos e Manta 1$900 rua Brigadeiro Luiz Antonio n'62." I:
Feijão branco sacco 20$000

I
Sortida regular 1 $800.

.

-0- � iii
Feijão vermelho sacco 15$000 ' MERCADO FIRME Congresso de Petrópolis i •
Milho sacco 1 2 $000 . � �
Batata sacco \0$000 DIVEROSS No proximo dia sete de Março terá logar a installação so- • •
Amendoim sacco 10$000 (por kilo) lemne do Congresso de Petropolis, como o de Victoria, o Conclave

AriOz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 integralista de Março dará uma nova estructuração do movimento

Farinha Barreiros sacco 13$000 Cebo 1 $500 salvador do SIGMA, apressando o advento do integralismo no

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $='00 Brasil.
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$500
Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $600
Assucar grosso arroba 6$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 500$0
Cêra kilo 1 $1 000
Mél de abelhaslata 1 $30
Nozes kilo 8$000

«Cerca de 9 horas da noite de ante-ôntem, quinta-feira, va

rios individues desconhecidos pregaram boletins communistas nas

paredes das casas da Avenida 22 de Junho, concitando os ope

rarios paraenses-que sempre foram honestos e cheios de brio
a atacar os integralistas de maneira violenta, perturbando desse modo,
a ordem pública e lançando o desassocego nas famílias de Belém.
Na porta da casa do camisa-verde Pregmacio Telles, os taes indi
viduos collocaram um dos boletins arruaceiros. A esposa daquelle
miliciano integralista, que sahira para uma visita, ao volver á sua re

sidencia deparou com o papelucho desordeiro. Incontinenti, chamou
um guarda civil que passava e apontou ao policial os auctores da
obra néfanda da desaggregação do Brasil; o guarda, numa bôa

comprehensão dos seus deveres. sahiu no encalço dos communistaa.}
ás carreiras, pois elles se tinham escafedido, conseguindo deter um

delles na esquina proxima.
Não sabemos se essa prisão foi relaxada ou se foi mantida G

até
_

o fim, como é de esperar de autoridades zelosas em prevenir a <8
ordem pública e manter o socego da familia paraense, ameaçado, •
como se encontra, de um ataque pelos communistas, o nucleo pro- •
vincial da Acção Integralista Brasileira. _

..
Os pregadores dos boletins subversivos eram chefiados por. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS

um outro que se mantinha á distancia e dava ordens mysteriosamente. .. NA CASA

Foi apprehendido um dos boletins soviéticos, o qual se acha •
na' séde dá A, I. B.. no Pará.» .....00------'---'--'...... �

PARA'
Uma nota da Acção [niegrolista :Brasileira do 'Pará for'

necida em 5 de Fevereiro aos [ornaes do Pará.

Distrioto de ..JoaO Pes!!.ôa

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

FLORIANOPOLIS

VENCE--SEters penem; aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Em vista da viagem do Chefe Provincial ao norte do Esta

do. fica transferida a inauguração do retrato do Chefe Nacional, na

Séde Integralista local.
n n

YENDE-SE um opti-
mo sitio em Capo-

eiras á margem da estrada
geral. - Terras previlcgladas
e agua corrente Magnifico
para criação. Clima saluber
rimo. Possue uma bôa ca

sa com todo conforto tendo
agua encanada. Uma casa

para enpregados. - Engenho
para fabricação de farinha
Dois bons pastos para anima
es e mais bemfeitorias - Dis
tante da Capital cinco kilo
metros Informação na redac
ção da «A Gazeta» por ob
sequio.

u

da Secretaría Na-
de organizaçao
Politica

-0-

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funõuên IZm 1885

Rua Felippe Schmidt n' 8

Tvpoqrcphin, EsterlZolypi
Enccõerncção, Pautação, Tra
balhos em Alto RlZleuo etc,

�' ....... l'
'

. ."

I Caixa postal1Z9 TIZI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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

'
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A GAZETA

Vias Urinarias

Accacio Mo-

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Residencla:-R. Esteves {u
nior, 179-Phone. 1.285 Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua jóão Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr. Ricardo GottsmaliD

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [uruor, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua r:r;rajano 18.

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

Medicina Interna- Syphllls

Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultorio e Residencia
R·ua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

I:Telephone rr 1548 I ;
.......------------------------="""""'�

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ACADEmlro
João José Cabral, provi
sionado.

1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Com pratica nos hospitais
da 'Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSj

IJDiagnostico õcs mollZstias
Internes peloe RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos--Completo Gabinete de
EI(c·ricidade Medica

Applica O Pmzumo-Thorax Ar
tificial contra a rubercutose Pul

monar, com controllZ raOiologico

Consultorio: R. Felippe�
Schmidt rr 18,. das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs.i.Teleí.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

TlZlephGlnlZs :

Escriptorio
Residencia

mí,�

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phorv- 1277.

Caixa Postal, \ \o.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Pharmacias

.- .m-(-----_

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O "mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Ouro t�!::::·meE IrF"a·�b·'·r·I-"c·OGa·�d�·e·.ooMo·oGv··e·al�·s·i
, galmente. autorizdo pelo Banco- . '�
do Erasll, pagando-se os melho- .

'DE •
r�s preços: Unica Joalheri.a aut?" O Pedro Vita I i �
rizada pelo Banco do Brasil, Ri« • �

.�""",,,",,,,,,, = = �_I berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ��
• ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 ::

· .....tt�������
-----_-_-=--_.- ---�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

Refinação de Assucar RU,A JOAO PINTO N. 21

_
de

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

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Almanak Laemmert

o---------------------------@

f'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, cie Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS ·de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

• volume -- Distrlcto f'IZOeral
Z' .. -- São Paulo. minas e Paranó
3· -- Demais EstaOos ao Brasil

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

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios, Cepi
taes e Estados do Brasil

Volume vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R;d��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial»

Rua EstlZves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Novidades
litera.,ias

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, sita na rua prin
cipal dO. districto «[oão Pessôa», com fundos

para .0 mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Pelleteria
A�gentil�a

A Educação na Russia Sovié
iica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca"
margo
Psyco .J/nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;;lp'?lpUy
Edições de Adersen - Editore'
Edificio d'A NOITE-/4.
.• ;r, andar RIO

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

_ Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão INC lO de (Curitiba) fabricado com Ol�ina
é dar valor ao que é bom, é economico • rendôsD

EXPERIMENTE E VERÁ. QUE É SUPERIOR

�. ,
;: i'
i �i
'l
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� �
� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �

�1 Fl111laes em ..
Blurr'lenau - ..Joinville São Francisco Laguna Lages �

� MostrtJario permarlente em Cruzeiro do Sul ��
�\1 Secção de Secção de Secção de �
� FAZENDAS: �
�l� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tem os FERRAGENS: MACHINAS : �\1

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira t1J

�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �
�l� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, f@rragensparaportasMachinaspara latoeiros

�'�\���, 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" esplosão, Motores

�� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �_
��

Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: eixos, �

l� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �1

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes fj.]

�l:J Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
�l� Sapatos, chineIlos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODVER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita lVIaria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
G����4VA��l����� �t��,��]����j���VA.��AVÂV.6..��

'�, Companhia Alliança da Bahia

I

Agentes, 5ub-Agentes e Regulaõores
õ

e Avarias em toõos 05 I
Estaàos ÕO Brasil, no Uruguo" (5uccursol) e nas prtnclpnes I

praças extrangeiros

I
i

Agentes em florianopolis rAmr05 l.OBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) I'clxc postal 19

Telegr. ALLIAHÇA T'eleph, 1.083 ,���������������������
Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages M

Momo vem ahi e se hospederá na

"C S8 das Meias"
de Feris Boabaid

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto- UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo ÇA-PERFUMES
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno R dR· I tdicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- O O e Igo 'e O
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo, METALICO E DE LUXO

por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. Já chegou a grande remessa para o proximo Car-

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual naval, afim de ser vendida por preços excepcíonaesestá fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga-
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- e os mais baixos preços
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

D E gente. Aproveitem folioes!
Paulo Schlemper Peça Vaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. CASA DAS MEl S

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
A

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores
�============================�======�

__ta_I,__C_af_é_d_a__II_ha__e_H_o_t_el_M__et_ro_p_o_l. ��������������������

CAPITAL.
A R T I G O S ,I=' A R A H O M E N S

I C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

A
.,

\ 1 " ," \J " l

••• Funôuôu em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisaào 9.000:000$000
Re31Zrvas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
lmmoveis 13.472:299$349
Respon9abiliàaões oasumlõos em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se sórnente aos ramos àe
f060 e TRAH5rORTE5, que são os D0I5 UHlr05 em que
a rompanhia cpéru)

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;'''l ou MAIS Iótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. Mde hrindar seus filhos.
l.inàa Vista Punorcrnlcc,

Esplenàiàa praia õe banhos.
Optima nascente õe agua potcuel,

Terrenos completamente planos.

A VIl.LA BALHEARIA Dl5TA a:

1000 metros õa Ponte Her-clllo Luz,
800 ÕO 6ranàe Quartel feàeral, em construcçõo,

600 õo 6rupo Escolar 10sll Bolteux,
Hc 51làe õo Districto 'Iofio ressôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se cnc ... rrega õc construcçêc àe rrllõios

nos lótes oóquiriõos,meàionte o pagamento óe umcenrrcõc á
vista e o restante em pagamentos menecas.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

A

I t;onfeitaria . Chiquinho
Especialidades em caramelIos, 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

T H E O D O R, O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

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

- f GARANTIDO
�:;,� E CUSTA 6 $

O DISSOLVENTE NATAL i
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVO'

RUSAS E POROS ABERTOS

RUA
_

Cl0ADl I?TADO__ •

I
SE QUERES ANflAR DE

M Od -I S ta
AUTO commodamente e com

segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- Ford V8-200

L BRO N. 16 Phone. 1.212
E NADA MAI3!

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes, autorizados da

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

Carnaval! Carnaval! I

�.
'

.. '

E
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SABBADO II

'Dr. Adolpho Konder

Registra-se hoje a data anni
versaria do nOS30 conterraneo sr.

dr. Adolpho Konder, deputado
federal, e chefe da opposicão
Catharinense.

o corre hoje o anniversario na

talicio do sr. dr. Alfredo Arau
jo, abalizado medico nesta cidade,

A data de hoje assigna-Ía a

paôsagem da data anniversaria do
sr. dr. Hamilton Loyola, major
medico do Exercito.

fAZEm At-H--lOS H01E:

o sr. Julio Voist Junior;
o sr. João Mendoi1:;a, constru

ctor:
a senhorinha Luiza Beirão,

f:lha do sr. Luiz Beirão, com

merciante:
a senhorita Lisete,

sr. João Moura Junior.
fJ!ha do

SENTE NOVA

O lar do dr. sr. José Rocha Bas
tos, sub-procurador do Estado, e

de sua exma esposa d. Maria de
Lourdes C. Bastos, acha-se en

riquerido com o nascimento de
mais um robusto menino, que re

ceberá o nome de Filinto-José.

Acha-se em festa o lar do
H. engenheiro Alberico Lourival
Miranda e sua exma. esposa, com
o nascimento de uma interessan
te menina, que, na pia baptis
mal, receberá o nome de Maibi.

CHESAm UHS •••

D � Curityba, onde esteve cur

sando o e. e. P., chegou nesta

cidade o sr. HClminio Rosa Luz.,
ollicia], inferior do J 4 B. e.,

OUTR05 PARTEm ...

Ontem seguiu para Lages, o

sr. dr. Adal e to Belizario l�amos,
Juiz Federal e membro do Tri
bunal Eleitoral.

Viajou ontem para Lages, em

companhia de sua exma familia,
o sr. major Alberto Ramos.

Seguiram, hoje, para Blumenau,
onde vão fazer inspecção nos

Tiros de Guerra, no Interior do
Estado, os srs. capitão Antonio
Carlos Bittencourt e I - Tte. Sil
vio Pinto da Luz.

De regresso a Brusque, ond�
exerce as funcções de prefeito
Municipal, seguiu viagem hoje o

sr. industrial Rodolpho Tietz-
mann.

HABILITAÇÃO

No Cartorio do Registro Ci

vil, estão Se habilitando para ca-

,., ._-._--

Costura, chapéus e f1ôrel

Ondas cu rtas

MARCHA

Não brinca, meu bem,
Não brinca. meu bem,
Voce faz isto,
Mas não gosta de ninguem.

Ai da ontem, antes de dormir
Syntoniz ei para teu coraçí,o ...

Nada de novo consegui ouvir,
Mas, escutei a dona da pensão!

Está aberta a matricula da Es
cola Profissional de Applicação,
curso de costura, chapéus e flô·

maIs ...

Agora soffro, sem saber porque,
Quando uma onda vem bater no

Dona Chuva ôntem fez

caesl

Blocos:

) realustamento
militares

Tambem os

sar: Nelson BQrges Alexandre e Em ondas curtas eu conheci você,
a srta. Eugenia Anna Margarida Numa estaçã ) qt:e não me lembro
Trombo.

fALLEClmEHTOS:

Falleceu ôntem em sua residen
cia á rua Conselheiro Mafra, o

sr. José Rukland, antigo proprie
tario de atelier photographico,
O morto é pessôa muito rela

cionada nesta cidade, onde reside
ha muitos annos,

O seu enterramento eHectuou
se no Cerniterio de Itacoroby.

miSSA

Foi celebrada hoje, ás 7 horas,
na Igreja de São Francisco, uma

missa em intenção á alma do sar

gento ela Força Publica Alvaro
Augusto de Araujo Silva,

suas!

Quando Broadway scintilava
vivamente e os seus letreiros iurni
nosos brincavam de piscar, num

ascende e apaga incessante e

aquellas legi ões e legiões defausse
maigres e de ... gordas tambern,
engalanavam o <looting>, que es

tava dos melhores. Dona Chuva
veiu se intrometer na folia e lá
se foi tudo por. .. agua abaixo!

Uma debandada geral.
Os cafés apinharam!
E a Broadway ficou deserta

num ascender e apagar de seus

letreiros luminosos!
Dona Chuva mais tarde, foi

dar uma voltinha.
E ahi então o

Vae, mal. não garante a

voita

não contou tempo e botou a bi
charada na rua!
A «macacada» do Sanford es

tava mesmo p'ra riba de bôa. O
<Vae» nunca veiu á rua tão

bom como ôntem.

Homenageando o e. e. c. C.
o «boi» dançou defronte ao Café

Java, pois que nos altos de fre
quentadissimo Café está installade
o Java-Jornal, séde official aliás
do C. C. C. C. O «boi» dançou.
Veiu depois o Cavallo-Marinho!
Laçou o «boi». E quando a «farra"
estava no auge, entrou a» ber
nuncia» em scena e foi logo en

gulindo um menino que passou
em sua frente!

Eta Bernuncia grande seu San
ford!
O bicho é medonho e se es

palhou que nem barata em dia
de vento sul!

Momentos de intensa alegria.
O speaker de c.c.e.c. sau

dou o valente blóco dos motoristas,
que agradeceu com uma retum
l>ante salva de palmas. Por tudo
ISSO o

das

Para hoje, o grande Gesfile or

ganizado pelo «Centro Cathari
nense dos Chronistas Carnavales-
cos» .

A's 191{2!
Concentração ao lado do Th eatro

Alvaro de Carvalho!

TODOS OS BLOCOS!
TODOS OS CLUBES!
TODAS AS SOCIEDA
DESCARNA VALESCAS!

A Directoria do e. C. c. e.
com a presença dos representan
tes de todos os diarios da cidade,
fez o sorteio da collocasção que
deve obedecer o pres' i o.

Pelo sr. Willy Gruner, genti
iissimo proprietario do Java-Jornal,
foram retirados os bilhetes fecha
dos de dentro de uma urna especial
e lidos pelo Presidente do e. C.
e. C. que deram a seguinte col
locação:

SOCiedade Carnava
lescas:

lo. «Tenentes do Diabo»
20. «Filhos de Minerva»

Clubes Recreat vos
Dançantes:

lo.
20.
30.
40.

«Lyra Tennis Clube»
«Clube 1 2 de Agosto»
<Ánnita Garibaldi»
«IS de Outubro»

inactivos se

rão augmentados

Rio, 16 (O)-A propo
da carta vinda da Parahyba,

Quero vêr si o C
'.
C
".
C. e. signada pelo sr. EpÍtacio Pess

tem ou não tem a suavictona me- esclarecendo episodios politicos
recicla. I quelle Estado, os jornaes ouvii

Até segunda! o sr. José Americo, que dec

O sr. José Americ
é do barulho

*
**Umá casa americana, que

rendo vender um livro annunciau

largamenl€ no radio, [ornaes, ta

boletos, etr • que, em tal livro,
que ella tinha acabado de publi
car; havia um erro de imprensa.
'Prometiia

-

ao primeiro que o des
cobrisse um premio de 30.000
dollars. CJ?esultado: em quinze di
as, 200.000 exemplares foram
vendidos. O premio foi dado a um

operaria lypographo de Nova
Yorle. Para que este annuncio tivesse exilo, era preciso que a ca

sa editora em questão iioesse Ioda confiança nos seus revisores. Que
leria acontecido se a obra estioesse cheia de erros de impressão?

Na proxima terça-feira, 19 do
corrente, ás 7 horas, na Capella
do Menino Deus, serà rezada uma

missa em suffragio da alma de
Henrique O'campo, irmão do srs.

João e Francisco Moré, funcciona
rios postaes, fatlelcido na villa de
Bom Retiro.

"Vae, mal nia garante
a volta"

esteve na allura de seu passado
glorioso!

Nem bem o boi damnou-;;e,
Praça acima, entrou na "quadra
oflicial da fuzarca". a nossa, tua

e a

Minha Embaixada chegou!

RIO, 16 (G) - Numa nova I O ministro da Guerra cone

o Luiz, o Ferrari, () Walter, ( (" �uni:;: o e?tre os minis�ros Prot�- dou com as po.nd€rações de
todo o bando. 'f nes Gu marães e Ooes MonteI- collega da Mannha, o qual I

Gmbaixada tambem dançoi o, esse último leu o substitutivo fendeu, tambem, a parte do p
homenageando o e.e.e.c. lo projecto de reorganização da jecto do! reajustamento aos in.

Houve saudação de nosso spea- .ornmissão especial. vos, concedendo-lhes augme
ker. O ministro Protógenes não con- nos vencimentos coisa que o

Retribuiu pelo microphone do cor 10:1 com a proposta Góes, na nistro d.i Guerra irá supprirnir
Java-Jornal, o nosso co:npanheiro parte relativa á creação do qua- sua proposta.
Luiz de Souza, que é tambe:n dro especial para collocar ofli-
da Embaixada! ciaes cuja situação não estiver

Momento solemne! bem definida, com prejuízo dos
Q dia de ontem ganhou a vencimentos, por não interessar á

quinta, que quiz se vingar man- Marinha de Guerra.
dando chuva. NàO adiantou, po-
rém. A turma veiu p'ra rua as-

sim mesmo. Dona Chuva mais
tarde foi se embora e o fervo con

tinuou brabo da vida!
Para hoje ...
Ah! Hoje é o nosso dia, a

nossa festa, oue tem feito suar o

topete do Flavio, o nosso Arthur ARREDA LOURA, QUE
Costa! AHI VEM MORENA

lo. «Tira a mão»
20. «Filhos da lua»
30. «Mocotó vem a abaixo»
40. «Minha embaixada chegou»
50. «Brinca quem pode»
60. «Perdidos na floresta»
70. «Palhetinhas»
80. «Chupa mas não engole»

Dentro desta organização abri
rá o prestito:

Banda de darins.
« « Music:l.

Automove1 da Dta. C. C. C. c.

rou o seguinte;
"Sobre o papel que desenpen

va no governo de João Pess
só desejo tratar, como historia
em livros que publicarei bre
mente.

Si o senhor Epitacio Pes
assegura que não se· OppOL á mil
escolha para secretario daqu
govêrno, tenho que reputar a

palavra, alias, como versão (

não envole a minha responsab
dade directa.

«GARAGE AMERlC

Usar o «SABÃO INDIo»C}liér
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

Um proble
ma de inte

colle-resse

cliva
E' de todo em todo

_
[ouvavel

a iniciativa da Inspectoria de Ve
hiculos, intimando os srs. proprie
tarios de empresas de ômnibus, a

apresentarem, no praso de 48 ho
ras a contar de hoje, os respecti
vos horarios.

. Entretanto, é opportuno lem
brar duas providencias complemen
tares, de vez que aquella repar
tição resolveu attender os recla
mos da imprensa.
A primeira ref re-se á necessi

dade da aHixação desses horarios
no interior dos vehiculús a que
elles se referirem, de fórma a per
mIttu que qualque pa�sagei
ro em qualquer occasião, pos
sa fiscalizar a pontualidade da
empre�a.
A segunda diz Iespeito á ina:

diavel, urgente necessidade d�
uma vistoria rigorosa naquelles
carros, pois é geral o clamor pú
blico contra o máu estado desses
vehiculos, nos guaes si,possitvel não
fôr uma reforma completa e dis
pendiosa, ao me nos sesubstituam
as mollas, para que seja suppor
tavel a sua actual trepidação, que
nos surra a cansada carcassa to

dos os dias quando fatigados re

colhemos ao repouso do lar,

Movimento geral nas archiban
cadas femininas!
Até que emfim a Embaixada

chegou mesmol E veiu levadi
nha da bréca com Pery á frente,

E' hoje! E' hoje!
hoje!

As' 19112 horas!
Que ninguem falte!
Que ninguem deixe de vir!
Sinão «bernuncia» engole a

macacada que faltar !
Cuidado que a «bernuncia» an

da soltar!
E' hoje, minha gente.

•

Sob a direcção da graciosa se

nhorinha Hrlda Silva, comparece
rá hoje ao baile do Clube 12, o

blóco carnavalesco - «Arreda
IO:1ra, que ahi vem morena»,

co:nposto de sympathicas e gentis
foliães mormas, da nossa alta
sociedade.

Esse cordão carnavalesco, que
tanto successo alcançou n05 annos

anteriores, conquistara na noite de A
hoje, grande exito.

O grande ba: le
Doze

Logo após do sumptuoso prestito
do C. C. e. e., a directoria do
Clube 1 2 de Agosto se recolhe
rá à sua séde social á rua João
Pinto e dará inicio ao grandioso
baile carnavalesco que dêsde ha
muito, vem sendo íallado nas ro

das [olionas e sociaes da cidade.
Haverá um derrame de notas ...

musicaes no vasto recinto do ve

terano Clube 12, pelo valente
JAZZ-BAND da Força Públi
ca, que vae dar o que fazer ás

[rageis pernas femininas e ás mus

culosas pernas masculinas.
Já se sabe que alguns blocos

vão cantar as suas màgoas nos sa

lões do velho centro social da rua

João Pinto, e o juca, e o Dhêba,
e mais os manda chuva dJ J 2, es

tão preparando coisinhas deliciosas
como só elles sabem preparar.

Quem quizer se divertir,
Quem quizer dançar com gosto,
Logo mais só tem quir ir
Dançar no ,12 de Agoto»,

c. c. c. c.

NA» attende a qualquer hora
dia ou da noite. IPhone. 1.5

do
[
ao mll homens!

O Centro Catharin�nse de
Chronista Carnavalescos convida
a todos os blocos e cordões, quer
de Florianopolis, quer de locali
dades proximas, a tomarem parte
no grandioso desfile carnavales-
co de sabbado proximo.

A inscripção serà feita na re

sidencia do Secretario do C. C.
C. C" à rua Alvaro de Carva

E' lho numero 9, até ás 18 horas
de sexta feira.
Far-se-à concentração prepa

ratoria do desfile, sabbado, á$
19,30 horas -na Praça Pereira
de Oliveira.

De todos. para maior brilhan
tismo e animação do Carnaval de
nossa tena, o C. C. e. e. espe
ra decidido aroio.

Lord Tubarão

Londres, 16 (G)-Segundo
formações aqui chegadas, a AI
sinia dispõe de 80.000 horm
em pé de guerra na fronteira.

Qualquer pequeno incide
aggravará a situação, já um ta.

delicada.

A nossa capital é
Paraiso dos Ladrões

Essa phrase é expressiva
E tem sabor de... cacête ...
Parece até ollensiva
A quem couber o barrête!

Mas não é; é differente,
O termo é pobre, é casei!
O ladrão é tão" sómente
O que arromba gallinheirol

fi poeira dos caJ

(reclamação de.
Gazeta).

-Quer café com pó? Sem p
O garçon diz, de vassoura,
E vae sem pena e sem dó
Pondo tudo em dobadoura.

Oc. c. c. c.

O C. C. c. C, batuta,
E' bamba, e phenomenal,
E entrou firme na luta
p'ra fazer bom Carl·aval!

Diniz, Flavio, Cassio, Sbiss81
Lourival e o bom Waldir,
Essa trinca fôgo atiça
E o CaIDaval tem que ir .. ·

SaraplãO
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