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é insufficiente
o eng. William Ft':lisch vi- "O Joseph Le
�......�__

�õiiiiiiiiiiiDií����-----� Brix"
d�sastr� avariado retorna a

Porto Praia
ISTRES, 17 (G)-Os avia

I dores Codos .e Rossi, que em·

(prehendem a travessia do Atlanti·

Sabbado ultimo, quando via- tomovel que conduzia, de um co, tentando o recorde de vôo

java em sua barata, com destino carretão que occupava todo o lei- 'em distancia, partiram esta ma

a Curityba, nas proximidades to da
.

rodovia.
., I

drugada, ás 6,30 horas, em via

da cidade paranaense de São Devido a pequena dIstancia e-
.

gem directa para a America do

José dos Pinhaes, a 23 kilo- xistente entro um e outre vehicu]o, 'Sul.

meros da Capital do Paraná, sol- OJ, talvez, em virtude da grande

lreu gravissimo accidente, tendo velocidade trazida pelo automovel,

morte subita, o engenheiro-com- desviado do obstaculo, este foi

tn;c o WIlliam Frisch, residente de encontro a um barranco, VI

l'lesta cidade, rando e ferindo mortalmente seu

Segundo informes fornecidos conductor que ficou com o cranêo,

por amigos da victima, aqui re- completamente, esmagado, tendo

.id.n'es, o impressionante desastre, morte instantanea.

verificou s : quando, em uma forte O corpo do engenheiro Frisch,

(til, a da estrada, o inditoso eu- foi removido para Curityba. on

genl eiro procu ava desviar o au- de teve sepultamento.

climado num A illuminação do
- _-

de aurlomovel centro-u rbano

A chamada Broadway da lin- appellamos,

Uma das conclusões do 1T. inis- da Capital.catharin: nse, isto é, o Mas não é só:

iro Unhares (nã9 confundir com trecho da rua Felippe Schmi:lt e No anno último,
v

para a pas�

o protsrieiarlo da Misc61lânea), em da Praça Quinze onde a nOSSd sagem do préstito minervino, a

seu parecer sobre as eleições ca-
sociedade faz o seu [ooting diario, então Empreza de Luz foi obrí-

POr<TO ?RAIA, 18 (G)- tharinenses, manda annullar a sec- regorgitante sempre nesse periodo gada, á última hera, a suspenc'er

O hydro-aviã i «Joseph Le Brix», ção de Ganchos, «zor ter cotado de furor carnavalesco, teve, ha os fios, geralmente baixos demais.

em que 03 aviadores francezes I 'i l d I'. UC
.

t d d I d P d d

um e er or que nã» cons a asjo- po o, em VIr u: e e rec amos a or ISSO, não serà emasia o

Codos e Ross:, tentam o arriscado lhas, nem da aela e ignora-se imprensa a sua illuminação au- avisarmos á Directoria de Obras

raid, duas ho.as após á sua pas· quem seja elle»: I gmentada, embora de um modo Publicas, que neste anno, ao in-

sagem por essa localidade pediu E porque o «Homem lnoisioe]» assaz deficiente, pois não se re· véz de um, sahirão dois préstitos

soccorro, devido a séria avaria I
.

I i I J f 'II' d h I
teso veu ln romel er-se no peito ae orçou a I ummação o trec o carnava escos, percorrendo itinera-

no motor, de onde se desprendiam Ganchos, lá resolveu o magislra- mais movimentado, que é o da rios diversos e que as lâmpadis

novellos de fumo. da da Suprema Côrle Gleitoral Felippe Schmidt, entre a Praça últimamente collocad s na Broad-

Felizmente o «Joseph Le Brix» d 'I ( 1'[
- 15 e a T' b

'

man ar renova- o o p erzo, nao
rua raJano e em assim, way terão por esse motivo, que

conseguiu alcançar este porto, onde o Homem), para gáudio do sr. fez-se de fórma insufficiente a do ser alçadas a maior altura.

se procede aos reparos no apparelho, Roberto Wendhausen e mais uma Jardim Oliveira Bello. Não seria, assim, conveniente

Desfaz-se o Um novo invento brasilel·.
<[ézinha» da Colligação,

São erros que vem provocando fazer desde jà a definitiva instal-

Commenlando o parecer, dizia geraes commentarios e esperamos, Íação, evitando um segundo tra-

, SOn IIO ma liZ

nos õnlem o Eduardo Nicolich: ejam sanados pela Directoria de balho?

rvaavilhoso
ro de grande utilidade -Si o relacior fosse mulher' Obras Públicas, para quem agora I

•

PARIS, 18 (G)--ImpeIlida para o automobmsmo �::��:E::�:.Fl�E;=Ef: rA_(-:I�s"""O·��A--L_;.���.ê:D'�.1
pela curios.dade, uma immensa

mui-
nistro do Superior Tribunal, elle

I"
.._ --

_

��

tidão, entre a qual se encontra- Podem andar osautomovets com os seus
naturalmente quiz applicar a jus- ;.

. _ -

�

vam antigos r.mgos de Stavisky, orgãos de ?I imentação avariados (Bomba liça de Salomão... r.
- O banho é uma necessidade higienica em todas as epo- �

cúmplices e fes,ôas de qualquer de gazolina ou I h d
'

)
--Como? indagamos. � cas e muito principalmente nesta de canicula, Agora, então, os �.·��r

fórma relacionulas com o grande
appare O e vacuo =-Stmular o trucidamenie da I� banhos de mar têm sua razão de ser, por muito, motivos ��

es(ândalo, reuniu-se nos aposentos

cri ança quer dizer, da oiclotia, que não vêm a pêlo enumerar, porque o têma p.rte do ba- �,'�.

do Hotel Drovot, afim de ver os
O sr. JOSÉ D E SOUZA rando o impulso que, entre nós, para chegar á verdade ... eleitoral. nho para outro assumpto que perturba o ba ho. �

ell.itos da venda pública c!e ob- CARDOSO, sub-olhcia] da Ar- tem tomado, as corridas autorno- -E o gancho?
Trata-se do seguinte: Nestas manhãs claras e limoidas lt�

jecios pert-ncentes a Stavisky, A- mada, residente á rua Gustavo b.listicas, valoriza, ainda mais, -Ora; para dependurar a ver- e calidas, a Praia do Müller povoa-se duma porção de �,

quellcs que esperavam encontrar Cama n' 67 Meyer-Rio de Ja- s)b varios as.)ec.t JS, o invento do gonha dos politicos. gente que vai, na caricia das aguas, no seu vai-vem continuo, �

moveis luxuosos e apparelhos cus- neiro, idealizou e executou um sr. José de Souza Cardoso.
na sua languida e3pr41iada de espumas branca s(;bre bran- �

tosas, ficaram profundamente de. apparelho que v _m, por certo, Assim, pois, da. propria expo-
Ié Catharlna

, qu�nha e finissima areia da praia, buscar um refriger:o e um �

ce_i)cionados, porque tudo o que lrazer grandes vantagens aos ama- sição supra-citada, se infere a fa·
'esbmulo, para suportar o CJ:llor. t �

toi offe-recido á venda, consistiu dores e profissionaes do automo- d acceitação que terá o novo

U nas aguas verdes do oceano fica o suor fermentado �I
.'f em roupas de linho, «mixers» de bilismo, dada a sua simplicidad �i e i lVento, accrescendo aind:\, a seu O melhor sortimento de cheirando a pão azedo, que o calor sufotante dos dias qu; �

«cook.ta;};», mai� ou m€nos usa-
incontestavel utilidade 'nos m6teres, hvor: 1') o espaço relativamente artigos para homens l'b na

estão passando deixa no corpo dos homem, a cheirar mal. �

dos, servi;os de licores e ninha. a explosão; chama-se e,sa imfl- insignificante que occupará nos casa A CAPITAL.
Alguns dos que não tomam banho. dispersam o seu

�I"rias dés:a especie. Nenhum signal ção do distincto militar--'alimen- carros em que f8r adaptado, nãÇ)
suarento ardor fermentado, com perfumes capitosos, como t

ap;:>areceu das joias compradas iador de emergencia e de,tina-se contribu:ndo de modo algum para
as Essencias de Caron, de Coty, etc. I"

por Stavisky para a sua esposa, a evitar panne" de gazolina quan- a sua des �leganci3; 2') o manejo te, Aviador Nával, Carlos Gui-
Mas nem todos podem comprar um vidro de Nor-

as quaes haviam siJo enviada� pa· do o apparelho de vácuo ou bom- prático, nlo exigindo treinamento dão da Cruz e Primeiro Tenente,
cise Noir. f!j

ra Londres, antes que a policia ba de galOlina soffr€r um d�sar ou a aprendizagem; 3') o custo tambem Aviador Naval, Franklin Depois, o perfume, é ('O manto diafano da fantasia �

pude sse confiscaI-as, Toda a ven- ranjo em seus órgãos internos, módico de cada apparelho, que Antonio Rocha, para opinarem
sobre a nudez crua da verdade», como dizia o Eça de

�I
da alcançou apenas 10,000 fran- Ora, como é sabido, sendo essa o torna de possivel aquisição a sobre o valor práti..:o do invento Queiroz; encobre um pouco, mas não encobre tudo... �

cos, ou �eja cerca de 140 libras avaria, uma das mais frequentes, guaI.�uer que se int�res5e pelo na Marinha. O novo dispositivo
O perfume é o remedio dos que não tomam banho�

I
em moeta ingltza.

desde logo se evidencia o alcan- bello sport que se chama ./luto- que, por certo, irá interessar o
deriva, mas não limpa, t:ngana e mente, disfarça, mas nã� �

ce do emprehendimento do sr. Jo· mobilismo, O inventor do novo nosso meio automobilistico, é ap-
esconde. �

" MarcIIa 50 - sé de Souza CarJ030, podendo- dispositivo, que se póde ada;tar plicavel em qualquer automovel
Mas ... que estou a fazer� Vou fugindo do tema atra:� �

bre Was-
se-lhe, por isso, dispensar referen em qualqu:r carro, por preço in- de qualquer marca e já foi ado· do, não sei bem si pelos p?rfumes ou pela sujeira...

�Icias elogiosas. As coisas úteis fimo, logo que obteve a sua pa ptado, ao carro do inventor, que
--Meia voltai Volver! Oedinario! Mar.::he! �

hington" vencem por SI mesmas, não en· tente de invenção, fez uma com. teM feito longas viagens com 05
E' qU! na hora do banho matinal, na Peaia do Müller �

contrando empeç03 aos seus tri- municação official ao sr. Ministro melhores resultad03.
quando ela está formigando de bipedes insignes e respeitavei; �

Washington, 18.-(G)--A umphos.
da Marinha. O sr. Almirante PfO Tratando-se' de um invent0 na. p!SSOai de tratamento, aparecem lá, para as dehcias das �

propalada «marcha sobre Was- Já patenteado e registrado, o tógenes Guimarães imm�d:ata· cional, é de esperar que a nova aguas, os muares de trato do Exercíto. Um desastre, uma �

hington» de u n exélcito fascista, apparelho do sr. José de Souza mente nomeou Ullla commissão, descoberta do sub-official José de desconsideraçãol
tit1

que ha le,l1pos tanto deu que fa- Cardoso compõe-se de varios ór. compo.;ta dos srs, Capitão de CJr- Souza Cardoso, seja, em breve,
E os muares gostam do banho, esparramam-se nas �I�

zer ao noticiaria mundial, volta gãos, que, combinados entre si, vêta, Aviador Naval, Victor d· uma das partes integrantes de to· aguas, rabejam, batem as orelhas e... toldam, sujando-as �

ser focalizada, com a apresenta- por uma manobra executada pelo Carvalho e Silva; Capitão·Ten�r�· dei os carros.
completamente.

�

ção ao Congresso do reléltorio da motorista, abastece immediatamen.'
Foi primeiro a cavalhada da Força Publica, mas a ;�I·

commissão designada para investi- te o carburador, no caso de ava-

O
uma reclamação, o Comandante Tavares, prontamente, gen- �

gar as actividades "naZIS» na ria ou panne no apparelho de vá-
•

tt
·

à
tilmente, atendeu ao apelo e os cavallos foram levados ao "

União.
CU) ou bomba de gazolina,

nm I I O 5
banho �m outra parte. �

Nesse documento, informa-se D'este modo, o alimentador de �
Agora delam em levar lá os mUá.re3 do Exercito. Mas, �

que age�tes dos governos italiano,
. emergencia garantirá o funcciona-

_

serà possivel que não haja outro local p�ra esses quadrupe· �

mexicano, russo e allemão vêm
I
menta do mo�or do automovel

des tomarem seus banhos; apezar de vivermos nesta ilha de �

fomentando no paiz propaganda até o fim de qualquer viagem, Mais de duzentas opera-
casos raros, cercada de agua e cheia de praias? �

hostil á democracía, mas frisa que por muito longa que seja, não
•

Mas isso consiste apenas num lembrete, e ele ai fica. �

o «exercito fascista», que certos sendo nece3sario parar o carro
rias

Temos certeza de que as nossas autoridades militares

grupos, cuja entidade não revela, para executar qualquer reparo que

apenas tenham conhecimento desse fato, tomarão providen-

quizeram organizar, não tinha li- necessite fazer nesses órgão� dI'! O sr. dr, Secretario da Fazenda determinou que
Clas, para que os muares do Batalhão ou da Bateria, não

gaçõ�s com as actividates fas- importancia vital no funcciona- fossem suspensos os serviços de con�trucção da estrada de
sabemos bem, deixem de ser levados á Praia do Müller, á

cistas da Europa, e sim que o menta do motor, tendo, ainda a rodagem Florianopolis-Tubarão, na localidade São Bonifa-
hora do banho dos outros ... que, salvo seja, não são mua·

mesmo exército havia tentldo a vantlgem de augmehtar a capaci- cio, em Capivary, cujos trabalhos obedeciam á direcção
res.

investidJra do general american) dade de alimentação, evitando as- do sr. João Grumiché.

.,eformado Smdeley Butler no sim, successivos abastecimentos. Com es�a medida, ficam nesemprcgados mais de

I;ommando das «forças invasoras» • Essa ultima vantagem, conside· duzentos operarios.

ti

ti
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:-Collaboração Literaria-:

Quando ella passa•••

Quando eIla passa, paIlida e franzina,
De olhos poisados, com pudor, no chão,
Em torno della, tudo se illumina,
I 'alpita, vibra, cria animação!

Seu andar, leve e aligero, fascina
Pela cadencia, pela ondulação,
Nem parece o andar de uma menina,
Tal o seu geito e graças e perfeição!

Quando ella passa, o proprio sól, par ece
Que num geito de extremo galanteio,
Tem mais brilho e calor e mais aquece!

E, o p.oprio ar que ella, em passando, agita,
Fica, todo elle, saturado, cheio,
Do seu perfume de mulher bonita!

I
r

Ct rIas CORRf:A

Direcção de L. Romanowski
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�A tarde morre, e pelo valle inteiro

1111Morre a canção febril do boiadeiro, "

Cheia de mágua, cheia de saudade ...

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM_a_rLii'aiii_Miiiiiiiiiiiiiiiat_h_ild_e_Miiiiiiiiiiiiiii'Hiiiiiiiiiiiiiiioh_rmiiiiiiiiiiiiiiian_niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill �
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o florestaanoitecer na

, .. O sól com ares de ciumes

empallideceu o seu riso carminado
e desappareceu do poente.

Nissc, a lua clara, pallida, contente,

soriu-se, numa cascata de brilhantes e saphyras,
para o rosto esmeraldino do nossa rica floresta

que se avia para a nocturna festa;
- festa, onde toda natureza vibra num rytmo
qt:e se mistura com o cheiro penetrante das resinas viagens
e das folhas seccas qne a terra morena mastiga,
entre os gritos de fertilidade ...

Onda os insectos num chi, chi de alegria.
adoiram as baladas de fogo d05 pyrilampos
que dançam ao canto da cigarra que,
parece

por encanto,
ainda canta a ultima canção do dia que já pas .ou .. ,

Emquanto isso, as estrellas, lá, na abobada côr de anil,
de vez em quando tremem, e ficam transfiguradas,
porque tambem vivem com ciumes,

- como as antigas enamoradas -
das verdes flores immensas,

do nosso immenso Brasil!

L. Romanowskl

Ponta Grossa

�i�����������������
II Canção

Morrem no azul do céu, de tons de arminho,
Ultimas traços do matiz do dia
Estremecem as aves no seu ninho
Ante o pallôr da tarde, na agonia,

A caricia da brisa de mansinho
Na verde fronde do pinhal cicia.
A V0S do arroio canta no caminho
E o boiadeiro, além. na serrania.

Da sombra enorme e densa das mangueiras,
Fogem as azas tremulas, ligeiras,
Num vôo incerto pela imrnensidade...

Em outras vidas
De ti gosto, envolta em auriflamma, á tarde;
collina da ventura, outeiro da saudade!
Mais proxima és do céu, visinhas o sól que arde,
meu dolemen da oração, altar da liberdade.

-Eu que fiz e quem fui em outras vidas)
Pagunto ás vezes a alma merencorea.

Então vejo existencias já vividas,
Representadas sob forma illusoria ...

Por esse ar aromaI, azul, que nada encarde,
se cruza a prece e o Hymno. E a aura da cidade,
qual de Maria o manto em que o amor se. guarde
tem da saphyra a luz, a luz da santidade.

E vejo, de outras vidas, minha historia:
Fui cavalheiro anda 'te; em muitas lidas
Eu venci e colhi louros de gloria
Por amor das mulheres tão queridas ...

Scitilla o casario em engaste de esmeralda.
Do s61 a noiva, tens rutila a grinalda
do seu beijo, e ao de cima, aureola, em puro anil.

Fui nobre e fui valente duelista!
Fui sonhador e tive alma de artista!
Na guitarra cantei minha tristeza ...

E's como Mécca, a mais sagrada das cidades! Romantico, fiquei vagabundo ...
Minucusculo Hymalaya aberto ás claridades Ferindo o coração, por esse mundo,

� - desse Anjo Senhor, ó guarda do Brasil. Morri de amores por uma princeza!... �

�� HUGO do. REIS Zicarelli Filho j
���������������----��=�=�==�=�=��--------------------------------------------------------------------
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���h��l����S�h���� Vende-se um armazem, bem Querendo reparar, engraxar e la- Cartazes _ do
� afreguezado, sito no Canto do Es- var seu autornovel procure a «GA-
� O·� treito, districto «João Pessoa». RAGE AMERICANA» rua I a
� ttentae bem' � Tratar com Jacintho Luz, no Francisco Tolentino n' I.

� A Agencia Mo:erna � :·07�a-=::'�oe;; Vt�=r::�t!: ek2iZNZ��kh:'s.hora do co-

K� de Publicaçoas, com séde �
terno, preciza-se de pessoas acti- VIER. ODEON - O homem inoisi

[�1 em São Paulo, é autorizada e fis- � vas, na Crédito Mútuo Predi�l. RuaJConselheiro Mafra n. 100 oel, ás 7,30 horas.
r�:� calizada pelo Governo Federal e ����-� �tG0f IMPERIAL -Pugilista e a� possue a carta patente n. 112 � � CONVENÇA-SE Favorita, ás 5,7 e 8,30 horas.

� � � que nos receptores PHILIPS são aproveita- ROYAL D

m� ;���1���;�Sa�O�����d���f:;�:� �es�:t���;}i��� � I ��"r����,s r��ã���7��!e:ec�������m:�s.sciencia á, 7,30 ho,,;:-
oee amargura,

�J EXTRACÇÃO com globos de crystal. I � AGENTES:- COSTA & Cal
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �J l�. . .

Prefiram sempre o inegua
� teias são presenciados pelo povo .� � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � vavel SAElAO
S��l��}��l������. '." ,��� INOIO de Curityba.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de s mezes

vende o casal a 20$000
fRIAOOR

EWALDO BAASCH
PMLHOCA

Em Florianopolis pode diri
gir-se aRaphael Vigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

Garale Americana

Rua Francisco Tolentine n: 1

TELEPHON,E 1.577
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cmmercle, tndustrla��=��llntegral ismo
A

• Florianopolis - Bom Retiro �e gricultura l
ACEITAM.SEPASSAGEIROS,CARGASEENCOMENDAS � Congresso Integralista
Fett & Cia. Limitada

� de Pelro .-

I
AGENCIA-Fundos do Ho�el Metropol

.

. Po IS

o encarregado MARCUS MOURA

�&l��,�}��,��,���� A grande exposiçao an
nexa ao Congresso

Para maior brilhantismo do 2' Congresso Integralista que
se reune em Petropolis a 7 de março p. que será composto de
mais de 1.000 delegados, a Secretaria Geral do Conzresso resolveu

o

organisar uma exposição integralista.
A Exposição que será o indice do desenvolvimento do

Integralismo, desde os seus primordios, está dividido em J O salas:
J ')-Sala das Photographias, com flagrantes do movi

mento desde 1932, em todas as capitaes, cidades e dist ictos do
paiz; entre essas photographias, vêr-se-á a da fundação da Sociedade
de Estudos PoEticos, em 24 de fevereiro de J 932, que foi a ori
gem do Integralismo; 2')-Sala dos gráphicos, onde se verá sn

schcernas estatisticos toda a marcha de cada um dos departamentos
do integralismo e o surto nas províncias; 3')-Sala dos documen
tos, onde estão expostas as cartas trocadas entre o Chefe e varios
'esrders, nos primordios do movimento, inclusive as cartas que o

Chefe enviou da EuropJ. em J 930, annunciando o mm imento: as

cartas anonymas recebidas pelo Chefe em 1931 e 32; as actas e

mais papeis tanto da sep co:no da Acção Integralista; 4a.)-Sala
---------- dos jornaes, onde serão expostos todos os semana rios que se pú

blicam no paiz, em número de mais de cem, e um album contendo
recortes com noticias e artigos contra e a lavor do movimdnto; 5a.)
Sa'a dos objectos historicos, onde serão expostos todos os ob�
jectos ligados á historia do Íntegralismo: 6a.)-Sala dos Livros,
onde haveá una vitrina com todos os livros integral.stas pública
los até esta data e outras contendo a obra completa de todos os es

-scri, t is que ingressara n e militam no Integralismo, o que será
zentenas de volumes, 7')-Sala da Unidade Nacional, onde se

.ão expostas porções d.! terra d e cad 1 provincia, assim como photo
:'a,)hias de todas as regiões brasileiras e mappas do Brasil, entre os

[uaes os mappas d.» dois Bandeirismos, notaveis pela signilicação
,)olitica; 8a)- Sala de impressos e propagandas, com a col
lecção de todos pampheletos, manifestos, boletins, circulares, convi

tes, papeis timbrados de todas as provincia e todos os municipios
brasileiros, 9a.)-Sala de bandeiras e heraldicas , com todas
as bandeiras, flammulas, distinctivos, escudos, timbres, creados e

usados pelo Integralismo; IOa.)-Sala de Petropolis, em home

nagem á cidade.

o chefe mmicipal louvou o zelo e dedicação do sub-núcleo
cO de Garcia, que, no domingo atrazado, visitou varias localidades da
e queIle subúrbio fazendo grande numero de inscripções,
e
• FLORIANOPOLIS
o

REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS G Na sessão publica da proxima quarta-feira, na séde do nu-
.

NA CASA O cleo, o companheiro Salvino da Fonseca, estudante de Direito da
• Universidade do Rio de Janeiro, fará uma conferencia subordinada

�••�I�:t00---------0..00•• ao titulo: «Reflexões sobre o Integralismo.»

A GAZETA

1$000
1$000
2$000

Preços correntes na praça de 1 Limpos leves kilo
Florlanopolls Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpeza 44 kilos 33$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

PELES
4$000 DECLARAÇÃO II30$000 Declaro que de hoje em dian-
3$000 te deixo de ser cobrador do se-

4$500 nhor Paulo Schlemper, por minha
4$000 livre e expontanea vontade.
4$000 Florianopolis, 6 de fevereiro
3$000 de 1935.
8$000 João .Jlrth�r :Britto

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

AlcoolASSUCAR
Extra 68$000

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

FRIO

9$000
7$500
8$000
20$000

Grupo Escolar Archi
diocesano São

José

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

_FLORIANOPOus_11
VENDE--SEters peneus aro 20.

Tratar na Officina XA
VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

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

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

16$000
1 x5 a dz. 6$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

EnClpados 2 kilos
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

Mercado do Rio dia 16 do corrente para os rnen-

FEIJAO cionados cursos.

(Por sacco de 60 kilos) Florianopolis, 6 de Fevereiro

Preto novo 13$000 de 1935.

Branco especial 25$000 P. Frei Evaristo Schürmann

Vermelho 20$000 Director

Mulatinho 23$000
MERCADO FROUXO

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
.3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

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

Sarrafos l

VENDE.-SE um opti
mo sitio em Capo-

eiras á margem da estrada

geral. - Terras previlegiadas
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 bernfeitorias - Dis
tante da Capital cinco kilo
metros Informação na redac
ção da «A Gazeta» por ob

sequio.

oivrnsos
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyram1de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 44$300 m d 1..[ )- (ror sacco e 50 'í,i os
Vélas stearina caixas 35$000 F 11 $ina com pó 000
Zé']. Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 k,ilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspecIal 55$000

G A kil
.

$400 Agulha Bom 49$000
rampas p. cera I o I

J E' 1 44$000
Cimento Mauá sacco 11 $500 aponez

B
speCIa

Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000 �_pone� ?; 40$000

Arame farpado n, 12 rôlo 25$500 ica orn a 34$000

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO ESTAVEL

�NHA

Enfermeira

Pessoa habilitada, corngran
de pratica de hospitaes e sa

natorios 'oferece seus servi

ços em casas particulares.
Fala Alemão.

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

votos de bôas festas e feliz entrada
de armo novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado e serem """"'''''''''''''''''''''''''''''.....,.,�'''''''''-=�''''''''',,_

formulados em cartõe. Hoje é

feito pelo telephone ou por phoao
gramma: E mais chie, mais pra
tico, social e moderno!

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xar,pe coxões arroba
X arque sortidos arroba

CAMBIO
Praças 90 dlv á vista

SI Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« ltalia 1 $020
« Portugal $530
« Nova York 11 $870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

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

5TOl'K em Ig·11 Entraàase 5ahiaas ,x:
24 a 2g·12 �

Feijão (saccos) 105.878 7.555 5.444 0_,Arroz ( ») 1 08.280 15.306 15.519 •
Farinha ( ») 27.395 3.274 8.259 <8
Banha (caixas) 22.511 8.110 5.863 •
Milho (saccos) 25.496

Xó1rque (fardos) 13.5GO
Faltam as sahidas dos

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N DCOUROS

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

depositos particulares.

'.

3

n n
u

Thiers Fleming na cílr-ecto
ria C. N. Coste'ra

Ronald de Carv�lho

marcha Integral ismo
nos municipios

doA

BLUMENAU

o progresso do nucleo de ?;imbó
O sub-núcleo de Timbó vae num admiravel crescendo. A

mocidade do vizinho municipio ocorre enthusiasticamente ás fileiras
do Sigma. O numero de inscriptos attinge a mais de 90, apezar de
dotar a fundação do nucleo de pouco mais de um mez.

Um nucleo elogiado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICarlo oe�cke �I
I eMrna..t����e��2�!A�9.!!i�LI�una -Lages �
� Filiaes Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
� Secçao de Secção d e Secção de �
l� FAZENDAS: �
�}� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �"

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madeira �]
,

r�jLonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �l�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros � �,

����_ RSe?dUaPsas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc. l��� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de: esplosão, Motores ��1

� Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos .

-

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

. AIcoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona YÀ\1

��; Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �J
ftl Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD Peças, acces- �l� Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _ Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleiro "Arataca" �.� �m�H�:UAVA�_� ������ ����VÂVÂV�VâV.A��

Momo vem ahi e se hospederá na

"C 5a 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 apparelho digestivo, METALICO E DE LUXO

por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA
rins e fígado, 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
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
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 agradável ao paladar mais exi-
D E gente. Aproveitem folioes!

Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. OASA DAS MEl S
DEPosn O E ESCRIPTORIO / medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

.A.

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

Telephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores�============================:::::::::====�� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. ��������������������

CAPITAL.
A R T I G OSPA R.A
CRIANÇAS

A G\ZSTA

a

,

e

Companhia Alliança da
000 Funõnõu em 1870 000

rc-pital reali5ac10 9.000:000$000iRe3erva5 mcils àe

36.000:000$000/Receita em ]933 17.762:703$36]
'Irnmcvels 13.472:299$349
Re5ponc;abilic1ac1e5 ossumtõcs em 1933 2.369.938:432$816.
(Estoa reeponsobütõuàes referem-5e aórnente 005 rcrnos àe
fOBa e TRANSPORTES, que são 05 DOIS UNIraS em que
a rompanhia opéro)
Agente5, Sub-Agente5 e Regulaàore5 àe Avaria5 em t0c105 051
E5taà05 ào Brcstl, no Urugua" (Buccur-scl) e nne prtnclpces]

preços extr-cnqetr-cs
Agente5 em Flot-lcnopolle rAmpaS LOBO & rIA.

Rua r. mafra ri' 35 (sob rcõo) raixa poatul ]9
Tcleqr. ALLIANÇA Tz lep h, ].083

E5criptori05 em Laguna e ltajahy Sub-Agente5 em
BlumlZnau e Lage5

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lótes, Amanhã
valem mais.

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

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linc1a Vi5ta Pcnorcrnlcc.

E5plenàic1a praia àe borihos.
Optima nascente ôz agua potcuel.

Terr-enos completamente planos.
A VILLf9 BALNEARIA DI5TA a:

1000 metr-os õc Ponte Her-cllio Luz.
800 ào Branàe Quartel fec1eral, em coriah-ucção,
600 õo Brupo Eacolur 10512 Boiteux.

Na 5éàe c10 Districto 10ão Pe55ôa.

�"!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Sociec1ac1e 5e enc.n-reqc õc ccnstrucçõn c1e Préài05

nns lótes aàquiric1os,meàiante o pagamento c1e urnn.entruõo á
vista e o reatcnte em poqomzntos menscze.

A

l,;onfeitaria Chiquinho
Especialidades em carameIlos, 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

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO AUA ..

_

ClDADt: íJTADQ,__
_ d.

'

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
,

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

,

I
SE QUERES ANIlAR DE

M Od i 5 ta

I
����a ;:�o:amente e com

RUA 28 DE SETEM- Ford V8·200
'BRO N. 16 Phone. 1.212

-

E NADA MAIS I
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Carnaval! Carnaval! I-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

Rua
t-I O M E N'S

Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
E

!
I
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AIGAZETA

A GAZETA

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt rr 9 Phone 1483Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva ti: 1 -- Phone 1.618

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

Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás I
17 horas I

Dr. Ricardo GoUsmann

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

Res. Rua Esteves [imior, 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua C:Crajano /8.

TELEPHONE 1284

�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

Medicina Interna- Syphilis
Vias Urinarias

Dr. Pedre de Moura Ferro

Consultorio e Residencia
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Ádvogado
: I

Rua Trajano, n: 1 SObradol�
Telephorie n° 1548 li'

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

AC'ADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS�

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones : �t\i))

Escriptorio 1 .620
Residencia

.

1.274

EDiagF1ostic:o õcs molestias
Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos--Completo Gabinete de

Elt<;'ricidade Medica

Applic:a O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

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

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto I
n. 70. - Phonr 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 espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

O
Em joias, moe- .....GO��[��O�O�.�����

U ro das, barras, etc. e

. galmente .utorizd;o;f;a-sB�c: Fabrica ,de
.

oveis í
do Brasil, pagando-se os melho- 'DE (�

:
res preços: Unica Joalheria auto- Pedro' VIIII ! mi ��

i rizada pelo Banco do Brasil, Rio • I ai III �
berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

ESTYLO-ua João Pinto, : / B-TeIcphone, 16931
..•••••••�.�...$��..$�

�----------==-_.- _._-�

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radi·o de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M lscellanea

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• volume -- Districto fe�eral
z' .. -- 5ão Paulo. minas e Paranó
3' _. Demais Estaaos ao Brasil

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

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

Volume uspecia! doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlormaçõeso 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 Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

.------------------------------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístíncta freguezia que acaba de re
ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21Refinação de Assucar
_

de
.JOAO SE·LVA

RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

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

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA �OSTAL, 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 «João Pessõa-, com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Novidades
lilerarias

Pelleteria
Argentil1"a

A Educacão na Russia Soou
tica - P�r S. Fridmann

Futumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco .J1nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;}ptllpuy
Edições de Adersen - Edilorer
Edifício d'A NOITE-/4.

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. 3R

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com OIein�
. é dar valor ao que é bom, é eCDnomico e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ ·QUE É SUPERIOR

.:•. :1

......
....,
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ZETA
Viajando para o Brasil
DAKAR, 18 (G) - Partiu

daqui a uma hora da madrugada
o possante avião «Santos Dumont»,
da Air France, transportando o

correio para a America do Sul.

���oz:��:;e:-=:�'1 I\. I\.@--A
� � 000-°0
ijCarnavai !..._=--:--=="'''"'��-��"'ilCarnaval !�

� �
w.�oo����"S'!ra:r.l

Em proseguimento ao campeo
nato extra do Rio de Janeiro. o

America enfrentou ontem ao Flu
minense, sendo abatido por 3 aI.

voz:

Não houve jogo ontem na F.
C. D., disso aproveitando-se os

n03SOS jogadores para um neces

sario descanço, emquanto tambem
Não existem adjec i lOS ba.t o-I avalanche de serpentinas e con- as directorias dos clubes procu-

te s�expressi. o i, qU! possam ex- f ,.1;s. ram reorgamzar os seus quadros
primir o esplendôr da grandiosa

I

O povo dJirava! de foot-ball.
«parada» carnavalesca de sabba- Os «blócos» se requebravam Já no sabbado ultimo, o Ta-

A crlança deve ler agazalhos do último' mais e mais' mandaré F. C. concentrou os
leves e brincar ao ar-livre.

Excepcionanal , , , Os clarins tocaram a marcha seus sportmen no campo Adol-
Deslumbrantissima l , , trium hal da <Aida» , pho Konder, para um ensaio, ten-
Extasiante! , , E «vá» serpentina e «vá» conl- do lá comparecido um certo nu-

Vinte horas. A «lua socegada> fetti numa loucura inconcebível' mero de defensores desse clube.

espiava-nos por entre as nuvens Estáva n03 defronte ao «Cor- O Cruzeiro F. C. procurará
negras e ameaçadoras. r io> quando Dona Chuva come- treinar, ainda no corrente mez, os

I h C
Vae chorar, diziam os scepti- cou a cahir I seus quadros que serão constituidos

Seguiu para taja y o sr. 0- :J

lombo Sabino.
cos l Prompto' por elementos de clubes não fi-
Qual' Não dá nada, diziam os Perdidas as esperanças' Assim lliados e, por certo, uma 'Surpreza

óptimistas l mesmo avançamos. Ruas Tenen- para o campeonato de 1935.
E o «préstito» majestoso foi te Silveira, Deodoro e entramos O Athletico, que deverà a-

se organizando, embora lentamen-] na Felippe Schmidt. Já ahi a presentar, de accordo com o Reg.
te, na Praça Pereira Oliveira. I damnada da chuva desabou forte da F. C. D. uma constituição ci-

Já á, vinte e meia horas, com os e o magestoso, brilhante, exce- vi!, adrnittindo militares, tudo fa
clarins á frente, auto da Directoria pcional prestito «varou» a Broa- rá para manter a parfomance do
do Centro Catharinense dos Chro- dUJay scintilante debaixo de agua anno anterior.
nistas Carnavalescos; auto do S. grossa' O fris, que já entrou numa

M. o Califa-M0r de todas as Assim mesmo foi um suceeso nova phase, por isso que o sub
Arabias, Feris Boabaid, autos das louco' official Vital. da nossa Aviação
Delegações do Club 12 de Agosto, Estava findo o itinerario de Naval, attendeu ao convite que

Lyra Tennis Club, das Socieda- ante-mão traçado' Dispersaram lhe foi feito para assumir a sua

des Carnavalescas Tenentes do os autos, carros, blócos, etc. presidencia, saberá honrar a sua

Festejou ante TI o seu ar n versa- P S t
-.

t'l Diabo e Filhos de Minerva, to- Entramos na séde do C. C. tradição, mais do que nunca.
ara an os seguiu a gen I se-

d 1"
,

C C O 17' A hrio natalicio a exrna, sra. d. An- h 'h D' h C
.

- f'lh d I
os a Ias com os respectivos estan- . . rlguelrense e o va y já

n onn a ma armsao, I a o
I I' h d I dn i Bosco M, 1I0, esposa do sr. O. C; - I:

.

t _
dartes; carros com o va ente b oco Cumprimentos das Delegações se ac am ra ica mente cnrü os,

I
l' d S

sr. scar armsao, escnpuM' b
' .

d d d N dOswaldo Me lo, e 1 cctor a C-I io d Dl' F' I d Th «[ ocoto vem a aIXO«, �egUln 0- o Clube 12 e 5 e ovembro i apresmtan o-se mesmo como os

cretaria do Conzresso e nosso bri-
rano

Na ,...: êglaCla t IscEa t dO
e-

se tudo isso dos enthusiastas bló- do Estreito. mais completos no momento. Co-
" souro .aclOna nes e s a o. , ,

lhante collega de Imprensa. cos «TIra-a-mão». «Perdidos na Novamente José de Diniz ao mo se verifica, são seis os clubes
Floresta'> «Palhetinhas», «Brinca «champagne» falou �gradecendo, q"e disputarão o campeonato de
quem póde» e· «Chupa mas não em nosso nome, a presença do 1935, contando com uma adrr i

engole», o interminavel prestito se sr. capitão Ernesto Nl:lnes, ajudan- nistração na F. C. D. que não

movimentou, rumo á Praça 15-, te de órdens do sr. Interventor tem e nem terá privilegios clubistas.
desfilando por entre alas fórma- Federal.
das por uma multidão compacta Wuitos brindes!
calculada em dez mil pessôas I Muita animação I
A Directoria do C. C. C. C. Muitas visitas!

distribuiu por ,todos os autos e Estava finda a nossa missão,
carros, fogos de bengala, de va- dias coroados de pleno éxito !
riadissirnas côres, o que deu um Que diga o Bastião se foi ou

aspecto «feérico» e entontecedor não foi uma coisa do outro mun-

ao sumputuoso desfile' do ,
Tendo atravessado parte da A Directoria do C. C. C. C.

Praça IS, houve um ligeiro «alto» acompanhou o sr. capitão Ernesto
defronte ao Café Java, onde pelo Nunes ao carro official, terrninan
rnicrophone do Java-Jornal, José do assim a festa.
de Diniz, o nosso dynamico e en- n

II
n

thusiasta Presidente do C. C. C. Para 4a. feira o

C., falou ao povo agradecendo abaixo».
as palmas sinceras que reboaram Fantasias novas'
durante 1030 t ajecto e saudando Sairá a rainha!
num hymno de amôr, a na<sa Vae haver barulho no chateau/
bemd;ta Ilha «dos occasos aluci- Amanhã daremos noticia detalha
nentes» , da sobre o nosso valoroso «Mo-

Nas sacadas da séde do Java- cotó»'
Jornal, que é tambem a séde do Ontem, o domingo, foi «droga»'
C. C. c. C., viam-se: o sr. ca- Como a quinta, apanhou do resto

pitão Ernesto NUl1es, representan- da semana'
do o sr. coronel Aristiliano O «footing» porêm estava ani-
Ramos, dignissimo Interventor Fe- madissimo.
deral, que, além de amparar a Batalha de confeuis tão vivos
Lrilhante iniciativa do C. C. C. C. que as ruas ficaram juncadas!
financeiramente, quiz ainda ampa- Em todo o caso um dia bem
ral-a moralmente, com a sua pre- carnavalesco pelo menos nos' co
sença, representada na pessôa de raçães de todos nós'
seu amavel e cavalheiresco aju- Para hoje...
dante de ordens; o sr. coronel Re- Ah' Depois da nossa «para-
nato Tavares, commandante da da» de sabbado quasi que não

Força Publica do Estado, que! paga a ptma 1
tem sido excepcionalmente um Em todo caso ...

amigo para com o C. C. C. C., P'ra frente com o fandango'
dando-nos a satisfação de sua Evohé' Evohé' Evohé!
presença na nossa novel séde; "

II
n

represesntantes de todos os diarios Hoje reunião do C. C. C. C.
da Capital; membros da Directo- ás 19,1 {21
ria do C. C. C. c.; convidados e

e o nosso bom camarada, aliás
membro do C. C. C. C. Willy
Grüner, proprietario do Java:-Jor
nal e do frequentadissimo Café
Java. Após a «falação» de José
de Diniz, se movimentou nova

mente o pre&tito por entre uma

Anniversaria-sc hoje a gentil tem, acompanhado de sua exma.

senhorinha 1nah Vaz, elemento familia o sr. Alfredo Montene
de destaque da nossa sociedade gro, nomeado prefeito daquelle
e filha do sr. José Vaz, commer- murncipro.

__

SEGUNDA -FE1I:_j

ciante,

Sra. vVilly Hoffmatm

Pa'sou ontem a data do an

ni versario natalício da exma. sra.

d. Maria Luiza Hoffmlnn, espo
sa do sr. dr. \Vi1'y Ho:fman, di
rector g �rente da (_ arlos Hoepcke
S. A.

Fez annos ontem a exma. sra.

d. Bapt:stina Moritz, esposa do
H. Robz r .o Moritz, sub-director
administrativo do Departamento
de Eduçação.

ReQiglrou-se ontem a data an

llivers:ria do sr. Haroldo Reis,
dilig{ nte commissario da nossa

Policia Civil.

fAZEm At-IH05 HOJE:

a exma, sra. d. Arabela Cou
tinho da Silva, esposa do sr. Al
fredo Juvenal da Silva;

a exma, sra, d. Ema Ernes-
tina Paulier;

o jovem João Carvalho, em-

pregado no commercio;
a exma. sra, d. Maria Gomes;
o jovem Moacyr Koerig;
a senhorinha Zilma Lemos do

Prado.

CHE6Am UH5 ...

Vindo do sul do paiz, em

companhia de sua exma. familia,
encontra-se nesta cidade, hospe
dado no Hotel La Porta, o sr.

Sylvio IVI. Franco.

Procedente da Capital Fede
ral, acha-se nesta Capital a gentil
'senhorita Julíta Vieira da Rosa,
filha do sr. general José Vieira
da Rosa.

Regressou ontem de sua viagem
a Blumenau, o sr. Augusto Mon

tenegro, _proprietario e redactor
da Revista «Informação Com-
mercial.lI

Acha-se nesta cidade, vindo
do norte do E�tado, o sr. Eurico
Hosterno, funccionario da Justiça,

RegIessou de Joinville, a se

nhormha Doris Beckmann, filha
do sr. Adolpho Beckmann, che
fe da F0.brica de Bordados da

Encontra-se, nesta

sr. Walter Busch.
cidade, o

OUTR05 PARTEm ...

Para Bom Retiro, seguiu on-

DO povo'

UMA LIGEIRA A
NALYSE DOS CLU
BES DA CIDADE

Amertca X Fluminense

*
**Os persas consideravam um

acio de consequencias morlaes,
quando cortassem as unhas e os

cabellos e elles cahissem no chão.
Daviam ser sempre atirados ao

fogo, para conjurar os males.

A degrandiosa "Parada"
sabbado!

Colcha de
retalho

RIO, 17 (O) - O deputado
Antonio Covello apresentou (ln
tem, á Commissão de Constitui
ção e Justiça da Camara, o vot

em separado da minoria parla
mentar, constante de uma longa
fundamentada exposição de moti
vos, além de emendas ao proje
cto de lei de segurança e ao subs
titutivo Henrique Bayma.

Para a Capital Federal, segue

hoje, o sr. Ney Castilhos Fran
ça, onde vae servir no D�parta
menta de Mdeorologia e Áérolo
gia, do Ministerio da Viação.

Roupas para homens
criança só na CASA
CAPITAL

Segue hoje, para a Capital da
Republica, 0 nosso prezado
patricia commandante do Forte
de Anhatomirim, sr. Mathias Lei
te Torres, brilhante oHicial da
Marinha de Guerra.

NO DIA 20 DE MAIO ..

Buenos Ayres, 17 (G)-O sr

Cárcano, embaixador argentin
no Rio de Janeiro annunciou
chancellaria aqui que havia assi

gnado o protocollo sobre a dat
do embarque do presidente Gelu
lia Vargas para esta Capital, fi
xada para 16 de maio, deven::!
chegar a Buenos Ayres a 2
daquelle mês.

Parte hoje para o Rio, por
ter terminado a sua commissão,
o sr. I: Tenente-Aviador Anto
nio de Arruda Proença, irmão
do sr. Tte. Jorge Proença, pre
sidente da F. C. D. Foot-barl

Clube dos
Funcciona
rios Públi

cos Civi
de S·Catha-

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

O BATA I AES VENCEU

Em Rio Pardo, Estado de S.
Paula. realizou, se perante nume
rosa assistencia, a partida de Ioot
ball entre o Batataese o combi- rina
nado da Liga Rio Pardo, ven-

.

ceado aquelle por 4 x 2. Esse
jogo era aguardado com ansieda-

I de por ser invencivel o quadro
do Batataes.

«Mocotóvem

Continúa a
•

peregrina-
ção

PLYMOUTH,
Assembléa geral17 (G)-

Chegou ôntem a este porto a mis
são financeira do Brasil, chefiada

pelo ministro da Fazenda sr. Sou
za Costa, que foi recebida por
diversos membros da embaixada
desse paiz em Londres e repre-
5entantes dos meios econômicos e

financeiros.
A missa brasileira seguirá logo

para a capital britannica.

BOX

De ordem do sr. Presidente
nos termos dos art03. 50. e 60. do
Estatutos, convoco uma reunião d
Assemblea Geral, arim de e rp)s
sar-se o novo Conselho Director,
no dia 24 do corrente, ás 1 7 ho
ras em a nova sede provisoria do
C. F. P. c., áruaFelif'Pe Schmidt,
2 (sobrado).

Si não houv�r numero legal, far
se-á a reunião, e;n segunda convo

cação, meia hora após á que foi
marcada para a primeira.

Secretari3 do C. F. P. C., em

18 fevereiro de 1935.

Paulino Uzucudum partirá no

fim do corrente mez para o Bra}i!,
aonde deverá jogar e depois se

g IÍrá para Buenos Ayres afim de
enfrentar outros boxeurs do seu

peso.

Corinthians X River

Em São Paulo realizoU-se o

jogo internacional entre as repre
sentações acima. vencendo o Ri- M arllnho C aliado ..J n.
ver por 3 a I. 1 o. Seeretario,
.�����,��,������t�:·
� �
� Agencia Moderna de �

Publicações �
Autorizdda e fiscaliza- �da pelo Governo Fe- �$;

d era I Carta Patente, 112 �
RESULTADO DO SORTEIO DE HOJE: �
I' Premio 6476 �
2 "

8577 �

A .GARAGE AMERICA- �!: :: sfl� �
NA. altende a qualquer hora do � I
dia ou da noite. :Phone. 1.577 O�l��l��k���

,',.,

Lord Tubarão

Virgilio José
Garcia-Rua Tira
dentes n. 10-Florlanopolll
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