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avulso $300I Número atrazadoPropriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

em �rn��i� Abandonou o lar
�"JJ�b4 �� no d stri,,:,;to de .Joao Pes-

A GAZETA

o caso e�eitoral
cat.hai,-inense

-0--

RIO, 1 (0)-0 Superior Tribunal de Justiça Elei
toral. em sua sessão de ônte 11, resolveu mandar apurar,
em sua totalidade, as 551 cédulas sublinhadas, de Porto
União e favoráveis .ao Partido Liberal; annular a õa sec

ção de Itajahy, ror ter votado um eleitor do Paraná;
julgar válida a õa secção de Biguassú (Ganchos); con

f:rmal a apuração ela secção de Melciro, em Araranguá.
Em seguida, entrou em julgamento o recurso da Co'liga
ção Republicana ped ndo a aparação da secção Praia
Grande, de Araranguá, Dcvid : ao adaitado da hora esse

recurso, bem como OLÚOS, deixaram de ser julgados, o

que se verificara na sexta-te ra da semana entrante.
O deputado federal Nerêu Ramos, presidente do

,

artido Liberal, defendeu brilhantemente os pontos de
vista daquella aggremiação partidária, tendo a sua empol
gante oração causado óptima impressão nos -meios ju
rídicos.

Londres, 2.-(G)-Na jOlna- SANTIAGO, 1 (G)-O ves·

da de ôntf'rrl, da Bolsa, ce5SOU o pertino El/,71/Jarcia I, em editorial.
dc:clinio dos titulos brasiltiros, sen- <:liz qu� «:1 visita d)s pr.::sicLnte,
do que aquelles de tres emissões do Uruguay e du Bra,il á Ar
melhoraram meio ponto. Os titu- gêntina. e do general Agustin Jus
!Js de 1869 e 1898 cahiram, to :lO ChIe, ;,roe::c.d d, d.l id3. el.)
orem, dê daesseis e quinze

I
presidente Ales a d i a 8:1,no,

ponto�, respectivarnen'e, ficando Ayres e a Mo n t e vid:o,
cota.dos a 89 112. podem ser a origem dê uni

movime:lto americani ta, acontec:
mento que só nlo ultrapassará
�m importancia a emancIpação».

� I LONDRES, 1 (G) - An-
Usar o «SABAO íNDIO» quer o nuncia-se que se regist0u uma se-

Nova Yo.k, í .-(C)-A e:: I dizer econon-:ia,. sob todos rie de movimentos csÍ:imicos
.

em

posa de Bruno Richard Haupt- Ias pontos de vlsta. u:na grande extensão do MedJter�

I ann e o advoaado deste, Sr. raneo e do Mar de Marmara.

Reilly, falaram �1Uma reunião or· Na re6ião di, Cmdia, Ilha de

anizada pelo comité de defesa n Creta, produziU-se u.m trem,or de

de Hauptmann, no Casino do di,- w�er a ai n:;õ'J terra, causando conslderavels pre-

[ricto allemão de Yorkville. lnHtl��a�ã® tOR ]UlZOS.
A assisfencia era calculada em

T

5.000 pessoas. A multidão pro
.. iam d� pleito Expediente da De-

rompia em assuélda, cadi} vez que
ertim pronunciados os nomes de

Lindbergh e do procurador \Vil
lentz, A p81icia foi envi",da ao

local para restabelecer d ordem,

Em favor de
Hauotmann�

o melhor sortimento de

artigos para homens f-à na

casa A CAPITAL.

Material de
Guerra

de
presidentes

Ontem, já qu indo o jornal esta-l lar materno, em busca das i.ncer-
'Ia sen �o enreg ie aos pequen� s tezas do mundo, qual manposa r..T������ra:��:.�����::���r;g��OO���t�
v .md d LS, appareceu, ,em nOS3a r a trehida pela .luz enganadora que � ��

.edacção, urna pobre viuva, de- l ie ha de queimar as az a i. � AC IOA� E. �nonstrando grandes soffrimentos. LUCY, A FUGITIVA, .� FL.J .�
� �Disse chamar-se Ejwirge5 da era uma destas cr+aturas sem .� �!I

Ccn : ição Tarauto, resdente no enthusiasmo juvenil, sem alacrida- �� d
A sabatinla de hojeé composta dedfrases soltas, cata- ���,

d" P E 3" J id ] "as aqui e aco á em mestres ou críticos os nossos costu- �listricto ; Joã) essôa. rn sua � propna ,� SUl 1 aue, se:npre �� r.�I' f'll I d d
,. It mes ou do nosso regime. !Ij

comp:l.i1nIa veio urm sua '1 aa, c.a a a, na a .co:nmuil:cdt:va, qua- �� * * ��.ambem viuVil, que trazia nos SI nunca sahia d� casa, não

gOS-1 � PIB d
*

f d G d f �'')raço:3 U[!1! criancinha. lava de passeios. � au o arreto iz, em crónicas e rázes e o o re- t!J
UM FLEXADA DE CUPIDO � do de Alencar, que: «No Brasil ha um supremo des- �

Porêm, um dia... como nos � dem pelo saber, por isso, o Pais é sempre e cada �
'omanccs de arnôr, LJ.:::y foi feri- � vez mais governado por itnbecis» �
:la, em plen� coração, ,pela setta �

n
II

n �
.ernpre certeira de Cupido e não � «Vivemos num circulo vicioso. Criam-se impostos para �

, "
.
.., f

.

d W aumentar as rendas; admitem-se novos [unccionarios para o @
.nais po Je resistir a ascina ora .� �1J

I deuszi h 'til serviço de an ecadação.> (J. Cabral) rw
attracção (. o travêsso euszin o. �� II ���E' que o filho do visinho � 11 !l �

Fre.derico, tarnbem, com_o Lucy, � «As casas legislativas, quando não majoram os impos- �
na ida.ie lagueira das illusões e r� tos existentes ou não aumentam os próprios subsidios, decre- �
3 "d II '

�..
tam nwas contribuições, que o executivo se apressa em apli- '1;\1

o annr, e a se enam')rara, con- '� p.�
,eguindo, por sua vez, prendê-la�, car perdulariamente.)} (Idem)" r��no mesmo fio em que eUe pro- rJ U 11 �

.

d E d W «A agricultura oferece as maiores possibilidades em �
imo se enre ou. não emorou �� �,

�u!to qUê elLs, constrangidos pela � nosso paiz. No entanto, a nossa má e cega politica econo" �
vJgtlancl3 dos pae�, e seduzidos � mica sufoca a vida rural.» (Ide�) �
?�lo mysterio que para elles é � U 11 �
ainda a vida, tom'lssem o cami- � Mas esses problemas se ios, neste paiz, não intGTc.gsarr ; �
nho qu'! muitos já trilqaram, a � o qu� interessa agora como I�m t�,dos os tempos é o carnaval. :(I�

Nijo lhe ba3tan.1o todas estas pricipio cheios de ridente espe- � li
. ri�

d )i'CS, ainda agora, para maiol d' d I � Por isso tr&temos da., fo! as carmvalescas cu roJitics r �

.
rança e 'POIS macerado� pe a

I ij que sa-o o orato do dl'a a a'r11'�osl' � 1·.p•.•.,lü,.;2·,',·,··� ? ,1 ::�; 'a ��
d�'jdita, sua filha Lucy, de 16 dôr e p�la felicidade per iaa.- a ij . ,'" ,li a. - ._ - - '-'�_!'•• '-', t-�
a mos de idade, abandonára o fuga. o �.. � para todos os apetites e p��ada\�s, �E, jovens inexperientes como i:� 11

�!I

Europa são, para elles entre combinar e � No Carnaval o homem despe a mascara da hípocrisia, �
realizar vae apenas um passo. � colocando no rosto a mascara da exteriorisação do seu In- �

aba Iada E já fazem nove dias que � terior verdadeiro, e, as mulh�res tambem. �
Lucy abandonou o lar, empós de �,

li 11 �
um felicidade inalcançavel em- {lo No carnaval politico os homens usam a mascara da- �

b II lij1 quele filosofo que pediu a Alexandre para lhe não tirar o ��quanto sua po re e ve la mãe, �� ��
sem nemhuma noticia de seu r��

sol.
* �

par&deiro, curte a dór de sua r * * �
aiusencia e chora pelo futuro da

I �
Nem tudo o que brilha é ouro, diz o brocardo. O

\'

flha. ij
velho Gregorio de Mattos já disse: «Por fóra, corda de Gi1

I!t viola; por dentro pão bolorento.}} r.�
rtI1 " " �
� 11 �
�

Tartufo o extraordinario personagem de Moliere foi, é t��
�

e será o grande vencedor de �odas as batalhas. l1�
� Nesta época amarga Ida �ida, utilitaria e materialistr, ��
� o cerebro dorme e o estomago resolve. �

� II �

, A fome do estomag�1 é �uito mais dolorosa e cru- ;� ciante do que a falta de carater e dignidade �
� II n .!I

�I
O brio anda pela rua �� mangas de camisa, des· ��� grenhado como um doido, perguntandu onde móra a ver· �

" gonha. r..,

�� "II" �
.

!� Si um taverneiro vendesse vergonha aos kilos, abriria
��� fallencia no primeiro mês, por falta de saida da mercadoria. ;�� E' hoje, um objecto repudiado por quasi todos... �

� 11" 11 ��� A maior crise, que assoberba este grande gigante que
ft

� vive deitado, este Brasil magestoso é a do carater. t��� " " I!t

lffi A ganancia do ouro e

11

das pedras preciosas fez do �� carater do. nosso povo um metal réles de baixo preço que ._�� não tem salda. d
d " " n �
� ij �

'itJ Mas si Deus quizer, ainda virá uma epidemia de ver- 11.

� gonha e então o Brasil resucitará grandioso do aluvião de �
� escombros como Phenix lendaria. �
� n

11
n M.

� fi Cidade de hoje é uma colcha de retalhos feita �� em retalhos de papel, tal como as deretrizes e os principios �

�
dos politicos, homogenema como uma saJada de frutas. .

�
� �
�

. BIS B j LH 4) l' A �L___ � r.iI
��������������������

sôa um� jovern inexpe
riente troca os carinhos
maternos peJas incerte
zas do mundo.

MA'U3 FADOS

E a pobre s n'iora, entre ex

clamações de tristeza e d� dôr,
adiantando-se a q ualqu cr interro

:6ação de nossa parte, como se

Oilj?P.5Sr:: desabatar uma intima e

s'ecrda attribulação, foi-nos rela
tando, d-talhe por detalhe, toda
1 lonera hiôtoria dê sua infortuna-

o

11 existenci2. M:.lito cr.do, enviu-
vára. E desde então, sua vida tem

;ido um sef re' c )ll�inu(). N :::cessi

dad�s, privaç323 sem conta, dii'ts

negros de canseiras infindaveis.

NOVO TORMENTO

Rio, 2.-(G)-Na sessão dt;
hoje do Superior Tnbunal de

Justiça Eleitoral o procurador ge
raI sr. dr. Sampaio Daria, se

pronunciou pela annullação total
do pleito de Pernambuco, sob o

fundamento de que niio foi per
mittido fiscalizar a apuração.

Flarianopo
lis ás es

curas

legacia Fiscal A illuminação pública em Flo

rianélPolis, nas mãos do governo
estadual, é como aquclla expressão
burocràtica -apenas «para cons'

A exemplo do que 1procedem
as repartições federaes na Capital
Federal. a Ddegacia Fiscal não

d:uá expediente na proxima terça·
feira de carnayal, sendo eHectua
dos na segunda-feira os pagamen
tos marcados para aiuelle dia.

tar.»

Realmente, são tantas e tão

frequentes as reclamações que re

cebemos de hlmpadas apagadas,
que quando chegamos a divulgá
las, é aos montes.

Assim, por exemplo, agora,
notificam-nos que têm p0stes ás

O I
escuras, a avenida Trompowski,
rua General Bittencourt, proximo
dl rua José Veiga, muitas lâm

paj"s ás ruas Bocayuva e Frei
mII ri - Caneca e desde a Prainha ao

José Mendes, bem como diversos

postes da Ponte Hercilio Luz.
ES5es são os sobre rque recebemos

notificação. Imagine-se o total de

pó�tes apagados!
Uão serà, por acaso, possivel

ao sr. dIrector de Cbrús Pllblicas
de ter a nímia gen�ileza para
com o público florianopolitrl.llo,
de tocar a campainha de seu

confortavel gabinête e determinar
aos seus subordinados as necessa·

rias providencias?

arre
,

eFABRICO TRA'FICO alI e m ã
Washington, 1.-(G)-De

accordo com depoimento presta
do perante a commissão do Sena-
90 que está inve:;tigando o fabri-·
co e o trMico de material de
guerra, a Bethlehem Steel Ship
building CorpOlation ganhou, em

191 9, anno em que foi assignada
a paz, na EJropa, o tat;;l ele
21.530.160 dollars, quando o

capital da empreza era de
37.683.862 dollars, o q1le re

presenta um lucro liquido de

057.1' No anno anterior o lucro li

:quido fôra de 56,6'[.

"-

conquista
dial

BERLIM, 1 (C) - Hoje, ás 9,30 horas, realizou-se a

solemnidade da entreQue á Allemanha do territorÍo do Sarre. O acto

revestiu-se de grande� imponé'ncia e debaixo de ddirantes acclama

ções papJar,�s.
O enthusiasmo foi indiscriptivel.
O chanceller Hitler pronuncio vibrante oração, dizendo

que: «o que acabava de se verificar era uma lição para todos aquel
les que pensaram em retalhar a nação Cermanica».

Affirmou ainda: «O Re;ch de hoje é nosso. Não por porque

alguem nos tenha dado, mas porque o conquistamos» .

Pretendendo a direcção de A Gazeta dar sueto aos seus em·

pregados nos dias de folguedo carnavalesco, este jornal reapparecc
rá somente no dia, 6, quarta-feira de cinzas.

,

I
! I

I

; I

111
.,.

lo
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1

Continuam em grandes prepa
rativos, os valorosos e luxuosos
blócos, que se apresentarão nos

sumptuosos bailes do «Lyra» e para beijar esta farra do.da que
do "'2". Aliàs tambem no 1115" anda por estas bandas!
e no "finnita" teremos bons bló- Taca Colombina Na última reunião de Assem-
cos, sendo que o do "Annita" é O "I' dI nff\·,.f E OLHA'"

nosso amave amigo snr. bléa geral extraordiria, a pros-
o va ente. Lnsjatça . Th d F

. /\ i di '- 'C' B f'b
'

d
eo oro erran, paz a isposiçao pera associação aixa ene icen-

2 P;r� odetum antel concu���
e

II do C. C. C. C. a linda taça Co- te dos Empregados do M. da Fa-
a. eira e carnavai, os ocos

lombina. zenda, com séde Nesta capital,
que a elle concorrerão, e.stão em

E " A L
• "

f I D
effervecente actividade. O deste-

suvernos ontem em v.sua aos oram e itos para a sua " .recto- RtJ,lliwu-se ôntem, com toda a solemnidade, a imlallaçãoescriptorios da conhecidissima Cano ria os seguinte socios: d I d'
,

I d c Amido IIMaco[óll l'à està de phan- J L L
(O nuc eo Istncta e ':'anto mero, no municipio da Palhoça. Jfeitaria, onde o 5r. Rodolpho Fer- Pr�sidente- ose up�rc;o 0- O I f 'I E Id ntasias novas, da [-onta, último fi- ro ne e mUnlcipa wa o l:)rasck fez-s� aco:npanhar dorari mostrou-r,os a tão falada taça. res, Vice-Tycho Brahe rernan- academico Salvino da Fonseca e de grande numero de com:)anh�i-

«FILHOS DA LUA» Repousando em cima de um Pê- des; J o. Secretario-Narbal Silva; ros.
,.

desta! de carvalho nEgro, a taça, 20. dito-ltalo Palidino. I
' ,

dmCla a a sessão prestaram comrJromisso os novos inscriIJtos,de regular altura, é de conforma- Thesoureiro--Francisco de Oli- tondo 'd h f "I� em segUi a, o c .e e mUillClpa empossado nos seus canzos 05rão graciosa, tendo por cima da veira Furtado: 20. dito-Antonio b d h f' D'
.

I
'"

:t � mem ros a,:; e la lstncta .

tampa um sima-circulo de folhas Fili5bino da Silva. F I 'd d S I�

a ou em segUI a o ac l emico a vino da F0nseca, qu;'.de louro, aliás do mesmo meta I d' I b I
f

Iscorreu oilgamente so re a a ta significação ta cerimonia. Depoisda taça. Para o Conselho Fiscal oram d /\

t
' ], d d

'.

I'
,

A taça Colombina será dispu- eleitos os srs. OscaJ Horacio Ca-
e expor d03 pon os maIs

pajljPlta,ntes ,3. �utnna mtegrh� Ista, ltermI-H
nou o ora or cem um appe, o a aSSI<tenclll, que encl la a sa a, pa-tada por ranchos, blocos, cordões misão, Annibal Gomes e Ligo ra que trabalhassE', com o ahnco que a sal vação da Patria exig�,na 2a. feira de Carnaval e sob o Meyer. '

dI' d Ipar<l o contInUO esenvo Vlmento o nuc eo, cuja aeti vidade se i.li-Dizem os scéptic03 que as gran- patrocinio do C. C. C. C. Com'
Q J I ciava de um modo tão brilhante.

d D C I b· f' C C C C uerenoo reparar, engraxar e a-
Jes pugnas e omingo, segun- a taça o om ma Ica o . . . .

I CAd 'd var seu automoVê procure a « -

da e terça seráo regados por 0- com 4 taças» para o rUI oso con-
RACE AMERICANA» rua B lumenauna Chuva. Talvez sim. Talvez cur&O.
Francisco Tolentino n' J

não! Depe�Je. de muita cois;'j Ca nção do Sol
.

Depende pnnclpalmente da boa N
..

h 'd d d S- J '

, _ P d
aVIsm aCI a e e ao ose, PREPARADOou ma vontade de Sao e ro,! está se organizando, para os dias

E Lqbuedatdé a�o�a tem sido de uma I da Falia, um interessante cordão R ECOM EN DAV -

on a e umca para comnosco! C I b d' - d
Si chover, o "Balãoll de João arhna�adescof' l��

a

lrecAçao ?S
L b ' "l\A " con eCl os o lOes srs. ntomo

!I�kes "
ancar.a o .acon ou Pludencio e Elpidio Souza, que

r?n amencano e darà com
tem o nome de «Canção do Sol» .

o bOJO nas ...pedras da rua. Continua na 6a. pagina

Segundo tivemos noticias, os Ca r tazes do
Dia

CENTRAL-Mulher e jV1u�
farão amanhã uma passeiata, cêdo, lher, ás 5. 7 e 8,30 hor::J.s.
ás J 7 horas, para que toda gen- ODEON-Sessão Zaz- Traz,
te possa admirar os "carros con- ás 7 horas.
feccionados pela mestrarada mi- IMPERIAL - Allô, Allô,
nervina. Terça-feira, então, ao ca- Brasil, ás 7,30 horas.
hir da noite, o grande pres�ito, I,

ROYAL- Vontade
com todos os carros que ah! se. as 7,30 horas.

�----------------------------------------------------------=-��

Laímçamperfu�rne, ctmnf,�tti
COrn1 OS Rlelll11ures preços

DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Caliado Junlcr

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
o tempo

n

F

Não será devolvido o original O t empopassa
publica30 ou não. E a genta chora

O conceito expresso etr arli- Porque não aproveitou ...

go de collaboração, rnes/nr soli: Depois a gente
citada, não implica em respctr Quer aproveitar o tempo
sabilidade ou endõssc Dor parle Mas o tempo não dá tempo
da Redacçao. I Porque

o tempo já passou

Assignatu ras
ANNO 44$000 Cozar a vida

SEMESTRE 24$000 Nos deveI?os com afan

TRIMESTRE 12$000 Sem medl,tarmos
MEZ 4$000 Sobr_e o ,dIa de amanhã ...

A correspondencia, bem como
A VIda e breve

os valores relativos aos an-
Custa pouco a terminar

d Por isso é que a gentenuncios e assignaturas evem

ser enviados ao Director-Ge- Esse pouco aproveitar ...
rente Jairo Callada.

Tenho vivido
Caixa Postal 37

�M������,,!!,,���,,"�w�� mas não me arrependo, não ...

� fj" I
Sempre fazend()

Recort�an,�o Que me manda o coração
.9> '" ��

ElIe coitado
O mOríi&�i�ro Vem semrre a me dizer:

!913 a vida não vale nada
Para que não sabe viver ...

A grlppe na Europa Grandes prepa
rativos!Paris, 28.-(C) - Noticias

provenientes de diversos pontos
da Europa informam do surto epi
dernico da grippe no continente.

Ínlorrnam de Budapest que na

quella capital e em toda Hungria
registraram-se milhares de casos.

Na França, sobre o alastra
mento da doença entre as tropas
do Exercito, a cornmissão da
Câmara procedeu a rigoroso in

guerito, concluindo por determi
nar ao Ministerio da Guerra di
versas medidas r,anitarias, inclu
sive a creação de novos hospi
taes e a comtit lição de outros

gunno.
corpos especializados de enfer- Os

tambem mudaram de roupagem e

estão afiando o "grande chôro"
de mestre Feijó, para o fandango
final deste incomensuravel, intran
sitavel, inegualavel, impilgavel e

5.ludavel Carnaval!

melros.

POR ISSO QUE sAo
AGUIAS ...

Madrid, 8.-,(G)-A epide
mia da grippe não poupou tam

bem os pensionistas do Jardim
Zoologico de Madrid. Nestas ul
timas semanas morreram: um ele

phante, um camello, um kangurú,
uma zebra, um lama, varios ma

cacos, cananos, pombos e galEna
ceos.

A epidemia poupou apenas as

agmas.

Más falias ...

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi

co SABÃO INDIO

Filhos de Minerva

Filmag8m do
I:ttoral do sul
do Brasil

RIO, J (C) -O general Cóes
Monteira concedeu permissão á

Associação Cinematographica de
Productores Brasileiros, para fil·
mar de avião aspectos do "littoral
do sul do Brasil, sujeitando-se ás

pr _scripções impostas pelo Esta
do-Maior do Exército.

Alô, Alô,

Pelas �
repartições I I it

deve

Funccionarios at
tendidos O

O sr. Mi!listro da Fazenda,
interino. dilatou r ara 36 meses o

abrirão ao público! Não sabe- prazo de um armo, estabelecido,
mos, por hora, o programma dos afim de que os funccionaris da

Tenentes do Diabo! HospedariaAde Immig,rantes, da
Ilha das Flores, amortizem o de-

A <diabada». no entanto de- bito que contrahiram com a Fa
verá preferir a escuridão da: noite zenda Nacional e proveniente dos

para impressionar melhor com o alugueis dos predios que occu

logaréo vermelho das possessões oam na alludida Ilha, em virtude
de Pera Botelho. le hmcção dos seus re ipectivos

«Em longa entrevista concedida aos Diarios Associados, o

general Góes Monteiro disse: Embora pareça incrivel, existem bra.
sileiros entregues de corpo e alma á escabrosa tarda de provocar
entre nós a desordem e a anarchia em beneficio dos interesses de
inimigos internacionaes, Q'lerem elles a sizania nas classes armadG'\i('
querem a guerra entre o capital e o trabalho, querem a hmti!idadc
entr � as class _s, querem a confusão) e, finalmente, o cáos, para qce
nelle a soberania naufrague. Esse3 máos brasile.ros se acham tanto no
meio das classes armadas como entre o, civ.s, Dentro das proprias
classes militares outras instituições existem de elementos a soldo de
comités extrangeiros a cuja direcção ob edece.n, com a incumbcTlcia
d� promover a scisão e a indisciplina. Tenho provas sulhcientes da
existencia de tais elementos. Agirei opportunamente para denuncia
los á Nação, para que os julgue» .

A opinião pessoal do ministro da Guerra é de que «o In
tegralismo é um partido brasileiro e tem, nesse sentido, uma ideolo
gia d�finicb, com objectivo nacional. Seu campo de acção é o B.a
si!. E' tarnbern um partido que poder á ou não vingar, mas é um

partido e o seu esforço de e tpansão deve ser respeitado enquanto S�

conservar dentro da lei. O comrn.mismo, pelo contrario, é um cor

po politico internacional, cujo núcleo ceutral está num pais estran

geiro e cuja doutrina de-preza a id�ia de pátria. s�u objectivo é
provocar o desapparecirnento da mção por uma maneira qualquer,
contanto que sirva aos interesses dos estrangeiros. Pen o que a ter=

Conforme: propoz o sr., director ra brasileira deve ser dos brasil-iro i, m1S não d03 brasileiros ap '1],
das Rendas Internas, o inspector de nascimento: d03 brasileiros de alma brasiioira. Nesse ponto sou
:b Collectorias do Estado da.

I'
enraizadarnente «sialinisla>, O' rezimms ;

- U �� _ J mu J3ill, m:i'j a ação não
Bahia, José da Costa e Si'v 1, fOI d ive perecer com elles.
transferido para identico lagar em

.\1inas Gerae�.

cargos.
v QUEM FALA DE I�O'S

TEM PAIXÃO»
Carta-patente

cassadaorganizou perfeitamente suas phan
tasisa, afinou a sua numerosa or

chestra, marcou bem as suas evo

luções e domingo fará a sua es

tréa nesta cidade, dançando de
fronte ao C. C. C. C. em home
nagem ao incentivador do Carva
val de 35.

I Então, «seu» Pery, desta você
não sabia!

E tem mais:

Não tendo a Iirma O. Alencar.
proprietaria do club de mercado
rias mediante sorteios denominada
«Empreza Mutua de Sorteios»
pago um premio ao prestamista
Jctavio Pàiva, o director geral
la Fazenda Nacional não lhe heu
orovirnento ao recurso contra o

acto da Delegacil! Fiscal no Es
rado de Parahyba que lhe cassou

Está prompta a organização do a sua r spectiva carta-patente.
blóco

BEIJA FLOR Transfsrenc: a
de rapazes e senhorinhas do dis
tricto "do Sacco dos Simões.

O conjucto dizem que é hê,l�
ba, tem fardetas bonitas, chôro
gostoso e evoluções daqui!

Que venha o
-0-

BEIJA FLOR,
Caixa �®�1e,.

fiente
marcha do Integral ismo

, . . .

nos murucrpros

Santo Amaro

o forrnidavel desenvolvi
rnerlto do rnunicipio

Recebemos ôntem a visita do
nosso distincto patricia H. Antonio
Isguerdo, di ligente funccionario
dos afamados e cont.eituados La
boratorio SU'lrry S. A., da Ca

pital da Rtipubli,:3.
O referido laboratorio, entre

outros recomendaveis jJreparados,
produz o magnifico e sob�'jameu
te reputado, pela sua excellencia:

Untisal. applicad" com effica
cia no combate ás dôres de reu

mathismo, gotta, ciatica, lurnba
Escrava. go, golpes, caimbras, torceduras

J e dôres musculares.

Varias caravanas de propaganda seguiram para o interior
do municipio e municip;os vizinhos para pregar a doutrina inte
gralista.

Foi funJ3.do o nudeo Pa«o ,,,. _] h 28'UJ ,YBnSO, on:'1:: ouve ms-

cripções. Em Warnow inscreveram-se mais seis novos companhêiros.
Timbó vae em franco progresso. Apesar de con'ar pouco mais de um
mez d� exiótencia aguel!e l1ucleo já tem numero superior a J 20 im
cript03. E:1c:l:1o tambe'm progride admiravelmente, não Ih:: ficando
atraz, Gaspar Pommerod.::. N�ste, o numero de inseripios já attin
giu a 80; o numero de inscript05 no nucleo da séde, seus sub-nucleos
e nucleos districtaes, já ultrapassou de J .200.

No dia 26 de fevereiro realizou-se no Theatro Frohsin, uma
sessão pública, na qual fallaram diversos oradores explicando a dou
trina integralista . Foram convidados para assistir á sessão princi
palmente os lavradores e operarios.

oüembina'"
iii

te

IT �,
�

lança�perfume" adepositario do afamado
lider dos lança-perfumes

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

S
THEODORO FERRARI,

8

unlco Colombina",
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de

Preços correntes na praça da
Florianopolis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos, 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 Gatos do matto uma 4$000

Indiana 28$000 Lontras média uma 30$000

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000

Extra 68$000 Graxaim do campo uma 4$500

Diamante 68$000 Catetos médios uma 4$000
Christal 55$000 Porco do matto uma' 4$000

M id 62$000 Largatos grandes uma 3$000
OI o bó, resolvem con'racar uma so-

Terceira 48$000 Veados mateiros kilo 8$000
ciedade para exploração do *:'���������������*.;l

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI- PRI- commercio d� fumo e seus pro- � " _, � UmEJ n[ff�a d@
MEIRA QUALIDADE ducos e f�bncação dos mesmos, �\i A't�n��a ��m,'" fi!] �� Pa�"-l·tl;�d�

9�500 Taboas de lei est. (3x23) duzia C01� ,? �upitalde rS',50:00.0$000 �1 I li � '�g� M��,', � .! �� d�� �'
'" J}.7$500 38$000lconflbumdo o SOCl� Relllholdo � ""'''''_'7?&M__ wS! --.x�"""",*' Pl �jl ��ÜfiJmW'JfiimSa.�

8$500 T b lei l ,., 31 d 54$000 Butzke com a quantia de rs, .. �1 A Ao • r\. ia' �.�:.tt.',":J20$000 pa
oas

dI arg. Ji. d
z.

28df-000 25:000$000 e os outros dois t1-j F-'\.gE:::nCl ' ; ..nO�..erna l� R I CC)F:rnasd
e

.sehrra
ei z.

1Ll$1P00CI sacios com a quantia de rs. , . 11�$,J de Publicaçã83; COI'" sé re � rvio, .- -o «bureau)}
orro e plll o r �l!J �j politico do Partido Com�nunista

Taboas -de qualidade 2x23 dz 12:?00$00? cada um, por te�. �j em, São Paulo, é 2.utorlz�da e tis- �� do Brasii publicou urna nota 50-

16$000 po.mdetermmado, sob.a razao ��1 calizada pelo Governo Fed ..Ha1 e r�. bre os ultimos acontecimentos rios

Sarrafos \._ lx5 a dz. 6$000
SOCI:'l1 de «Butl�e & Cia .>, na �j possue a carta patente n, 112 r\\�IEtilJos e principalmente aqui.
praça de Jaragua. �� [� O

�}� �7j e;ment� a nota que o Pdrtic�o
M;sr@�du do Rio No. do rees. [417 �� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por r)� t(m�l,a orientado. qualquer movi-

FEIJAO Data" .' 2-2-935 �� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras rjj menro no sentido de provo-ar

(Por sueco de 60 kiZos) � EXTRACÇÃO com zlobos de crvstal, �� gré�e gemi, al.m de privo r a ci-
Preto novo 11 $000 De Eduardo Kellermann, brasi-

f,$�,
_ .._, J � �;�:e d� tran,port.�s e outros ser-

DIVEHSOS Branco especial 25$000 leiro, residente em Jaraguá e Lu- \\'(� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, 03 sor- �J I,,,,.JS públicos durante o Cama-
Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 devig Lütt, allemão, residente em � teios são presenciados pelo povo �,�� y:l, accrescent,a.ndo que "o Partido
,Kerozene cal'x" 35$000 Mulatl.·nho 23$000 Joinville contractum entre si uma �j '� nao app ova 1 na p'" ,

'�l�(�����:;?�h���,2��;r�S�]����W� "

.

l'
are.e coa1 es-

Gazolina caixa 55$000 MERCADO fROUXO sociedade mercantil de re3pO!lSa, �'" ��� �"",,,� ..�, I��j� �,..., ...�..1�'L��� ..'�1� "

13e
lIm CXCiU31VO, mantendo, DO-

V'I d b' 16000 bilid:lde lim:tad?, ra'a a explcra f'm sua atlit d 1 b t'e as e ce o caIxa :!el�?��l�� [���r;\S"�I,,�'::!j�;"- h���� ito -<, L ; ce com éi c a

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA I
ção do commercio de fabricaçi o �I"I-"N l@í� ����,.,-�.�t�,;••�Jr�r:",�l�:...ill�" ': tudo que sej'! feito cont a as po-

Cebolas caixa 40$000 ('Por saceo de 50 ki/o,) de flculas, com o capi'.! de r,s�, TI.�aiiS.D®�I'�'�� �""a;;��{t�� �\�llpulaçõestrabalh:ldo"élo.Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pó 13$000 50:000$000, conlnbmndo caaa

!�
ii t;; ��ZéQMays Fischercaixa 30$000 Grossa sem pu' 11$500 sOCiO com, 1 qt:o�a ders

� FlorlanopOi!� B""m Ret:ro � P f'
O O 10 b .,. i,� V I�. re lram sempre o ineO'ua-

caco sacco 50$000 MERr'ADO fIRME 25:0 0$00 , por annos,so "i, � 5

Farello sacco 6$500
�

a razão social de «Eduardo Ke!' � ACElTMv1-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �� v��el SAa..;�.;;O
FareIlinho sacco 8$500 ARROZ Ide:mJaanrangu&a,.Cia, Ltda.}}, na praça ;�,1\11 Fett & Cia. Lim itada r�.�� � N

...

f;j D �O .de cun.tYba.Farinha de milho Marialina caixa (Por d 60 1..·Z ) '- �� ��j
24$000 A j1 Esac�ol

e 1(1 os

� AGENCIA-Fundos do HOtel ,-,Mdropol (�Rlti�.' r�C�.:�íl iswiaVélas de c�ra kilo 7$100 _gll.na speCla 50$000 No. do regs. 1418 ��
, O encarref�ado MARLUS MOURA ll� n _

G A k'j ''''400 Agulha Bom 46$000 Data" "2-2-935 ������'����������i� e IMJB J@la@
rampas p. cera LO I �

J E' I 4A$00n
C· M' 11 $500 I aponez speCla "i v

Imento aua sacco
J B 40$000

Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000 Ê?one� ?d'1l 34$000
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

ICá om a

Arame farpado n. 13 ralo 35$000 MERCADO FROUXO

Praças 90 djv á vista

SI Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« ltalia 1 $023
« Portugal $500
« Nova York II $870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« 8elgica 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « HolIanda 8$065

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK 12m 20-2 Entraàasl2 5ahiàas

13 a 20·2
10.36/ '�;fll���
13,434
7.906
9.740

Só O profissional competente e criterioso
� póde executar C0111 esmero todos os trabalhos
� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �
� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �
m duraveis. �I

Virgilio José: REVELAÇÃO GRATUITA DOS fILMS COMPRADOS :
G· e NA CASA Gl
areia-Rua T,'ra- �. �

Tvpogr·Jpl,ia. Estl2rl2otypi
� � Encaà�rnar;ão"C?au�açãJ. Tra

dentes n.10-Florianopolis �e*�.� ---------G._.� v.",..,,,,,,b...a=lh,,,,,o,=5,,,,,�',..,m,,,,,F=jlt=O=R=I2=112=J=O=l2l=,C'=a

Commercio, lndustrla
e Agricultura

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

I�O)C
1$00('
2$5}'

PELES

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

Enclpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

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

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos 1 60$000

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

VINHO DO RIO GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000
28$000
26$0'00

i-

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

Mercado de F'loriallopolis Mantas Gordas 1$900

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1$700

Feijão branco sacco I 5$000 Sortida regular 1 $600

Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500.
Batata sacco 10$000 I DIVEROSS

Amendoim sacco 1 0-:';000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 12;$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo

Farinha comrnum sacco <j�000 Carne de porro

Farinha de milho sacco I '+$000 Toucinho

Café em caco sacca 26�'OOO
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

6$000
1$500
1$700
1$600

COUROS

CAMBIO

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.500

24.302
17.945
20.824
5.725

Feijão (saccos)
Arroz ( )} )
Farinha ( )} )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

J
I, .. ,

De Rodolpho Ebert e Adol- �l���WJ�i{;;���f��,�����5��
pho Inthurn, brasileiros, residen- � CONVENCA"S m;.: t��te em Itajahy. contractam enlrL � �

si uma sociedade industrial em � que nos receptores PHILIPS são aproveita- ��
nome collectivo para a explora- � das todas as �importantes cqnqtlistas d8. sciencia ��
ção do commercio de uma offici-

,f,t._�,'
" do radio, razao porque recommendamo-los. ';'.';_'�,.�'na mechanica de concertos, com �] �J

o capital de rs. 21 :000$000, �
AGENTES:-- COSTA & Ca. �contribuindo o socio Rodolpho �t;J RUA CONSELHEIRO M!�RA 54 - FJorianopolis r,;"i;'.'�Ebert com a quantia de rs..... ;� 1"1"

14:250$000 e o socio Adúlpho�' -l�b�����E!'ij�������;;��
I h

.

d �;tt, ��� w;, ,-ii"..(.;Ij� (-w-�g!l (",�, 'WJ .�.,_nt, um com a quantIa e rs. cti)!i ��.� l'ii�W.i,ç��'iJi-j q,'" '';'5
6:750$000, por tempo indeter- e G
minado, sob a razão social de � ��
«Ebert & Inthurn», na praça de e �'M;
Itajahy. � ��)

� �
� @

A «GARAGE AMERICA- � �
NA}} attende a qualquer hora do � �.

Beijo Horizonte, 1 (C) -- S�-

dia ou da noite. Phone. 1.577 ?1é' gundo as u't;'1lU3 declaracões da
v"

• .,. (01stituinte João Ed:mmd e> Cal.

de(a Bran�, o Partido Republi
ca no Mineiro vae requerer, peran
te a Justiça Federal, um illa'1da
do de segurança no s�ntidc> de
lhe serem aôscglradas 19 c dei
Ias de deputados á Consli uição
Estadual e 1 5 cadeiras a Câmara
Fdera!.

Junta Com
mercial do

Estado

Mês de fevereiro

CONTRACTO

No. do regs. 1415
Data "" 26-1-935

De Reinholdo Butzke, Julio
Jacobsen e Ricardo Piske, brasi
leiros, residentes o primeiro em

[toupax a-Secca, o segundo em

8ened,cto Timbó, e o terceiro re

sidente tambem em Benedicto 1 im-

A falta energia electrica \lN" PJ UI

u mtmaEHmc�as
mal

succed�das
TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM

MERCIO DA CAPITAL
Acha-se á venda, no predio rr 56, sito á rua Con-

celheiro Mafra, nesta C��it�l� um excel!�nte motor �TTO, Rio, I.-(G) - Albertina
com for�a de 6 HP, mUlhSS!;11.0 econonuco e func�lOn�n-1 Mascerenhas, esposa de Rafael
cio adrnriravelmente, em p.ellel:o esta?o de consei

vaçao.\ Mascarenhas e proprictaria da ca

O moto; em a�reço e movido
O"

a gazohn�,. �eroze��� ou.a s� á rua. It�p:ma onde se reu

?Ieo-�ru. Subsh.tue com. vantagem a enei g,l��electt.ca, pOIS ruam os indiciados terroristas, dis
e :l1als econom:co. Opt!mo. �ara mo�el�. �tflCInas. typogra- se que =.marido e alguns arni
phicas, rnechanicas, sei rartas, sorve,ella", padarias, e to- gos se reuniram para estud '

d 1 f ib
. - .

d' d
ar uma

a e qua quer a rica Que nao possa presem er e cor- man .ira de se dirizirern a
1

>
•

� b' • os cne-
rente para as suas machinas.

, . .

fes pedindo aug-nento de venci-
Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o, mentes, quando a casa fo' : , �

pois que se presta para as suas officinas typgraphicas dida nela policia quo rlev,[l!.V'a
•

i ,\.. o veu
ou mechanicas.

I
ludo, até as latas de gêneros ali-

Preço para a venda 5:500$000. menticios, nada encontrando ali.

Rio, I.-CC)-A policia
embarcará hoje o anarchista T01'

quato Villan. qúe e,iteve, ha tem

pos, nos cartazes dos jornaes, por
ter simulado casamento com uma

brasilelfa d;; nome Consuelo co-,

mo protexto para arranjar dillhei
ro, papeis e a !tberdade.

�,.,. �J.rn f23ll,.,......... ,_
6-.- !;;j\;tYu il""'""'" �� .� ""

,��'" P b 'h��:
.

ara tra ai, o ex-

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

Mandado de
segurança

l'qixa pos!al129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

Artigos Photograph icos VENDE--SEters, peneus aro 20.
1 ratar na Officina XAJ

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Revelação -= Cópias �= Arnpliações
PI-iOTO

RlDlIl.ANDJUS
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

LIVRA�IA MODERNA

funàaàr. 12m 1886

Rua Pelippe Schmidt n' 8

i
,)

i

i
,
I

I
,

'
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A GAZETA

Dr. Casar Sartori I l

I
Uf. O:'."'"i1idn �uicão Viarma

Clínica cirúrgica .operaçõcs IhI' .'1 ii Cirurgião-dentista da For-

I n F
' I

'

Ialeza Anhatomirim-Ex-as-
I ii Escriptorio 1\, cnppe I,', (R

II
ii f"' h idt n: 9 Phone 1483 'sIStera, com oressor eynal-

Das 3 horas em diante dia- I I;)C m • do Viente do prtechnica a-

namemente á R Arcypreste III �="",�""",,,-,�===' ..=-�-�' mericana=- Ex-cirurgíão-den-
Paiva n: 1 -- I'houe 1.6181 , �::ta��e����:h��r,L::;�i:

.

I I
Resldencla:-R. Esteves .111- i Dr Fulvio Aducci II

ços garantidos-Especialista
nior, 179-·Phone. 1.285 I, I,

.
em Pontes, Pívots e Co-

Advogado I rôas, trabalhos de Porcela-
II I: i na-Ines. a ouro e Denta-
[' 1 KUa joão Pinto, n: 18 duras-Preços razoaveis.
I �===,=====, (sobrado)f

,.

Dr. Rj��U'�!J G;Jil,smalíll f
Médico - Operador. Es-�,
pecialista em alta Cirur- �
gia e Ginecologia (

R". Rua Esieoes [unior, 26il
TELEPHONE 1131 �

Consultoria: RU:J "(;rajcmo 18 .. 1
TELEPH0Ni. 12,Q4

�...-;c--:-,--;::-� ..rj
e..::;;;_","",","�-;J

11-::,===�=I�=."."...". i

I ADVOGADOS

II11 PharmaclasDr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
.

R T' IEscritorio: ua rajano)!
n' 11.

E

Cesar AvhaDr. I.

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jorr.

CLINiCA
I DIUI�NA e NOCTURNA
!
: DE

f [I João Carlos de Mello sne,
I

! Cirurgião-Dentista

Vias Urinarias

��haíl)macia
POPULAR

DE
Antonig d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPl-lONE 1170

=-====� -=... 0=..

Das 10 ás 12 e das 14 ás I'17 horas

Dr. Antonio 30tin:t

Consultoria e Residencia' li

Advogado IIR11él Trajsrio, 21
.

I

Consultas ás 17 horas [
I
Rua Trajano, rr 1 sobrado ,iT(;i�p�Hm@ 1.658 I T 1 phone n: 1 r;48

r I
ercnnone ;_, .

!
===���==. f :___

.

�========���===l
I CUNICA MEDICO-CiRURGiA'

r
DO i

Dr. Aurelio Roto!o� Iii
)

I
Com pratica nos hospitais i

da Europa i I
, ArADEmlro

II João José Cabral, provi-

I
.

sionado,
!

'R,. Felippe Sclimidt, 9-saJa 3
.-

�

Escriptorio de Advocacia
�_�.I»OA*"$ S4&" G"il

Dr. A. Wanderley Junior

Alrnanak Laemmert

-

Cathedratico de Direito Com
merciaI da Faculdade de

Direito

i

MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS�

GijQiagnostico õcs molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -f I Escriptorio I .620

Ondas Curtas c Ultra C�a'téi.5! i R esidencia 1 .274
i

Radios U. Violeta e Infra-Ver-; ���-��������
melhos--C?n:I?leto Gabi.nete de� !

•

�
ELc'ncldade Medica f Accacio Mo ... IiIApplico O Pneumo-Thorax Ar-

"

, I
tificial contra a Tubercu!c;se P.ul- 'i

I : '

menor, mm wntrole raOl�loglCOt rei ra tem seu escr.p-]
Con:;u:torio: R. Fel:ppe l

• IISchrnidt rr 18, das 9 as I?; tório de advocacia á rua I

� elas 14 ás 17 hs.--Tclef: II
l-li 5 - Peso Visconde de

'

I· Visconde de Ouro Preto IIOuro Preto 75-Telef.1450 .

,

.' ln. 70. -- Phorv: 1277.-1
- t ! I'

�"""""",""========I I Caixa Postal, Hv. I
i Dr. Sizenando
I Teixeira Netto

Telephones:

r '
Nas grandes luctas que desde

I bram no campo da actividade se

I cial ou commerci��, o espirí�? mo
l d�rno e bem eq\.llllbr�d� utlÍls� o

i TI J U CAS t telephone como a mais mprescir.-

� I
,

diveI das necessidades!

�======�=======--�-=====��--------------------

Clinica �l1edica

fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística 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

Adrni- Chegou
A VO'Z DE OURã!

,

ta

EXPE
dasíil valo!'"

�ME

o Radio de Qualidade

Atwater ent•

volume -- Districto feàeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos 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 Dspecial doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

�-

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

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea
o------------------- ,@

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 íreguezes.

'

RUA JOÃO PINTO N. 21efinação de Assucar
__

de
JOAO SE.LVA I P II t

·

RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIA0!OPOUS I e e erl8

Argentil1"a
I Novidades

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

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo

i Psyco .J/nalyse-Por Gastão Pe
i reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;:lpl11PU\{
Edições de Adersen - Editorc�
Edifício d'A NOITE-14.

andar RIO

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.
----------------------------------_._---

V EN�E-SE un:a �ol1forta'�el casa, "sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessoa», com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO
RUA JERONYMO

COELHO, N. 38

I de (Curitiba)
ao que é bom, é economico e

TE E VERA Q'UE

fabricado

rendôso

É SUPERIOR
-'

JI...... ,J •••• ---'-_---'--------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada
-------------------

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na
VILLA BALNEi\RIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;'·: ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

I
í"� O -_''"'I�, � r t'l i ,1 A I �_i a n ��d_�_ .� �_h i .�[.�! "

.-. funaaàa zrn 1S7D -.. � � lJornrfeilaria
�1 �

li 5EGUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05 � i
� r' In�ontes(ave!melZte A Primeira no Brasil II � Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas;
� "pltal realisooo 9,000:000$000; � il conservas, vinhos finos etc.

I
Re5e.�vos mois .oe 3:5.0OC) 000$0001! � Fornece doces de todas as qualidades para ca-

l fecel.a �m 193.3 17.76.2:70.3$3[:"." � samentos, baptisados e bailes.mrnove.s 13 47""·Z9:::;'D3i':j'. il

Re;;pon,abilioaoes .O.55U '1 ,�a5 "r;' 1933 2.3S9.C::'.3�8:43.2"li8�sli'�R"""
I _

(�StC5 n"spon5_9bljlaaàes l'efU'."r'-se sóm(Cnlé' aos ramos à:,j � ª E;.)TAURANT A LA' i.....,A !�TE nu primeiro andar

I
f060 e TRFlH5PORTE5, que s To 05 DOl5 (,:1--]!C05 em quc.] ,� ....

[,' H. i:::'., O D O � O F E R R A R Ia Companhia op érc) I� j • b ri

Agentes, ,,5ub-Ag.ent2s e RegulcDores oe A\larios crn tODOS or � i � RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
EstaDOS ao Brasil, no Uruqu cr (Succursol) e ncn princip,':?el[ ,)/ nTu'A 1�RAJ "NO) T I I 1 194

pro- r-r"l
.

\\,,1
n f..... erepnone j •

\0;:, '::H ionqe,ra::: J

.

Rg�tes em florianopDlic "Ãn:P05 LOBO 8< CIA. ,'�"""""=';""''''''''_'C!.''''-''''''''!r,.",....,. ...,nn "'''''"VI •• ••

� hua r. ma;ra n
'

35 (eo brcõo ) C'ai-;cl po:::'al 19
� Telegr. RLLlAt-1Çf'l T"!e,,ll. 1.0-:t3 ' f �.",....�=._,.,___ Mi' • ti """W"",",,

�
J

� lI--

e Esrr;i-'tori:Js zrn Lael/na e I'ajat ii.. 5ub·r _ni�t;, cm \�, -�. fI-
..

'IHI �
...r

�wa fl--==���.�=::�; �.:.:.:_a�J�: ��_ � . _ �:r����,A �:! I �Omerio
-�

r

Planta de urbanismo moderr-o devidamente spprovada
pela Pref"it'lra Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archi vada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oodc brindar seus [ilhes.

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

r GARANTIDO
��"f:' E CUSTA 6 $

o DISSOLVENTE NATAL

Linoa Vista Porioromlcn,
Esplenaiàa praia õe banhos.

Optima nascente De aguo potavel.
Terrenos cornp letumente planos.

FI VILLA BALNEARIFl Di5TFl a:
1000 lT'eiros õc Ponte Hcr-ctllo Luz.

SOO DO Branéie Guartel f",a"ral, em construcçõo,
600 ao Brupo Escolar 10s12 l3oiteux.

Ha séae ao Oistricto João Pessôa.

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

RUA.
_

__======md��=_C�'0_A_D=�:::-��-.-.-=:ul=ST�AO�Q;=�_-__c�

I I
SE QUERES A]\'PAR DE

M ftd ID e ta
AUTO commodamenle e com

I U i3 I ;_�u::�ama o

LIRUA 28 DE SETEM-

I
tr Wliíil � V rim20©

BRO N. 16 Phone. 1.212
E NADk. MAIS!

-

ÇAO
=-=�!'���i��vrn��������_��������.��������

Yaurt daGranja
Zina

ET

:YZF7 §!Ç 2- ê4N!t
..

Carnaval! . Carnaval! I
Momo vem ahi e se hospederá na

"Casa 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 g astro intestinais: colite, diabetes, apeno R dR· I tdicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- O O e Igo e o
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo, METALlCO E DE LUXO

por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

Já chegou a grande remessa para ° próximo Car-
lnj"rmações completos, ú. Rua Conselheiro /l.1afra, 82 A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual naval, afim de ser vendida por preços excepcionaesPHOf\IF, 1521 está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga-

ou com o corrector L DUARDO NICOLICH ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- Serpentinas e confeti tambern grandes stocks
.----�----

.---.-----. segue-se uma grande quantidade de acido Jactico e ba- e os mais baixos preços

Fabrica de r\;t�oveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-

o E gente. Aprove item foliões!
PaLdo Si-�"�-der�lP'3t- I Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. CASA DAS MEIAS

DEPOSI1 O E :�:':'CRIPTOfÚO I
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

I RUA FELlP E
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo i invo!ucro a marca: GRANJA ZINA. P SCHMIDT N. 2

Telcflhor �' n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Cornmercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores
����� �__�_.����l �!, CaMda Ilha e Ho�lMetropol.

����__ ���������������������-�

,��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000

á João

,Fl =oci"aaàe e e enr..lrrl2Qa co construcçõo De PréDios
(,5 lotes aaquiriórg mcó'on!e G pagamento ôe urncentroõc á

(II .�!a e o restante 12m pagamentos m"nSOiZ5.

APITAI...
RA MOME S

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
E··I,

I
�

c

,
......�'''',

. ,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q:_jE FALA DE NO'S TEM DesportosPAIXÃO
Redactor-Cypriilno Jllsé

0. ;alor?so bloco de Saul Lessa SERA' RESOLVIDO HOJE,
uu a hoje �ançar na f3roadllJay. EM DEFINITIVO, O CASOAlerta, pOIS! Entre as 19 e 20 DO TAMANDARE'horas.

Está marcada para ás I 7 ho
Hoje a noite, grandes bailes ras de hoje, uma conferencia en

em quasi topos os clubes recrea- tre os srs. Taranto e Sody, para
tivos dancantes, resolverem em definitivo a situa-

Que o pessoal aprompte as ção da presidencia do Taman

pernas porque sã 4 noite de se daré.

dançar horas e horas sem parar Esperemos que ambos já re-

em meio quadrado de salão r conciliados, após as I 7 horas,
Mais dois dias e a minha mis- saibam honrar as tradições do

I são está finda! Mas á até vamos temivel Tamandaré F. c., cuja
mover os ossos no farrancho ! I presença no Campeonato muito

1 concorrerá para o maior engrande
cimento do nosso sport.

Amanhã teremos, desde âdo, MOCOTO' VEM ABAIXO
nem bem o «sol descamba no

horizonte» os grandes prestitos
carnavalescos.

No anno pô5sil_do, alguns car- BRINCA QUEM PODE
ros. Já es�e a�no o numero s.e IIeleva a SeIS, somente dos Mz- «FILHO DA LUA»

Acha-se nesta cidade vindo de nervas.

Lages o jovem Atilio Varella, ir- Roupas para homens e Não sabemos com quantos
mão do sr. Agenor Varella, do criança só na CASA A carros virá a diabada á rua.

commercio desta praça. CAPITAL Segundo um tenente seriam sete

��l�t(;�l�W,��'��������� r tambem os .carr�s a ;erem apre-
'®'� � �,��� �� �,1 s�ntad()s. SI assIm for, teremos

�� A

BVl -Il d f1.j um total de treze carros, o que
� AgenCia ou�rna e � já é. alguma coisa pôra a nossa

,,� Pu tJ I iCa�oes ��
ternnha qu� durante tantos annos

t T
" " � andou suspIrando COIn sauda des

� Au toriZdda e flscallza- � do carnaval dos «bons tempos!» Um poeta

� da pelo Governo Fe- :""'i Um mUSlsc1ta

� dera I _. Carta Patente, 112 �"I! ONTEM... Presidente do 12

� � Presidfnte do Lyra
U� O SORT�IO DO DIA 1 3 935 ' Pre�idente do Anutta

,�,::�.:X:�.��, REI�UL
TADO O • t.

�1I01-98-641 l'-l�
fin��� ��i�:ç�: d�:ratr:s ��:: Presidente do Quinze

P renl i O gordos. Semblantes risonhos, a Presidente do C. C. c. C.
E� " encaberando o julgamento. ntão, «seu» Paulo den-g')so,c:

'

par com o céo li�pinho da silva:t
a «Marinha» vem ou não vem?3" "

I d' d ma Papagaio!e a ua �ocega a espIan o a
-

� Quem sabe �i algum temporal, I -4 " 8794

[i��
cacada se rebolindo cá em bai- destrorou a «fa'1losa esquadra«?'1 lf N d d C C C C O Mocotá diz que uma «ta- :t

�', 5'
" 26,2O

�-
xo! a sé � o . . . .

d d II' Q Não vá se queimar com a pi-II 'j � o Jazz Seu abobara executo.u cinha» ha e se e e. ue
I �I Ih[ j r="")�r.(� »uca» braba seu Nestor se a «tro- heria 'lO ve o e já cançado

: !;.�����i��������l� um vasl!sslmo programma ao mI-
l" ,1?) ��'''���" � ��� , � "'@

crofone do java-Iornal, em lo pa» ganha mesmo uma taça! Lord Tubarão Sarail�ão
_� Ai '*! • CF*" a *-_il*I!!U!l__§!lA 4i11Q;JItâWeW!!I:fllll rm_.slI_•••§*.�E�;;':"�.®8i$!VE"�:;:;tt<'7!tfi_;'riex�-:g§:4*f1tM}-...!fIt1'ilJ'&1tr"ft='S- z J5

!

GATO E O TAMANDARE'

O"to um dos melhores centros

médios da cidade, interrogado so

bre as ituação do Athletico com

o apparecirnento do Tamandaré,
disse-nos ter grande sympathia
pelo club que ora quer resurgir,
não sabendo mesmo o que fará
no caso do Athletico permane
cer. ..

REiV10

Já se inscreveram

T Garage Americana

Informa-nos da directoria da
Liga Nautica já ter essa entida
dlJ� se inscripto para o C"lm'
peonato a realizar-se em 3 I do
corrente, e que, no domingo, dia
10, será ellectuada a prim.iira
eliminatoria entre as l;rll'líi1-CÔ":S
dos clubs da cidade. "'R ;sta-'nos
agora treinar sem máguas nem

1 I' J I Ccruuismo. para manuarmos a :l-

pita! Federal uma turma .quO! sai
bl honrar o no.ne que pa distas,
cariocas e gaúchos temem e res

p2itam: «?rovaveis campe3�3 de>
B,aú!'> .

Rua Francisco Tolentino n: 1

Comprae para vos conven
cer o formiclavel e economi
co SABÃO íNDIO

Pagou por esta cal_i
lal um bi-millioTlario
americano,

A noticia me fez bem
Da passagem de um ricaço,
Por isso quero tambem
1Jccanlar num Estilhaço
E'se factolre�evante,
Pois que �m rico nos recorda
Tanta co,nida importante,
Que a gente até mesmo engórda ...

•
DO

TELEPHONE 1.577

Com «A Cidade»,
do Bisbilhota.

Bisbilhota trouxe à balha
Sancho Pança, Don Quixote;
E a gente le:ldo esse trote
Muito de/unto amortalha ...

Emquanto fôr Don Quixote,
Emquanto fôr Sancho Pança,
Tudo é bom; não ha Iambanca,
(' peior é o Dom Chicote .. .'

==m=:=

t

i
li
I;
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(Continuação da 2' pagina)

CarnaVallll1l1CarnavallBlIEI

s. CD Tenentes
do Diabo

r.......,'
.......................

11/61 MARÇO 30�1 I
Diz um medico a um enfermo:
- Teve sorte: Era sitrplesmen

te uma bronchite.
As doenças em ite não são pe

rigosas.
As más são aquellas que ler

minam em ôma ...Fibroma, Sa:
coma ...

-Ai! e eu lia dez
que tenho um diploma ...

l'
I

O prestito da Sociedade Carnavalesca« Tenentes do Diabo»,
está OI ganiz do da seguinte fórmâ: Banda de clarins, guarda de
honra, Laudeau da directoria, Carro de estandarte (m'-1tação),
Carro d.:: phantasias, Carro da Imprensa (alIegoria), Carro de phan
tasias, Carro-chefe (illlegoria), Carros de !Jhantasias, Banda de mu

sica, Carro de phantasias, Pedra inlemal (mutação), Carro de phan
tas ias, 2a. parte do préstito. Banda de clarins, Carro de pbans
tasias, Homenagem ao Governo d.:l Estado (allegoria), Automovei
com bló..:os, Vaso mysterioso (mu':ação), Cdrro de phantasias, Carro
de critica.

Realizam-se hoje, segunda-feira
e terça-feira os tradicionaes bai
les á phantasia que o Lyra Ten
nis Clube ollerece á alta socie
d Ide florianoplitana nos aprazi
veis salões de sua séde da rua

Padre Roma.
E'lSas festas assignalam sempre

acontecimentos sociaes de verda
deiro realce, por isso que reunem

em encantadoras horas de alegria
e L milia.i adade, a elite social de
Florianopolis.
03 salõe: da querida associa

ção ollerecern aspectos de rara

belleza, decorados com fino gos·
to artistico c illumi!1ados p0r mi
Hlares de lamoadas multicores. Um
dos melhores conjunctos orches
traes se encarregará de divertir e

electrisar a assistencia e o Ma�s
'ro Max vae apresentar a sua

lova turma, que resiste heroica
mente a todas as investidas por
mais audazes que sejam, e a qual
não consegue unicamente espantar
as maguas dos que não encon

tram m:lÍs remédio para as suas

«dôres» .

annos

IIL SABBADO_ Lyra Tennis
Clube

u

VidaNo••• OUTR05 PARTEm •.•

Festejou, ante-ontem, a data
do seu anniversario natalicio o

jovem conterr aneo Helio Blum,
filho do sr. dr. I-leitor Bium, a

gente do Lloyd Brasileiro, nesta

cidade.

Dr. Vielor Konder

Viajou hoje, pelo avião "Ria
chuelo", .da Companhia �ondor, Cavern a dos I menagem a novel entidade carna-
com destino a Paranagua o Sl�. F I ' I

.

d d f'V' K J
'
.... e ri) anos va e sca, anima ora esta uzarca-

dr. ictor onner, ex-rmmstro \

da quo da h' f"d V' -
.... an por a I a ora.

a

S Ia�a? té P L b d Recebemos a seguinte commu- X X X X X X
, S. Ira a e a aranv a, on e.

R d T h C ti
.

d
d

J

di t rncaçãor > e actor. en o a ma- on inuam em amma ores pre-vae exercer o cargo e irecor-.. . t' bl d I'd < 1 d F xima satisfação em commumcar a para IVOS os ocos e sa ão:
presi en.e ce uma. po erosa a-

Vbri ,ln ('; o " ;d . S" que em sessão solemne rea-
nca u,o imento, con.titur a com

r d d' I dcapitaes germanicos. iza a no ta o. o corrente,

Domingos Ou/fi por inniciativa do folião José Nc
cetty, foi hmdado no logar P .m

te do Leal, um grupo Ca na 3,- «A MARINI-IA VEM Ar"
Íesco, que tomou o nome d� Ca-
verna dos Femianos, como

í

an- BAILARINAS MILITARES

Regista-se hoje a data anniver
saria da senhorita Hilda Theo
doro, professora normalista.

«TREM AZUL»

fAZEm AHH05 HOJE:

a exma. sra. d. Ju'ieta Mon-
111Otl-, esposa do sr. João Puri-

A relaçLo dos socios que já

Seguirá s EU .da-ieira com dês
l;ão; , tino a Ítalia, onde se demorará
o sr. Hercilio dos Santos Sou- algum ternp>, o n J, so presed) a-

za; migo e conceituado cornmercrante
o sr. Pedro Americo Dias; sr. Domingos Cioffi.
o nosso conterraneo sr. capitão fi Gazela deseja-lhe feliz via

Hildebrando Moreira, bnoso offi-I gemocial do Exercito. I -

EHfERmo
6EHTE HOVA

bem) sciantihco-Íhe que este gru
?O apresentará neste districto 5::

gunda-leira de Carnaval, um pe
�u_:no carro de mutação e do-s I «ARREDA LOURA, QUE
,jIlegoricos. I AI VEM MORENA»,

Antecipa-amente grato pela a

publicação desta, apresento-lhe «BLOCO DAS CHITAS»,
slUdações cordiae". (a\ Hilde
braudo Loureiro.

João Pessoa, 2 de Março de
193�.

Aguarda o leito, ha dias, a

O lar do sr. Haroldo Vilela, exma. sra-. d. Maria Adoiphina
professor. da Escüla Pratica do I Salles da Silva, veneranda gcni
CommerclO, e dé. sua exma. esc tora do sr. dezembargador Pedro
posa d. Carmen Lentz Vilela, a- Silva.
cha-se em festas com o advento
de um interessante memno.

«DISFARÇA E OLHA»

DIPLOMATAS

BAPTI5ADO

mISSA EVOHE'!! EVOHE' I!
EVOHE' !!

VOANDO PARA O RIO
reservaram mé'sas accusa os nomes

mais em evidencia na nossa so

ciedade, assegurando o completo
exito social das reuniões. Em se

tratando de festas do clube para,
o, socios, a directoria resolveu
não expedir convites para pes
soas ou familias domiciliadas nes

ta capital, exercendo, por outro

bdosever, a tiscalisação no ingres
so dos socios de quem eXIgirá a

apresentação do conv;te espxial
distribuido para tal fim.
Amanhã, domingo, das 15 ho

ras em diante, o Lyra offerecerá
uma vesperal infantil, destinada
exclusivament:: aos filhos dJS seus

CHE6Am UHS .••

HC"je, ás 7 horas, na CapelIa
do districto de João Fe3sôa, foi
mandada celebrar - pela familia
ViUVd Alice da Costa Vaz, uma

missa pela pass&g 'm do 4' anni
versario do fallecimento do n.-João
Vaz Sobrinho. O templo estava

repleto de parentes e pessôas das
relações da familia daquelle sau

doso conterraneo.

Está, cheIsando a fzora!!
E para o grande concurso de

2a. feira gorda, o
Na pia baptismal da Cathe

dral Metropolitana foi levada a

galante menina Warner, filha do
sr. Octavio Rocha, industrial em

Laguna e de sua exma. d. Na
talia Rocha.

A MÃOTIRA

«PALHETINHAS»

«PERDIDOS NA
FLORESTA»

associados.
Vae ser um pareo medonho

«seu» Diniz! Serapião amigo
UUI jornalista Você ante-ôntem, bonde>sam(;llte,

Disse que a minha penna,
Tem cavado um pedaço!
Saúdoum-se affectuosamente
Num bem feito estilhaç'_).
Pois daqui muito agradeço.
E envio-lhe U11 forte abraço!

" "

o sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Weil:zel Bt eia. _[DI Joinvile (MARCA REGISTRADA)

tanto para roupas finas como para rou

pa commum
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