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D O p O V OA voz

I Número atrazado$200 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO .$300Número avulso

adeantadas praças de Itajahy, La
guna, Brusque e Blumenau.
O Conselho Director da socie

dade está assim constituido:
Consul Carlos Renaux, Boni

íacio Schmidt e Irineu Bornhat:
sen, Directores; Genesio Lins,
Director-Gerente.

C ONSPIRAT E o P ERETA Uma importante
realizaçãoA policia carioca, en1 acção conjuncta

COln o Ministeii�io da Guerra, desdo- A
' ar

brou-se em [pl'llovidencias l"1!epressivas proxlma installação do
Banco Industria e Com- Os nomes dos que se acham

á frente dessa iniciativa já [ran-
mercio de S. Catharina. camente victoriosa, são, sem du-

Subscriplo em 24 hora I vida, plena gar�nlia de êxito pa-
S ra o emprehendimento em apre-

O capital de 1.200 contos ço, e a rápida cobertura do ca-

Ha pital proposto corrobora perfeita-
POLICIAMENTO ernprehendimentos que, decimento da terra natal. mente essa nossa affirmativa.

WGOROSO por si sós, marcam em letras de O Banco Industria e Commer-
d

Em agradavel palestra que on-

O
" id d f'

ouro os nomes os que se fazem cio terá filiaes em todas as prin- tem mantivemos com o nosso a-
ntem a noite a CI a e 01 pioneiros das bôas cruzadas, cipaes cid d d E t d
id I

I a es o nosso s a o, migo e distincto industria] snr.
Percorn a constantemente pe os N h'

'

f d
o

o c aos em que VIVel'10S, no orman o, assim, uma ampla rêde Icavallerianos da Força Pública. estado de comas que fórma o de intercambio commercial que
rineu dBornhausen, tivemos a op-

Principalm�nte a rua Conse- ambiente de incertezas e de con-l mui 'b
'

b
portuni ade de saber que estão

Iheiro Mafra e Caes Badaró es-

muito contn uirá para o om no- sendo ultimados os trabalhos da
fusão que se nos apresenta, é-nos, me de Santa Catharina.

tiveram quasi toda a noite sob a '1 incorporação dessa útil sociedade
grato registrar a rea ização de S'

"

d d
vigilancia de muitos policiaes. ' ,

era esse Instituto e cié ito, de credito, para a breve acquisi-
uma iniciativa que vise o engran- propriamente, a concretizarão de - dO serviço de policiamento da decimento de nosso torrão natal.

:r çao a carta patente e consequen-

'd d A b f
'

f
' um grande e nobre ideal dos in- te inici - d t b Ih

CI a e, ontem, tam em 01 eito O registro do� factos mais apa-
• ciaçao os ra a os a que

por praças C!O Exercito. d b
dustriaes e commerciantes catha- se propõe o instituto em releren-

vorantes e contra ictorios é, em rinenses, que visa, sem duvida, oNão foi possivel se rea,lizar ,a o sabemos, copiosissimo, farto
era,

,

d h desenvolvimento da industria e
reumão e protesto, que t,ln, a SI- mesmo, tal a vertiginosa carreira
d d 1 C t d

do commercio do nosso E%tado.
o convoca a pe o orm e, a de degradarão que se nota em

F U
'

d S d
:r O capital da sociedade e' de

rente, nica os, yn reates I todos os assumptos, quer sociaes
O t 1 d S

rs. 1.200:000$000, dividido em
perarIDs" con ra a ei e egu- ou financeiros, quer políticos ou

N I
6.000 acções de 200$000. Esse

rança aCIDn". administrativos. Icapita já se acha coberto, como
O registro, entretanto, de acon- dissemos linhas atraz, e os maio-

tecimentos que representem a an- res e principaes subscriptores são
tithere daquelles males, esse sim, ind

'

10 ustnaes e commerciantes das
Ontem o sr. ceI. Aristiliano esse registro é raro; é mesmo

ra-l·a�.,.��oo���r=;a!������r�'S"�
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Ramos, Interventor Federal, con- nsslmo.. �
lerencicu, telegraphicamente, por I

E cO,m,o nos surprehende, jà':1 AC IOAOE �
duas vezes, e longamente, com o u:na notICI� sobre assumpto que � ,

. . �
sr. gal. FIôres da Cunha, inter- diga res�elto ao �rogresso da, ter,- � �I'ventor gaúcho. ra catharinense, VImos, com indi-

�8
Agua fria na fervura. Descobrimento de revolução. �

Nada transpirou a respeito. zivel :a�isfação, trazer ,a publico Sapé Sacy. Pereré. Prisões. Prontidão. Fuzarca. �
a noticia de uma realização que

8 Bam!. .. bam! ... bam bambam! �
MAIS UMA COMPANHIA é bem digna do nosso vibrante " Nesta época de pindaibite agúda ou crônica, nesta �
DA FORÇA PUBLICA applauso: a fundação de uma IHI época de quebradeira, com carnaval á porta, a pronti- �Igrande sociedade anonym,a para a" dão é um buraco. �
Sabemos que o Governo do I d C b

'" N-"
'

b I 'f' r.�
exp oração o ommercio anca-Hl ao e so ISSO, com os o sos vastos, reá-se na es- �

Estado acaba de crear mais uma no no Estado de Santa Cathari- � quina chupando barata. Que tristeza! Que desolação!

181companhia da nossa Força Pú� na. � Tristeza triste da triste pobreza dos bolsos! 8
blica, com séde em Porto União. �II O I d di h

'

fTcremos, assim, em funcciona- conso o e quem não tem lO eIrO é azer revolu- �
Para essa localidade seguirão os 8 rão

IL
mento, dentro de breves dias, o � :S:' •

APPREHENDIDA UMA
srs. cap, ara Ribas, l' Tte. b

'

d B I d ,� As revoluções ás vezes rendem, não para todos, mas �Pedro Bernardino e 20s' Ttes.
em Olgamza o anco n ustna e � I A I

8

BANDEIRA Commercio de Santa Catharina, r� para a guns. co meia não é de quem a acha, mas de quem �
Timotheo Braz e Mario Guedes, '8 colhe o mel. r.�d

' A sociedade em apreço, que I 18RIO, 27 (G)-No Largo de árca e gUlOze sargentos e di-
tem como incorporadores os :.idean- tJ� Começou a inana; quizeram pôr dois carnavais na 8

Santa Rita foi apprehendida, na versos cabos. H rua' u
"

t f' Ih d I_

H
'

1 d F
tados industriaes catharinenses

srs'l
,m mgUlçou e o ou ro ICOU atrapa a o. 8

manhã de ontem, uma bandeira ,�Je, no quarte a, orça Otto Renaux e lrineu Bornhau- �. Prontidão, .nos quarteis e nas algibeiras, prontidão �..vermelha com os seguintes dize- Publica, era grande o mOVimento, t 24 h ti Interna e prontIdão externa. O sr. Souza Costa confl'rma. &li

d'
seno eve em oras o seu ca-

I
1!i

res: "Trabalhadores, lutar contra e �repara�Ivos, para o embdr- pital de 1.200:000$000 coberto � O bando precatorio, de Chicago a Londres, de Lon-

Ia lel'-monstro é lutar pela vida, que Immedlato de armamentos 1
'

b' 1ft dre a VI'enna chorando 't d'"
'_ f d

'

pe os respectIvos su scnptores. � , as PI angas e... na a maIS. 8

pela lIberdade e contra a fome", mumcoes, ar amentos etc. E' essa uma prova frizante de 18
Mas, d:s�raça pouca é bobagem! Toca a fuzarca p' ra

que ha no commercio e na indus- fi frente, o braSIleIrO quer carnaval, quer samba, fóra disso

�1RIO, 27 (G)-Tiveram or- t�ia cathar�n�nses uma grande con�: é besteira. O sr. Sebastião Samj?aio, consul comercial do �
dem de ser apresentados ao Es· Roupas para homens e fiança no eXlto do trabalho bem r bando precatorio, cantou samba num cabaret de New � .

tado-Maior do Exercito todos os criança só na CASA A orientado pelo desc0rhno dos

I�
York, foi bisado e ovacionado com palmas. �

offiiciaes em serviço nas unidades CAPITAL que sabe1'Jl pensar para o engran-
8 Tambem alguma coisa nós somos capazes de fazer de

11e estabelecimentos militares, que , que os outros se admiram e vem apreciar. 8

requereram matricula na Escola � Carnaval, Revolução, empréstimos, politicagem, fun- 8

das Armas. -re,1egra rn rnade �i88 dings, conversa fiada, etc. etc. são especialidades da

�If�I I
" casa, como dizia o cómico da "Casta Suzana" a velha �

EM NOME DO P. R. M. opereta de Jean Gilbert.

IRIO, 27 (G)-Causou sensa- protesto Ilt outra �:�:a.dessas atividades o brasileiro não gosta de fazer ,
ção o discurso prununciado on-

18 Agora, então, o negocio se complica muito. �
tem, na tribuna da Camara, pelo CONTRA 8 Arranjaram dois bódes expiatorios, dois cabeças de �

ASSALTO E TIROTEIO sr. Daniel de Carvalho. S. S. a- 8 t
' .

d d d'
�

Preciou varios aspedos, dizendo

a Ie I- d I
urcosOpara

vItImas e to os os �satmos: �
e SegU rança �

comunismo e o integralismo. 'til.RIO, 27 (G) -Cerrado tiro- falar em nome do seu pa,rtido, o
.. 'j, E t

- I
�.

d � mquan o uns sao presos, outros utam, outros fazem ��,
teI'O despertou na madrugada de P. R. M. Combateu a leI, e se- car av I 1 - d' d'd f

.�

II
na, e a revo uçao, Izem os enten 1 os, que racassou. 'k'

ontem as famílias residentes nas gurança, apresentando vanos ar- -0- 8 T b I - '... ��

, d :--':��':"?l Estiveram hOJ'e em nossa redacção os srs. joão Ma-
8

am em os vu coes são aSSIm: tem épocas de ativi- 'it�prox'lmI'dades da Lagôa Rodrigo gumentm, ,entre os quaes o e que r.i1 dades eruptl'v é di' I
�

d F 't s
nem as leIS de segurança, nem os· rÍ1no dos Santos junior, Hyppolito Pereira e Carlos Alberto

�I�
as: pocas e repouso e ca mana; só ançam �

e C�:�ó��e ficou apurado pouco fascismos ou integralismos conse- Richard, que nos pediram scientificassemos ao povo estar em �
CInza para cobnr a lava escaldante dos periodos explosi- �

depol's, tratava�se de um assa.lto guirão deter ou impedir o adven- poder dos mesmos um telegramma de protesto, contra a IH
vos.

O vulcão b 'I' 'I R
' �

d 1 'd O lei de Segurança Nacional (<<lei monstro») que será dirigi-

11
raSIelfO esta camo. ema paz em Var- �

levado a eHeito por elementos to politico o pro etana O. que " SOVIa

II'd
'

se devia evitar, desde J'á, e isso do ao presidente da Câmara dos Deputados, 101' ..

communistas contra a reSI enCla "B I S B I LH O T A

do capitão Affonso Henrique de com leis agrarias e leis protecto-
_

Os que desejarem subscreyer o referido despacho �
tt

M d C ... d I do e:;pe ras dos trabalhadores, era o ad- poderao procurar qualquer cios CItados senhores. �.,*#*;z;*""ã'&·&••:.:a:-�-- .� �
iran a orrea, e ega

• ....."..,.,_..".,._ -��z- ZnZ�.rZ�

TEMPESTADE NUM CO
PO DAGUA

vento da dictadura do proletaria-
1 l'

'

ao, o que ne parece pengoso.

cial de Segurança Politica 'e Social,
á avenida fpitacio Pessôa.

Aquella autoridade, cêrca de 2
horas, em seu gabinete de traba
lho, na Policia Central, recebia
uma communicação telephonica
sobre o attentado à sua moradia,

Incontinenti, acompanhado do
sr. Seraphim Braga, chefe da sec

ção de Segurança Social, o capi
tão Miranda Corrêa deixou a po
licia, em seu automovel, rumo a

à avenida Epítacio Pessoa. A
certa altura da rua Jardim Bo
tanico, o vehiculo teve a sua mar

cha interceptada por pedras e pe

daços de madeira, collocados à

guisa de barricada pelos assaltan-

A Gazeta, com os seus mais
vivos applausos, formula os me

lhores augurios ao futuro Banco
Industria e Commercio de Santa
Cathanna, na pessôa de seus di
gnos incorporadores snrs. Otto
Renaux e Irineu Bornhausen.

RIJ, 27 (G)- Ouvido pe
la a imprensa o sr. capitão
FIlinto M�iller, chefe de P(Jli�

cia, declarou o seguinte:
- «O que se passa nesta

capital, e que careceu de
maior irnportancia, foi tudo
obra de um grupo isolado
sem nenhuma ramificação,
A maior parte foi apenas
sensacio�alismo. Tanto as

sim que, embora a chefatu
ra de policia se' mantivesse
em constante communicação
com os Ministérios da Ma

rinha, Guerra e justiça, não
foi necessaria qualquer dili

gencía de maior vulto.
Nos Estados com quem

tambern estive em contacto,
nada houve de anormal. Mes-
1110 de Minas, de onde noti
ciam ter havido qualquer
tentativa de pertubação da

órdem, não recebi nenhum
communicado naquelle sen

tido.
Tudo está agora perfeita

mente calmo e em órdem.

NESTE ESTADO

teso

Deixandu o carro, o delecado
.,.,

e seu auxiliar caminhavam a pé,
quando divisaram ao longe um

automove] parado, O capitão Mi,
randa Corrêa, fazendo então um

disparo para o ar com o seu re

vólver, viu os membros do grupo
entrarem tambem a fazer uso de
suas armas. Após grande fu
zilaria, os assaltantes fugiram no

automovel que os conduzira até

aquelle local.
Na fuga, um dos assaltantes foi

preso pelo sr. Seraphim Braga e

levado para a Policia Central.

Interrogado, declarou elle cha
mar-se Augusto Motta Machado,
não ter residencia nem empP'go e

ser um elemento communista jà
com varias entradas na policia.

As deligencias proseguem, no

sentido de descobrirem os demais

componentes do grupo assaltante.

OS INTERVENTORES
CONFERENCIAM

CONFERENCIAS

REPERCUSSÃO EM MINAS

B. HORIZONTE, 27 (G)
-O Diario da Tarde, em

sua edição de hoje, diz que fo
ram presos e remettidos para

Juiz de Fóra, alguns militares,
que estariam envolvidos no fra
cassado movimento subversivo.

Informou ainda aqueIle ves

pertino que varios elementos ci
vis foram tambem chamados á de

legacia de Ordem Politica e So

cial, onde depuzeram o que sa

biam a respeito.

RIO,27 (G)-O sr. Qris

tiano Altenfelder e Silva, secre

tario da Segurança Pública dê

S, Paulo esteve ontem no Mon

róe em conferencia COTl o sr.

Vicente Ráo; mais tarde, no

Palacio Hotel, aquelle secrd \fio

da Interventoria Paulista se en

controu com o cap. FIlinto Mul

ler com quem saiu de automovel.

A' noite, pelo «Cruzeiro do

Sul» o sr. Christiano Altenfelder

regressou a S, Pau!o, tendo com

parecido ao seu embarque o che

fe de policia e o ministro da

Justiça.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

PALAVRAS

ENIGM.,A N. 1

CRUZADAS

3' Torneio

CHAVES:

II. 111_lf1_ 311 II �Ii IflI II 611 711

8�
VERTICAES

� 1����gaEstaao ao Pará 11_9It=!I_ll_,�11 "*111 o:� ,.11 "II, � k l�frO;��nio
9 Flfflu.ente asquerõo ao Oanu �II!I� 11*11_?11_�t_l��1411 I! 3 Flccesso ae loucura

10 Es�I�c:ie õz ioga
õ

e azar
.

11-1:*111 511-11-lllIT6,1�II II � Tne�!��o�ea�ãarte ôz imprensa

�� �h��: ae mulher [11-711 i118:1 1�*lI1911- -r 112011 'I-� * �:;i��;�uaá
�� �e:���ente

�

!1*�112rll-1122ih�*:12311 "'r.r
. 1� �i����e Flbiá

�� ���fanha ao Flrmenia ��il��IIJ
-

LJ26Ii��1[27Irmll �i� ��f���
21 HO,me õz mulher II !r*�1[29il II 113011 Il�ll II 18 ronsentimento

,23 Vlaa '
•.... _

-

�
__ 20 U mesmo que arras

24 6ranà_e numero 31 ii 11321�)J3311 II 1I�:13411 1135 22 A!izarz7 Flversao
1-'" .,.)

_..

---.- .

,
25 RIO ao Estcõo õe Sta. rathari·

29 r�minho; nnõcrnerno )611 II II II 11*113711 II ri II {na
31 Plntcr -cc-

-

..

---

---- 26 Home ô

e mulher
33 Protoxyõo

ô

e caleio ,:38rl II II I 11 11 II 113911 II 2.8 Pr-uõerrte
34 feminino àeseu

- -_._, .-, 30 Levantar
36 Enfaàa 31 Semelhante

3378 FlFlrbhusto ao lnàia URANO (A. C. L. B.) 32 6ranae qucntlõuõz
c ar graça 34 Santo

39 Fl hora ccnonlco 25 Avtiaa ciàaae ao rolchiaa

HORIZONTAES

I Torneios de pala
vras cruzadas

Casaes

de Segurança

Syncopadas
E' preciso ter coragem para

cometter um crime - 2
O rmrid.i da escraoa era 0-

3-- Affecuieso irmão- 2
3 - O indioiduo importante

não se afflige- 2

os tornzios oe palavras cruza
àas constarão ô

z quatro en iqmo s ,

que serão pub lícuàos to
ô

ce as

qu :Jrtas-teiras.
I"1s aoluções àos erilqrnca

õ euer-ão
azr remettiàas ao àírector

õ

esto
secção ]5 àias õ

ep of s àa pub llro-
çãa àe ecôo uma.
fIca instituiào um premio qUI2

c Jnéltará àdum àicçionario 5imõ"s
àa Fon sacc, que nos foi gentil- Nem todo o homem de fo-
mente offereclõ o pela "Livraria lento tem caracter -2
fatharinl2l1se", para uquet!z que
apresentar, àentro ào p rczo mi - A feiticeira é inebriante - 2
mç, toàas as soluções certas àos No dia da primavera haverá Cm.ntra a le.-mencionaàos cniqrnns. 'Uf
'Hovcnõo empate

õ

e conrur-rcn- lima festa popular - 2
tes, nos premlo s. far-se-á sorteios A 2
pe!u loteria àa rapital feàzral, em guetia nos causa petar -

àia prevíamente àesignaào. O oaidoso vive com diffical-
Fl secção cbcrcõtsttcc constará dades - 2 (àe logogryphos e cbcr-cõc s ôz to- RIO 27 G) - O deputado

Das as espectes: o prazo será o Pedi licença para o meu bloco paulista Antonio Covello Iallou
mesma 00 secção

õ

e palavras '

p 2 C dcruzaaas-
Ir a raça - _)atem na âm3.ra, occupan o to-

Para esta secção, oHl2rl2ço um da a hora do f'xpediente, desen-
àiccionario àe 1. Roqud. a quem O "d 2par e UI:1 o - volvendo, em empolgant,� Ol-a('a-o,apresentar toaas as soluções cl2r- � ::t

tas àl2 toàos os trabalhos. A10rada figura - 3 ievera crilica á lei de Segurança
URANO Corte o caVaco - 3 Nacional. sendo vivamente apar-

..i""IiMlitt14A%4iiW�'lIB��-!;:: aBa ',as� I teado pelos deputados Raul Fer-

Ch ron ;Ca C;ne nandes e Henrique Bayma. O
�. !

-

orddor não pôde concluir seu dis-
curso, inscrevendo-se para hoje_

mcoÇ( d]f - 2
Até que cm'im VJ:l p1ra o po

der- 2

" 'I'·

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO

rnatographica

CENTRAL-Crime de ira:-

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

Intea·caJfibio de

'Irellas" Cartazes do
Dia

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

Um dos indices mais evidentes grandes nomfS

da actual crise do cinema yankec força do dul!ar,
é I) intercambio de eslrellas. Até tá começando.
mais ou menos tres annos passa' Bu�ter Keaton-o homem que
dos, Holywood importava todas não ri-um dos nomes mais po

ãs grandes figuras que surgiam no pulares da téla, está filmando em

cinema internacional. Greta Gar- Paris uma super-producção fran
bo, Ramon Novarro, Emil Jan- ceza. O cinema inglez, que fixou

nings, Marlene Dietrich, Lilian irremediavelment� na Inglaterra
Harvey, Maurice Chevalier, ei:c. Douglas Fairbanks Junior, aUra

O cinema escandivo ou o allemão hiu mais um actor de renome,

fa?Íam os artistas 0iue iam em- O!iv� Brook, que já foi con�ra

prestar o seu fulgor aos s{udios ctado para filmElr O 1Jiclador.
americanos. Esta era a fÓlmula Ao mesmo t�mpo, os outros

infalivel do intercambio não so- paizes cuja industria cinematogra
mente de eslrellas, como de di- phicil tem alguma significação,
rectores, scenuristas, novelistas, ar-I sentindo mais fraca a concorreil

gumentadores, etc. Hollywood J:Ía dos Estados Unidos, lançam
grande centro industrial do filme se com mais corage'll na carreira
dominava orgulhosamente o mun- das competições e, por sua vez,

do inteiro. procedem mais livremente ao in-

A crise economica que atraves- tercambio de elementos de valor.
sa actualmente a grande nação Pierre Brasseur, actor francez, fi
d) Norte, infelizmente, reflecte-se gura principal de Heróes sem Pa
no cinema. Incontestavelmente, as tria, passado ha pouco tempo na

companhias productoras não pó- té!a do Alhambra, terminou a fil
dem offerecer, como antigamente, magem de uma pdicula, nos stu

os contrll.ctos vantajosos qu,� atra- dios de Berlim. E como ett?, ou

hiam os talentos espalhados pelo tr05 actores menos populares, pas
mundo e conquanto Hollywood sam de Berlim á Cine Alianz da
ainda mantenha ti apélrencia des· Hungria, da Hungria á Paris, so

lumbrante, adquirida através Je licitados pela3 oscilaçõ�s Ja in

alguns lustros de plOsperidade, dustria, ou da arte, como quei
embora se esforce por guardar os r.im ...

(lu.'! conquistou á ção, ás 7,30 horas.
a deserç3io já es-

ODEON-Segredo das Eel
vas, ás 5 e 7 horas.

IMPERIAL - Allô, Allô,
Brasil, ás 7 e 8,30 horas.

ROYAL-Basta de Mulhe·
res, ás 7,30 horas.

EMPRE-
GO : Para trabalho ex

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

Instituto dos Com�
merciarios

A Secretaria da Associação
Commercial de Florianopolis pe
de-nos a publicação da seguinte
nota recebida por telegramma da
Associação Commercial do Ko
Janeiro:

«Decreto 55 attende ao pedi
do da Federação da A%ociações
Commecciaes, reduzindo quota
previdencia commerciarios. unifi
c:tda um décimo por cento.

YENDE·.SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA·

VIER.
Rua Cons;lheiro Mafra n. 100

�- \ -.

Ao invés da taxação sanitaria ... Correios e

Telegra-
phos
Do gabinete do sr. Director

Regional dos Correios e Te1egra
phos, recebemos o seguinte: Te l
d J em vista recente determinação
do sr. Diredor Geral dos Co:reios
e Telegraphos, esta Directoria ob
servará doravante, para as sec
cões de expediente, o antigo ho,
rario estabelecido official:nêll�e para
as Repartiçõ�s Federaes, das onZe
às dezesete horas.

gasse casa sem que a mesma, por
mais modesta que lôsse, tivesse

(Correspondencia do José Mendes)

Nunca é demais encarecer me

d.das de hygiene e como Juve
nal, d !v, mos, sempre repetir: Mens
sana in corpore sano. Isto, porêrn,
não se póde conceber sem a ru

dimentar obediencia aos preceitos
de hygiene. No emtanto, seria
bom não coníund.r saneamento

com majoração de imposto,
Nem sempre as taxações pro

duzem o eHeito que se lhes quer

de terriveis males. Por i.so, acha
mos que, e n vez do lançamento
[eto pela Prefeitura, o qUé I por

signal, viria encarecer os alugueis
das casas nas proximi dades da
Estação Agronômica e Jusé Men
des e seus arredores, (o que jul
julgamos contraproducente) se pe
disse a attenção da Directoria de

Hygiene para que ella não per
mittisse dora avante que se alu-

e arrancar; são muitas vezes

de mais beneficos resultados os

decretos, cujas exigencias só uma

séria fiscalização póde manter.

Isto vem á balha com o lança
rnento, por parte da Prefeitura
de Floriaaopolis, de alguns pré
dios do «José Mendes», «Prai
nha» e «Estação Agronômica»
para pagamento da taxa sanitária
Ora, a Prefeitura, cobrando a

alludida taxa, obriga-se conco- C!IIIII �
mitantemente a ir retirar das ca

sas lançadas (e que não são to

das) o lixo; mas este é tão pouco,
que mal dá para ser aproveitado
nos pomares, tornando dessa Iór- A familia Viuva Alice da Costa Vaz convida aos parentes e

ma desnecessarios os bons oHicios pessôas de suas relações, para assistirem a missa, que será celebra
da Prefeitura, em beneficio da da na igreja do districto «João Pessôa, no proximo sabbado, dia
collectividade, 2, ás 7 horas, em intenção à alma do! seu saudoso pae e esposo

De outro modo, achamos que a João Vaz Sobrinho, pela passagem do 4' anno de seu fallecimento,
Directoria de Hygiene muita avi- ,�:-

sada andaria, si tomasse o encar

go de fiscalizar severamente certas

medidas de saneamento, aliás,
por ella creadas e que, talvez por
r.efficienc.a de seu apparelha-
imento, não tenha podido Ia�el-as
c impnr.

E, então, á Prefeitura, que
tanto interesse têm, para que o A
nosso municipio seja em verdade
o que deve ser, isto é, um Pa-
raiso «a beira-mar tranquillo> , ca-

b_e coll��orar estreitamento, :m Em excursão que fez a Paraty, o nucleo de Joinville ins-
ta0 beneflca. campanha salllta�la, tallou o nueleo integralista daquella localidade.
sem esmoreclment.os, com a 1m-I Durante a sole:nnidade falaram os companheir03 Ernani Bes3a,
per,turbavel seremdade. J--! quem Rocha Soares, José Carvalho Ram�s e Padre Kolb.
esta nobremente cumpnndo o seu Com a installação do! m'lis este nu:leo m:.micipal, qua3Í to·
de\'er. dos �s municipios da Província já e3tão trabalhand3 n:i imp!ant�ção I

Dessarte, á medida que, a nosso da grande Patria que os integralistas qu;;r�m con itruir sobre os e,·

vêr, mais carece de fiscalização combros da Liberai·democracia a6onizante.
é a da habitação do barriga-ver- R n

II

:le, sem conforto e, não raras ve

zes, sem o menor vislumbre de
hygiene. I

Assim, não se deveria permit
tÍr que qualquer casa fosse aluga
da, ou melhor habitada, sem que
possuisse, uma sentina, e os re

quisitos necessarios de hygiene,
fôsse casa bôa ou má, sita em

môrro ou na praia, fôsse porão
ou soLrado.

Sabemos todos a quanto males . .

O sub-nueleo integrali.st� de Estrada da Ilha, prestou slgnl'

estamos expostos pelo lançamento hc.ah�lal homenagem áo sr. Anstldes Largura, ex-chefe municipal de

'fi" d d d' - h Jomvl e.
a or a terra as ejecçoes u-

F II d' d
manas. Aqui me�mo, no José .

a aram lVersos ora ores, enaltecendo as qualidades e o

,\1endes, têm vindo residir pes-
dynamlsmo do homenageado.

n "
sôas opiladas em casas d�sprovidas II

FLOHIANOPOLIS
em casas desprovidas :d-� sentina,;

. .

e que, por ISSO, põem e!Il p=flgO a

saúde dos outros.

Nos môrros, sabemos cono se

propaga o typho: a quasi totali
dade das casas que p mtilham
suas encostas, dando-lhe3 a appa-
eJcia de presépes, i não possuem
�ssa mais elementar exigencia hy
gIemca.

Felizmente, nã:l po:lemos con

;iderar aqui endêmico o typho.
Não obstante, todos os annos se

\'er;Ecam casos esparsos.
O ' b

. ,
s que moram a eIra-mar, es-

colhem geralmente as nossas pr�ias
le banho para os Sf"US despejos.
E, assim procedendo. afastam
-:lesses aprazíveis logares todos
'luantos desejam banhar-se e pas
sar o verão um pouco retirado do
borborinho da vida citadina.
Além disso, quandJ a mo::ida

de procura desenvolver-se pela
prática dos esportes aquáticos, não
é justo que se tornem as águas
que banham as praias, vehiculo

uma sentina,
Assim pensando, esperamos ter

prestado nosso concurso á solução
do grande problema de hyggiene
dos nossos arrabaldes e praias de
banho.

Usar o «SABÃO INDIO» quer..

dizer economia, sob todos

os pontos de vista.
(Do CJrrespondente)

João Vaz Sobrinha

lntegralism, _, r mhe

A do Integralismomarcha
installação de mais

r"\ucleo municipal
PARATY

url1

BOM RETIRO

03 camisas-verdes de Salt0 Grande, municipio de Bom
Re�iro, dirigiram-se, em viagem de propaganda, a Figueiredo, onde
fundaram um nueleo districtal.

A palavra nova do Integralismo, que e3tá empolgando o

Brasil. foi ouvida com grande enthus-iasmo pela população de Fi·
gu�iredo tendo-se registrado grande numerl.> de inscripções.

n n
II

jOINVILLE - ESTRADA DA ILHA

Realizou·se ôntem, mais uma sessão do nucleo desta Capi·
tal. Falou com grande enthu;iasmo o academico Jorge L\cerd:l. que
se despediu dos camisas-verdes

_

de Florianopolis, por ter de (;m'

barcar para Petro?olis e de20is pa'<1 Cu,-i�yba' onde vae continlar oS

estudos.
O chefe municipal convida o nucleo a comparecer ao em'

barque da Delegação Catharinense ao Congresso de Petrop::>lis, no

dia 2 de Março.
n

II U

PALHOÇA
Os integralistas de Palhoça devem comparecer amanhã,'�

tarde na séde do nueleo, afim de seguirem para Florianopolis, onde
vão tomar parte nas homenagens á Delegação Catharinense ao Can!
gresso Integralista de Petropolis.

A hora da reunião será dada p()r telephone ao sr. Ewald
Baasch, chefe municipal.

*
II "

Congresso Integralista d
Petropolis

Convida-se os integralistas de Florianopolis, a comparec
rem ao embarque da Delegação Catharinense ao Congre;so In�egra
lista de Petropoiis, que seguirá pelo Itagiba, ama,hã á tarde.

Os municipic's de Palhoça, Biguassú e São José far-se-â
representar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndustrialJunta .

Com- A falta de energia
merclal do TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

Estado MERCIO DA CAPITAL --
'

OlARIO INDEPENDENTE

Redactor-chefe
Martinho Caliada Jun!or

e RESUMO DA ACTA DA
152a, SESSÃO DA JUN-

1 $000 TA COMMERCIAL DO ES-
1 $000 TADO, EM 16 DE FEVE-
2$500 REIRO DE 1934

Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á rua Con
celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
com força de 6 HP, muitissimo economico e funccionan
do adrnriravelrnente, em perfeito estado de conservação,
O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a

oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois
é mais economico. Optimo para mover officinas typogra Não será devolvido o original

Presi,lencia do sr. major Eduar- phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to- publicado ou não.
4$000 d Ott H t rs da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor-

o
.

o OTn, presen es os s . O conceito expresso en arli-
30$000 Ed d Ou Ho id nte rente para as suas machinas.
3$000

uar o ,( o 1. rn, presl e, ' go de collaboração, tnesmr soli:
J

- O � d C t A la Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,
4$500

oao ctavio a os a VI, cilada, não implica em respon:
68$000' Graxaim do campo uma J 'F GI R b t Olivei pois que se presta para as suas officinas typgraphicas

Catetos médios uma 4$000
ose

A'] avaSm,
o

der 001, I,
-

ou mechanicas.
sabilidade ou endôssr tsor parle

68$000 4$000
va, ivaro oares e, iveira, da Redaccão,

55$000 Porco do matto uma
'2 000 deputa�os � João Tole.ntino Jor, preço para a venda 5:500$000. Assignaturas

62$000 Largatos grandes uma �$ secretar;o, e aberta a sessão e ap-

48$000 Veados mateiros kilo 8$000 provada a acta da sessão anterior. \���,��"N��������r�� ANNO 44$000
_ EXPEDIENTE: Officio nO. �� [�SEMESTRE 24$000

SAL DE CABO FRIO MAPE,!RA DE LEI - �RI- 763, do sr. dr. juiz de Direito l� Att t b , �� TRIMESTRE 12$000

9$50U "'

MEIRA ,QUALIDADe , da comarca de ltajahy, enviando � I en ae ern �
MEZ 4$000

Sacco de 60 kilos I aboas de lci est. (3x23) dOuzOJOa documentos de diversas socieda- � �
A correspotidencia, bem como

Sacco de 45 kilos ��;�� , ��� des cooperativas daquel!a comar- � os valores relativos aos an-

Moido de 45 kilos
2C�;OOO

TaLoas l�l bq, 3x31 dz. )-",$000
ca para serem archivados nesta �J A Agenc i�' Mode rn a l1uncios. e assigllat�ras dev�m

Enopados 2 kilos P:rnas de ,seaa lei dz. 28%000 Junta; ARCHIVE-SE, Dito do � de Pu b licaçõ es, co rn séd e �.�
ser enviados ao Director-Ge-

SAL DE MOSSORO' For:ro de ,pmho ,
14�000 sr. Official do Registro de Ímmo" � em São Paulo, é autorizada e fls-

rente Jairo Callado.

1 ossoo
Taboas de qualidade 2x23 dz. veis da comarca de Itajahy, envi- �1 I' d I G Fdi' ('aixa Postal 37

Sacco de 60 kilos .
J 16$000 d d id f' �-'\1

ca rza a pe o overno e era e
� ���������

�acco de 45 ki!os 7s500 1 5 d 6dfOOO
an o, para os

,

evi os .ins, ,os �� ta p t t 112
'-'

� Sarrafos L x a z. jp documentos de diversos Consocios �r"J.�, possue a car a en e n. '

Moido de 45 kilos 9$000 �
r� G A

Prolissionaes cooperativos daquel- ll' � arage merleana

SABAO JOINVILLE ��'l;;n_'!�,d� da Rio I IDEM M d r'íJ FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por

i:Ã\i
Rua Franc 'sco Tolentino /1' 1

FEIJ!AO
a comarca;

C' d�moran Lldm l� semana, todas as segundas) terças e sextas-feiras �] TELEPHONE J .577
Caixas pequenas 4$000 dos srs. Keller & ia. a praça e "',:,,�1 i:l
Caixas grandes 5$000 (Por sccco de 60 kilos) Joinville, e�viando documentos a ti� EXTRACÇÃO com globos de crystal. � -S-a-n-c-o--d-e--C-re-d-j-to-

Pfeto novo 11 $000 esta Repartição; Idem, REQUE- �� , , ,r�� P I A'
mvrreos BraDco especial 25$000 RIMENTOS: -Do sr. Ednr ú� A MAXI0A l�sura e ho�estdêlde, pois, os sor- � OpU ar e grícola

Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 Klein,da praça de Joinvil!e, pedin- � Itelos sao presenciados pelo povo � de Santa Cathari na
F'

' 35$000 Mulatinho 23$000 1 h 'd d 'mr-=""l
-

i\.erozene caixa

r.p\OUXO
::10 arei ivar a cei ti ão o regls- ti$���h�����-���,��l��

Gazolina caixa 5 5S000 M�IKADO 1. d f' II d' ASSEMBLE'A GERAL
iro e SU3. uma:,passa o no car-

Vélas de cebo caixa i 6000 ARC1-IIVI.: C'� D' d ait' � ORDINARIA

S8�,)OOO F-ARINI-IA Dr. MA,NDI.OCA
[Crio; '1- r �-Jt" iio os ����������I������@

1

Soda Pyramide caixa L-' _ srs. Gmlnon & Sa, da maça de �, �
,

Cebolas caixa 40$000 ('fJor sacco de 50 kilos) �oinville, pedindo archiv�.r a, cer- ($,,] Transporte rapido ,'o Conse,lho Director do B:l�-
Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pó 13$000 tidão do registro, de su 1 :Jl'ma, � I'

� co de Credito Popul�r e Ag 1-

ZédMaysFischercaixa 30$000 Crosf-,a sem pó 11$500 pa3sadonoíart)T!o;ARCHIVE- � Florianopolis Bom Retiro

��
cola deSõnta�athanna, de ac-

Coco sacco 50$000 MERCADO FIRME SE, Dito dos m. «A. Silva & �] cordo com o artIgo 23 de seus

FarelIo sacco 6$500 Neves», desta praça, pedindopa- � ACEITA;vl-SEPASSACEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS � e�tatutos, convida os snrs. aecio·

Farellinho sacco 8$500 ARROZ ra annotar no seu regi�tro de fir-

�.�\1 Fe -tt & C ia . LinJ i tada

�.
nlstas, deste Banco, p�ra a As-

Farinha de milho l'vhrialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) ma a mudanç � de nO�le de � AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol
' s::mblea Geral 0:dll1�:la a rea-

2j�i�6 Agulha Especial 50$000 sua casa co:nm�rcIal; ANr\iOTE �� O encarregado MARCUS,MOURA � �Izar-�e em su� sede ,a Rua Tra-

Vélas de c&r: kil? . J> '00 Agulha Bom 46$000 SE Dito do sr., Alb_rto, Entres �i�l��l�����i��:Z;�l�WJ�� Jano nO. 16, as 14 horas do �la
Grampos p. cera 1010 ! ,j.A ,

I T.-, .,. E :�l 44$000 dê3ta praç'l, pedll1da ce! t1dão do J 4 de Março deste, anno, ahm

M ' 11 $� 00 J<1pJ.1CZ ,speCHA - d
Cimento aU,a s�cco "� Ja.:clcz Bom 40$000 registro de sua firma. CERTI-

�����fGi��l�ru�����l�����
e tratar-se do segumte:

,

Fhosphoros PmheHo la�a 2 �O��OO Bicá. Corrida 34$000 FIQUE-SE. Dito do sr.

Wi-I"
� a) approvação do RelatorIo e

Arame farpado n. 12 rolo L.6�JOO Pnelm \VT
eege, de Jaraguá elo �j'a CONVEN�A-SE �"!� Parecer do Conselho Fiscal;

13 ,"'1 35$000 MERCADO FROUXO W ' 'Y

�Arame farpado n. 10 o

::'.�111: pedindo
certificar S: é ou não que nos �eceptores PHILIP? são apro�eit�-:}J b) eleiçãoQdo �onselho Fiscal

BANHA registrado nesta Junta" qual o nu- �1 das todas as Importantes conqUlstas d:)_ SCIenCIa � e seus suppL�tes,
VINHO DO RIO GRANDE ,(Por caixas de 60 kilos) '11ero e data do regIstro; SIM, l-J do radiO, razão porque recommendamo-Ios. � c) renovaçao do te�ço d�s Vo-

�: d�����s I m��� �: i:::: �: �o k�:s \ m��� �1T:Jl:' g;o��;I:�.RA:l2 � AGENTES:- COSTA & Ca. �'
gaes do Conselho Dehberat;vo.

Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos J 60$000 :::hsson, Pro�st & Cia, ,Ltda.)}, da � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54.
_ Floriano olis

Florianopolis, 28 de Feverei-

Vassouras 5 fios dz. 22,;JGOO A O pra�a de ItaJa?y, pedindo para �J
-=

P � ,rt",o""""d"",c"",1"",9""3"",5",,,'"""""""".......""""'="""""_
Vassouras 3 fios dz. 20$000

MERCADO C LM �glstrarasuahrma: REGIS!RE- ��������� �- �� PASCHOAL SiMONEjS. A.
Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE ,:,E e ARCHI�E-SE. Dl�o do D�OG��� D., ,'_

,'",,:s:?),Ç�

Xarque sortidos arroba 26$000 5:: «João Mana Cancelher & � O �_LIVRARIA MODERNA

(por kilo) CIa.)}, da praç� de! Jaguliun,l, pc' � � E'unõaàn IZm 1886

Marcado d� FI�rial1c;j{t!!S Mantas Gordas 1 $900 Jind.J para regIstrar e archlval o � � Rua Felippe Schmidt n' 8

Fe"'J'a-.o preto saeco 15$'000 Patos e Manta J $700 .,eu contract0 so.::ia1; REGISTE- � �
1 $600

�r E AR'-HIVE SE D t d ,,®
00!1 ('eixa postallZ9 Tel. auto 1004

Feijão branco sacco 1 5$000

I
Sortida regular 'je \_, -. - o J � � C d' Rb' E d T I

15,'",,�OOO MERCADO fIRME S1'. Humberto Como, d�sta praça, _�,� .[�,,�,
o 19O I elro n. e g.

Feijão vermelho sacco ii" f'
� �

Miiho sacco 10$500, pedindo para registrar a sua Ir- -o ,. SIMONE

Batata sacco 10,$000 I DIVEROSS ma; INSCREVA-SE. G é Tvpo)ro,)hia, Eslereolypi

Amena1oI'm 10,;'uOO (por kilo) Ndda mais havenlo a tratar, s't: Enmàerna;ão. Paulaçã:J, Tra
.

saeeo w

("'000 'd t
-

�) bulha:; IZm Rito Relevo etc.

12- �.. ,�."-.000 CGla 0,'1' \ o sr, preSl co'� encerrou" sessao_

Arroz em casca sacco .:;'1

J 2$'000 (' ::DO 1 ?,:;500 Secretaria da JU'lta Co '1mer-

Farinha Barreiros sacco �-

9,::'000 Carne dI" porco 1 $700 cial do Estado em 23-2-935,
F:.rinha CO'11ITmm sacco y

-

r' 'h d -II '1 1r,,(l\/f""J' foucinho 1 $600
r ann a e fm no sacco J

J TI' f
,

f /1) "'-'0 oão O elll. O
•

o;' , secreta-
La é em cóco sacca.... CA

-

/H'IO
00

_, -t.lli� •
rioa

�:�S��Á ��i� 2��OO �lrC��drcs 58$;�3d[V5�$96t; '-----A-g-r-a-d-e---jAssucar grosso arroba 7$000« Paris $785 -.,_'�
..

Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790
--, --

C imen to
Cume de porco kiio 1 $500 « Italia 1 $023
Toucinho kilo 1 ;p500

« Portugal $500
Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870
Mél de abelhaslata 17$000« Hespanha 1 $620
Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880

« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

LiwloS pesados kilo 2,$000« Uruguay 6$200

Refugos pesados ldo 1 $300 « Hollanda 8$065

MOVIMENTO DE CEREAE3 NO RIO DE JANEIRO
5TOCK el11 20-2 EntraàaslZ 5ahiàos

13 a 20-2
10.367
13.434
7.906
9.740

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Ptf!'()S c;�ril"Gnt®5 lia pnçl de'I

F'loriarlüpolis
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 36$500

Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600

Indiana 28$000
ASSUCAR

Limpos leves �ilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

COUROS

e missa Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

I
!
�

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( )} )
Banha (caixas)
Milho (saecos)
X:;.rque (fardos)

89,963
105,759
34.4 J 4
10.601
25.496
13.50)0

24.302
17.945
20.824
5.725

José Vescovi e fllhos, Clotildt
Vescovi e familia, agradec:em pen
horados a todos os parentes e pes
sôas amigas, que trouxeram o

grande c.Jr.f Jrto p)r occasião do
fallecÍmento de seu inesquecível Só O profissional competente e criterioso
filhos, esp::>50 e cunhado João Ves- G póde executar com esmero todos os trabalhos
covi, bem como a todos que si � h 'I'� p otographicos, garantindo-vos revelação, cópias �

dignaram a acompanhlr até a sua G- e ampliações irrepreensiveis e absolutamente a Ii.���-última morada e convid"m para <fi duraveis. e �(

assistir á m:ssa de 70. dia, q:e • ,
mand3.m celebrar sext3.-feira, Jo.. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS � V· "I" J

'

d� março, ás 7112horas, naCa- � NA CASA li Ir�1 10 ase
thedral, agradecendo antecipada- � G GarCia-Rua Tira-
mente aos que COllparecerem. •••••••---------����Â g% d t������� en es n.10-FlorlanopoI18

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

. i
i
i
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Ex-assistente do

f
Dr. Ricardo Gotísmann t

r
Médico - Operador. Es-
pecialista em alta Cirur- l

gia e Ginecologia !
Res.Rua Esteves [untor, 26

TELEPHONE 1131 I IConsultorio: Rua '0rajano /8.
TELEPHONE 1284 l��'"'""',��� I. I'r��"?:;�;·�_:;::..:';;_-:l� I

-=

_ti
i

o

o;;;;;;;;;M é=d=i=c=o=s=-=�_ Advo adOS
�.

Dr. Cesar Avila; I;
[ .� Dr. Henrique Rupp Jor.

Ir 11
Dr. Cesar Sartori I

I :jDr. Oswa!dc BiJ!cão Vianna

Clinica cirurgica-operações
i

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

I
I

Residencla:-R. Esteves Ill-'
nior, 179-Phone, 1.285

f
!

�====�===========

,

Dr. Antonio Botini
1

Medicina Interna- Syphm!� II I

I
Consultoria e Residencia'

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephcne 1.658

'Vias Urinarias

CLINICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais IIda Europa
I

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS.

E1Cliagnostiro õca molestios
Internas pelos RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos--Completo Gabinete de
EL c'ricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

Consultorio: R. Felippe,�
Schmidt rr 18, das 9 ás 12

c das 14ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-T-eIef. 1450

!

Dr. Sizenando ITeixeira Netto i

I

1Clinica Medica

TIJUCAS

Ouro ���!.:::..me:� I·F'·a'��b··�r�al,.IC·�a��ed·"��e·�o·M��o··v��e·�I-�s'galmente autorizdo pelo Banco G ,.
do Brasil, pagando-se os melho- O> [DE �

i res preços: Unica joalheria
I
auto- ! Pedro Vilali e

I rizada p��o Banco do Br�si, Ro- ., �
""'=---=-.....--==-=�=--.;; """""'==......._.

berto Muller-Rua Trajano, 4C. ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �
Dr. Pedro de Moura ferro

I
ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 16931

Alrnanak Laemmert O�GO��.I����a@���Gf�
Advogado

i I fUNDADO Em 1844

Ch
----

--�
Rua Trajano, n: 1 sobrado; i Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Adrni-

• egouT I h 1548:' I nistrativo, de Estatística e Informaçõese ep: one rr !I: geraes sobre todo o Brasil
--=-====--===�I: A VO'Z DE OURO

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua- casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

E

e---------------- --------------$

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

'

RUA JOÃO PINTO N. 2)

I

Escriptorio R. Felippe
i Schmidt n' 9 Phone 1483

I======�==========

Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

Rua João Pinto, n' 1�

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

I NovidadesPelleleria
ArgentiE1"a literariasI

i
1- ,

I A Educação na Russia Sovíé
fica - Por S. Fridmann

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

I Pharrnaclas'
,

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

Furumdungo - Por Souza Ca'
margo

I Psyco .f/nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�p-eJpu\f
Edições de Adersen - Edilore�
Edifício d'A NOITE - 14.

andar RIO

RUA jERONYMO
COELHO, N. 38

I Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acamplua

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

i Escripforio de Advocacia

I • volume -- Districto feàeral
2' -- São Paulo. minas e Paraná
3' .. •• Demais Estcõcs ào 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 uspecial doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

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

Rua Estevl1:s 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

Preferir (I Sabão I O lO de (Curitiba) fabricada com OIeina

é dar valor ao que é bom, é eCDn�_m.icD e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR
,

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmídt, �-sala 3I �

Telephcnl1:s: _

Escriptorio I .620

� Residencia 1 .274
I I
I

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

VENDE-SE
uma confortável casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO

: r�����:�eu�c�j
I tório de advocacia á rua I

'I
'Visconde de Ouro Preto II
n. 70. - phonp'

1277'-1Caixa Postal, no.

eftnacãe de Assucar
de

-

JOAO SELVA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIA0IOPOLIS

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

Nas grandes luctas que dêsdo-
i 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!

.,
'
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A GAZETA

.9A�gaVÂqV������I��1���I�����1��1��V�Vl�����
�

� �

I C a r I· -s H o e � c k e SI .1
� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
� Fl111laes e�11

Blurrlenau - ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �
�

I I I Mostruario perrnarlente em Cruzeiro do Sul �
� Secçao de Secção de Secçao de �

.

��
FAZENDAS:

����t;J� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern JS FERRAGENS: MACHINAS : �\�
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira

�� Lonas 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 � '� �\�

�!. 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 rGS Material em geral para transmissões: eixos,
_

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

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

�

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
�
.' �

� Empreza Nacional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
������Â��������� �l�������I����_��4���A��e
Companhia Alliança da Bahia

." funàaàa em 1870 '"

SEBUROS TERRESTRES E mARlTlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

C'c:pital r-enllecõo 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
neceita em 1933 17.762:703$361
'lmmouals 13.472:299$349
Respon'3abiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responeobütõoões referem-se sórncnte aos ramos àelfOBa e TRANSPORTES, que são os DOIS [.1N!('OS em que

a Companhia opéra) IAgentes, Sub'Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos os
Estaàos ào Brasil, no Urugua" (Succursal) e nas principaesl

praças exh-nnqclrca
Agentes em florianopolis CAmpOS LOBO & rIA.

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

Escriptorios em Laguna e Itajahy Sub-Agentes em

BIumenau e Lages

I UonfeitariaEspecialidades em caramelIos, bonbons, empadas;

I
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

I
samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

I THEODORO FERRARI

I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194
I
� mm I

Chiquinha

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exí-

D E gente.
Pau loSch Iem per Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632' VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

�======================================_
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Sociedade Immobiliaria 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!/). 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.

Um conlracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

Filomeno & eia.
End. Tel. FILOMENO

Linàa Vista Pcnornmlcc.
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente
ô

e agua potovel.
Terrenos completamente planos.

f'l VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Herrilio Luz.
800 ào Branàe Quartel feàeral, em construcção,

600 õo 6rupo Escolar Tosé Boiteux.
Na séàe ào Distrirto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 5erieàaàe se enC..1rrega àa construcção àe Préàios

nos lótcs cõquü-lõoa.meõlcnte o pagamento àe uma:entraàa á
vista e o restante em pagamentos menscee,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

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

Agentes autorizados da

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

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

f GARANTIDO
-,��? E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS t�ANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

____ I�TADO_-_ �

I
SE QUERES ANJlAR DE

M Od I- S ta
AUTO commodamente e com

segurança chama o

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

E NADA MAIS!

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

Carnaval! Carnaval!
Morno vem ah i e se hospederá na

"Casa das Meias"
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN.
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALlCO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA
Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!
CASA DAS MEIAS

RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores

A CAPITAL.
ARTIGOS PARA HOMENS
C R I A � 9 A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

-, �

.. '.�'. -�.,�

E.
:,i

"li
,
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A voz POVO
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�
Nossa Vida �

�
����������

Festeja h oje a data do seu an

nivers irio na talicio o sr. Agapito
Vel\ooo, funcciQ!1ario do Tbczou
ro Nacional, nesta cidade.

Transcorre hoje o anniversa
rio mtalicio do nosso prezado
conter.aneo sr. J01quim da Coso
ti Arantes, escrivão da Côrte de

Appellação.

DJlue hoje o anniversario na

talicio da ex-na. srr. d. I-LIda da
Sil va Spoga-nicz, e�posa do sr.

Bruno Spoganicz, do alto com

mercio da capital.

fAZEm ANi-105 HOJE:

o jovem Osnilc'o Souza, filho
do H. Joaquim Lucio Souza,
funccionario da Imprensa Official
do Esiade;

o jovem Darcy O:ivcira;
a exma. sra. d. Alzira dê An

drade COelho, fspo:a do sr. Ma
n(Jel F. Coelho.

VI51TA5

C.--lE6Am UH5 ...

Procedente do nOite do Esta
do, chegou ôntem a esta capital,
acompanhado de sua' exma. sra.

o sr. Jobel Cardoso.

Querendo reparar, engraxar e Ia:
var seu automovel procure a «GA-
Rt\GE AMERICANA» rua

Francisco Tolentino n' I.

* 1) 11 - h* * ara os o. lOS nao c ora,

da agua fervendo durante

bolas: Põcm-se as cebolas dentro
VAE

cinco

Ainda a grande
chegada!

rem, quando se descascam as ce- Faltam poucos dias!

cadas em agua fria, de onde se

vão iiran.le uma a uma, para

descascar,

OUrp.05 [?,9RTEm ...

Para Tubarão seguiu hoje a

companhado de sua exma. espo
sa, o sr. Arnoldo Luz,

RIO, 27 ,-No dia 7 de março,
integralistas de todo o Brasil se

reunirã.. em Petropolis, onde tra-

tarão dê assumptcs importantes so

bre doutrina e o movimento.

Já chegaram innum-ras dele

gações dos Estades.
Haverá em Petropolis uma con

centração de mais de 10,000 ca

misas-verdes,

Delegação
Integrai lsta

Amanhã á tarde, seguem, desta
cidade, via maritima, com destine
á Capital da República, os dele

gados integralistas que vão re

presentar a Provincia de Sant<
Catharina no Congresso Integra
lista, de Pelropolis participando
dos trabalhos do mesmo.

Presos dois
moedeiros

falsos

o Reajusta
rn'er'")to dos

i\l!Hitar'es

HAVER o DIABO!

por ahi a fóra. Sei que moças e

rapazes trabalham, ensaiam, bur
nem, burilham, até altas hora,
da noite, os formidaveis blóco:
com que virão a tona nos trê.
dias de fandango gro:so!

*

Domingo virá definitivamente á
cidade o valoroso

«QUEM FALLA DE NO'S
l E VI PAIXÃO

o melhor sortimento de

CYPRIANO JOSE'

CJmposto de elementes da socie
d de do districto da Trindade.
O «bando» é capitaneado por
Saul Lessa, tendo como «balisa»,
Lino Mello e mais os «marman

jOS»: João Cardozo, Juvencio
Cioffi, Odilon Simas, Nathalino
Pacheco, Edgar SondeI, Antonio
ElIer, Manoel Candido, Nemesio
Silva, Euclydes Bajota,
José Flôres, Roberto San
ford, Mario SJva e Heitor Silva.
E as senhorinhas: Amelia Silva,
«rainha» do «blóco», Vivalda
Dias, «porta-estandarte», Hilda
Cardoso, Edith Cardoso, Lidema
Lessa, Maria Lessa, Altair Dias,
Agripina Vida!, Edésia Vidal,
Zizinha Fernandes, Cacilda Me-
nezes, Martha Werne, Zoe
Werne, Maria Dutra, Maria
Silva, Rosita Bastos e Abigail
Pacheco.

Uma exposição
tupenda!

es-

artigos para homens só DESPORTOS
casa A CAPITAL.

Redactor

Deu-r03 hoje o prazer de sua

v:sita, por ter de partir para o

Rio de Janeiro, onde vae ,assu

mir a dilecção d(, laboratorio ali
ieco:m-installado pela E. D. Rie ..

del-E. de Haen & Cia, repu
tada companhia de productos
pbdrmac:'uticos com séde em Ber
lim, o diligente viajante commer-

cial daquella casa-sr. Walter Che3aram ontem a esta cidade,
devidamente csco!t:ldos, Francis-Kaestner que durante algum tem"

F
'

P 1 ''1'0
,

°d J J. co D.lt�-.. rna e au o 'Iv Inter, a�'

po exerceu suas actlvI a' éS en,re o,

d 'd d d Bl, d' d
'

t
o

I pnSlOua os na CI 3 e e ume-
nos, elxan o aqUI vas o CIfCU o

'd dd I-A R' dI·' f b
o nau, como fabncantes e moe as

� re açoes. le e e a rI-
f

.

d h °d d I
alsas.

c:>nte os con eCI os prD �dcs
O' dO' J I'G N h I O I' s In Igltaoos me lantes, queno�an, eo exa, arma gm, I h' dO '- d'

'

Decholin e outros.
se ac am a IspOSlçao as aut�n-

A K t
dades fedêraes para o respecllvoo sr. aes ner, os nossos

p'
,.

t d f r
' inguerito, estão na emtenclana

vo os e e IZ vIagem. do Estado.

RIO, 28 (G)-Foi enviado,

R d 81 ontef'l, à Camara o ante-projecto
eg�essaram

.

e lUmenau

on-I �obre o reajustamento dos venci-
t� m, vIa terrestI e, os srs. cap. o dOI'
A 'B' SI'

memos os nu ltares, acompanha-
r tomo Ittencourt e ten o y vIa d d

o

Po d L
o a respectIva meoslgem gover-mto a uz. tI'namen a.

Amanhã, às 1 7 horas, terà io
gar no Club MIlitar a grande reu·

niãel promovida pela Commissão

pa:a expor o aüdamento dos tra·

balhos e a acção desenvolvida
junto a05 membros do governo.

Grande movimento n03 arraiaes
minutos; em seguida são collo- carnavalescos!

Uma lufa-lufa medonha ande

Os integral is- I «REI MOMO» anda abor

tas s'e reuni ráo r�cido com os �omn:entarios q�é
, circula a n em torno . e s .a pessoi'

em Petropolis no dia de su i chegada, E de
clarou textualmente que aqui nãc

Airá mais nem amarrado.
Tem visto povo frio, sem en

thusir s no, ironico, ferino, maldi
zent I

FI o como os esquimáos, sem

enthusiasmo como o mongól, iro
nico como o lracês, ferino como

D australiano e maldizente como

o cubano.
Mas da marca do nosso, nem

110S ,

desertos da Lybia, nem mes

,T.OS!lO calundós d) Tbtt !
* *

O CRUZEIRO AINDA SI
LENCIOSO

Já estamos nas vésperas do ca

peonato e o Cruzeiro proseg
no seu inquebravel silencio. A

A propsito da nossa reporta- creditamos, com opt.misrno, que
gem de ontem, sobre a Ida de tradicional clube esteja prepara
,?dy V�eira, ..para o Tamandt o do, secretamente, as suas equipe
re, ouvimos alguns players so- para fazer uma surpreza aos «me
lre o assumjJ�o, .

cuja con�lu,sãO tres» .. O que nos poderá diz
lernostrou solidariedade de idéas. a sua directoria ?
A seguir passava o sr. Sody que,
co n a sua habitual gentileza, per- 8OX
gu irou-aos si poderiamos ouvi-lo
um café pequeno e um cgarro L
no foram offerecidos pelo=homem
qu erido>. O sr. Sody disse-nos
que o seu desejo era fazer a fu
zão entre o Athletico e Taman
daré, pois esse é o mesmo id !al
dos jogadores daquelle clube,
declarou co:n convicção. E o A
thletico não possue a SUl cons

tituição? - interrogamos.e+ R�s

pendeu-nos o sr. Sody que só

assim se resolveriam dóis assum

ptos: desapparecndo o Athleti
co, morrerá a desconfiança em SU3

organização militar, resurgindo o

Tamandaré, em seu logar. Fo-
Hoje, si o tempo permitir. virá

I d d f rarn estas as palav. as do homem
se rebo ir na gua ra o arran-

cho capaz d:! levar um clube morto a

«O CHUPA MAS NAo EN- uma vida sem fim.

GOLE» I ���oo�����
Dizem que o bando do Car- � Nos �

linho traz novidade grossa, para � • rimostrar que ní,o sãosó os outros �J Bastidores dt
lue tiram dez na hora H do � �
)rinquedo ! í!...,OO�OO� �����il

X X X X X X Ontem, o dr. 'Placido OIY,71-
A noite de ontem marcou pio encontrou-se com o director de

mais uma etapa no periodo que fi Gazela e, resp:ngando a pala
,�rece('e ás grandes tempe3tades; Vta com aquelles seus gestos lar
falsa calmaria. Vimos em activi-

gos e despreoccupados, foi lhe
dade,um nurr e oso grupo de se- dizendo:
nhorinhas, passageiras do« Trem - Você não imagina as des
azul)! E mais tarde encontramos, co"fianças que agora me rodeiam
"marinheiros" e "officiaes" por causa daquelle endiabrado do
da valorosa «Marinha». Altas Zé-Calharina. Num dia, v:>eês di
horas da noite fomos espiar a vulgam uma conversa que manti
«diabada». Havia grande zum- ve ao ouvido do coronel lnlerven
wm dentro do galpão e, de quan- tor; noulro, a palestra que enlre
do em vez, se ouviam as vozes de tive a sós com o '1:rindade, em

commando dos «Tenentes»! Já meu gabinete. Gslou simplesmen
quasi ao amanhecer de hoje� ron- le apavorado! Cheguei mesmo a

davamos ,o reducto
. dos. Mme�. desconfiar que o Zé-Catharina

vas. E uentro do SIlencIO da nOI- fôsse um desses dois interlocutores.
te a voz do Britto recoava como Elles por sua vez, hão de Jes
um trovão, parecendo-r. os que confiar de mim. Glles e muita
elle dizia ao Grumiché: genle, eomo o �ei Momo, o co

-Hei de pegar o »diabo» pelo ronel Fontoura... fih! o coronel
rabo! r: bb d .

l"ontoura... no sa a o ... -szm

foi no sabbado! -entrou irônico
Cordão carnavalesco no meu gabinete---a ironia no

Acha-se em ensaio lá para a, eel. Fonloura é cousa rara como

bandas do Sacco dos Limões, um agua no d'!-serto··e me foi fisgan
ruidoso e bem organizado cordão do:
carnaval�sco, composto de 25 ••• Sntão é aqui a Secretaria
senhorinhas. das Pilheria�?

Este cordão está sob acampe· ···Porque?---indaguei perplexo.
tente direcção de um velho folião, •• - Porque lenh9 lido na fi Ga-
qlle já em diversos carnavaes zela diversas pilherias em que é
exhibiu bons blócns e cordões. protogonista o secTetario do lnfe-
nesta capital. I rior.

Sabe nos que é da pontinha.' Picado, respondi-lhe:
Está dividido em cinco par:es, com

I

---1)e facto. Mas a pilheria
um bJm numero de musicas que mais espirituosa que A Galeta
alegrará o mais triste. publicou, a pilheria ríwis pilheria,

Pretendem no plOximo domin- foi innegavelmenle a lua entrevis
go fazer uma passeata pela nossa la.

«broadway». O coronel bateu em retirada.
At� amanhã.

Lord Tubarão

Da visita feita á «Confeitaria
Chiquinho» tivemos occasião de
vêr ali enorme quantidade de

chapéos de papelãO, de papel de
3êda finissima, artisticamente co

loridos e obedecendo aos estylos
ce vari3.s raças mundiaes. Som
breros mexicanos, cartólas croatas,

gerro chinês com o respectivo ra

bicho, ch'lpéos mongolicos e in
finid lde de outros adornos para

olócos, etc. Os interessados de,
ve n aproveitar tão óptima oppor'
t rnidade. pois os preços são con

v.dativos !

AGITADOS OS MEI03 TA
MANDAREENSE3

JACk. TIGRE VENCEU

Em P. Alegre está sendo d:
putad i uma série d� lutas do! bo
entre brasileiros e extrangeiros.
Auim é que, Jac'c TIgre, f

m)SJ meio-médio brasileiro jOJo
fóra d! combate um boxeur ur
guayo, n03 primeiros rounds e, e

tal estado, que foi soccorrdo p;
assistencia pública. O es.ad i d
boxe:r visi.antes é melinh oso.

Foot-balt

Dizem que:
TREM AZUL

.?Uais uma

no Brasil?

Diz o Zé Flo;-e:Icio a mim
Jà nerooso e com canseira:
Essa coisa não tem fim,
Mas que gente brigadeira!!!
- Eu n�o sou assim briguenl
Igual como eu nào hà.

,

Eu aguento tudo, a6uenlo,
Sótr.enles p'ra nã() brigá ...

Os lelegrammas.- lo

pedos c:mtinuam

chegar ...

Telegrammas ou torpêdo ?

Que diacho Ide embrulhada
Eu até já tenho mêdo
Dêssa causa emlnra1h1::1a!

Com «A Cidade»
do Bisbilhola.

Bisbilhota, a tal mulher,
Com aqueIle p:llanfrór'o
Lhe appltcou uma colhér
De pesado vomitorio .....

Venha cá, ouça um convite;
(Mas não vá ficar ranzinza)
Diga já o tal «palpite»
Da quarta-feira de cinza.

Carnaval

Tubarão, o Lorde amigo,
Tem cavado um bo:n pêdaço,
Saudações, pois, e.l conágo
Lhe mandar num E,tilhaço.

E tem escripto o batuta
Pondo o Carnaval no eix:>;
Carnaval é uma luta ,

Que so gasta ... CU5pO e queixo ..

Sarapião

depois de uma ligeira parada para
ecomposição da caravana, vêm
.eito por ahi a Ióra, chispando
agúlhas e fumarada gro=sa ...

O «EXPRESSO DO
AMOR»

que ingenuamente haviamos julga,
dJ ter soffrido u n accid ente, nunca

attingiu tamanha velocidade como

lJora. E ve:n cheinho de «me

iinas chies» de nosso «set> e de
r Ipazes p'ra lá de bons nos arra

aes da fuzarca carnavalesca.
Que «Trem» veléz seu Pery!

')lha que t ib ainda chegcu pri
neiro que a tua famosa «Marinha»!

Zé Catharlna

" serpentinasAlô, o�ombina'"
•

Lança-perfume, confelti
com os melhores preços

OONFEITARIA CHIQUINHO
FERRARI,THEODORO

e

unica. depositaria do afamado
lider dos lança-perfumes

lança-perfume" Colam bina", o

!
f

Variadissimo e interessante sortimentos de boinas, casquettes e cartolas para Carnaval.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




