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

grande temporada
da Uni-

A c i. namos a viver», com Anna Sten
e Frederick March, fi!m extrahido '

do romance «Remissão» de Tols
toi: todos estes de Samuel Gol
dwin.
A R::liance Pictures apresen

tarà uma esplendida "revista Tran
satlantic Neroy GoRem" e o ce

lebre < Conde de Monte Christo,»
com Robert Donat, extrahido do
romance de Alexandre Dumas.

Pelo avião da carreira da Pa-I George Arliss, o seu melhor tra- Da London Films veremos:

n ata II D l1f: � ao
lU! tft\.B.L'll m D tftll1l � .II!'II V."si�"" ••A· nair, chegou ontem a esta capital, balho. Douglas Fairbanks e Merle os-

U � n� ,,�III g'�,.11ííl i,i;'4 Iróii.. ln - o sr. Racine Guimarães, nosso "Th M· h B I'
e 19 t arnum, com ron em «Os Amores de D. Ju----------------------------. confrade de imprensa e gerente Wallace Beery, um film extraor- an> , um film encantador e de

trépida resisiencia dos irmãos GóesliI no �io Grande do Sul da United dinario, successo garantido; «O Pimpinella

I
Artists. E d"Clive of India," com Ro- scarlate> com Leslie Howar , e

O 2nD � 0.1. II IIh d
Informados da sua chegada e nald Colman, tambem um gran- extrahido da conhecida obra da

.- u. U.!Ue guarnecellil-III raSl&.11I O a no intuito de transmittir aos'fans" defilm;"Folip.sBorgeres de Paris" Baroneza de Orczy; <<100JeaIs
cinematographicos novidades sobre

com Maurice Chevalier e Merle from wow,> extrahido do celebre

interior do Estado. __ films que veremos este anno, pro- Oberon, a esposa de Henriquelromance de H. G. Wells e
curamos conversar com o gerente VIII·. "Ob miseraveis", com Fre- "Bosambo». um romance da vida
da United. derick March I! extrahido do ce- na Alrica que serà uma sensaçãoRecebendo-nos com a mais Ilebre romance de Victor Hugo; co ossaI.
franca cordialidade, no seu apar- todos da 20th. C e n t u r y. Da Viking Production, veremos
tamento do Hotel La Porta, en- Kid Million, ou «Chico Milhões» um lindo film «O Pão r�OSSO»
treteve-nos em animada palestra que, penso, serà o titulo empor· que emocionará todos os [requenta
em que se nota o seu grande en-

tuguês, a nova e gozadissima co- dores dos cine nas, da E'11prezathusiasmo pela producção a ser a- media de Eddie Cantor; "Wed- Imperial Ltda.
presentada este anno pela United, ding Might," com a deliciosa An- E' esse mais ou menos, um
no Brasil, producção esta que, lo- S G C T

d d R' I d
na ten e ary ooper: « or- rontinua na 60. paaina

go epois O io, será anca a .......

�=-!Z"!��'Z��
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ora no Imperial, ora no Royal da- i!'l �
qui. I�MI A ( �IDAO �._ ll�t�1"Com sincera convicção, o geren- "

--= _ l!lI
te da United, declarou-nos:
-Desde o advento do cine- � A sabatina de hoje é apenas o éco de quem escreveu �

ma-affirmo-lhe, ja 'Ilais se produ.�' e está lonhe ao léo das ondas. �
ziram films como os que apresen- � II

JI
n �

taremos este anno ao público bra- 1 O uso do cachimbo faz a boca torta, por isso eu me �
sileiro. Os nossos productos, den- � virei em escrever neste cantinho. Ha sempre um prazer dia- �
tre os quaes se destacam: Samuel; bolico no apreciar os risos ou o morder dos labios dos... �
Goldwin, 20th. Century,

Relian-l
outros. H

ce Pictures, London Films e Vi- r n
II

n �
king Productions, empenharam-se r Carnaval na quaresma é tão ridículo como uma� cal- �.'�este anno em �upplantar tudo

I r
ças de sarjão preto, remendada nos fundilhos com um pe- �

quanto anteriormente já se vira � daço de saco de algodão branco. �
na téla. � 1111" �
A United Artists distribue a-li Uma vez, fazendo Qma autópsia, encontrei um prego de �

penas I 9 films; quantidade infima ttJ ferradura enterrado num cérebro dum preto que morreu de �
desde que se leve em conta o ti pneumoma. ��
grande numero de film� que apre-

"
II
II �

sentam outras marcas. Temos, po- Ha muita gente que aparenta normal e saLida e,.em �
rem, apenas em mira, a qualida- lugar de cerebro, carreJa um tijolo. Ninguem vê. li�
de e não a quantidade. , u

II
JI �

O público está cansado de Quando se cria um pl,;nsamento, a gente muita, ve· �
films mediocres. O cinema tor- zes acredita que é proprio e in�dito: um dia destes, para �/
nou-se uma diversão sem altracti- solflCionar a crise dos médicos pensamos em queimal-t)s a,J'; ��
vo, parada, tara-terra. Para toro monte.s, como se fez com o café. Era inédito, mas muita ��
nal-o novamente uma diversão pre- gente já tinha tido a mesma idéia... h
ferida do público ha que apre-

II
II

n ��
sentar cousas novas, que encham Depois dessas coisas .•• que querem mais? similia. �
a vista, deliciem a imaginação, e- similibus curantur. Para os grandes m:lles os grand�s ��
ducando o espirito, ao mesmo remedi03. A idéia d�s outros ... póde ser aplicada nos outros ��
tempo. só por analogia. ��

Os productores da United Ar- u
n
II �

tists não mediram sacrificios nes· Nem todos os corpos caem no váCUJ. Quantas cabê:- ��
se sentido. Florianopolis se con· ças sustentam chapéus. ij
vencerà disso, estou certo. H

II
n

��
Como condimento indispensa- A galinha põe os ovos, depois a galinha arrepia 'ffi

vel ao banquete de maravilhas as penas fica acocorada-está chóca-deitam-se os ovos �
que .daremos aos freque�tadores debaixo da galinha chóca: vinte e um dias depois 03 p:ntos �j
do CInema, não esqueça de que, nacem ou góram os ovos. [.ii1
este anno, teremos as inimitaveis Agora até ôntem os ovos eleitoraes estavam cho- ��
creações de Walt Disney-Ca· cando. �
mondongo Mickey e Symphonias II

II
"

��
Singulares, tudo colorido e mos- Eu já vi muita gente ter insonia e passar a lloite em �1
trando uma série de temas sugges- claro por causa duma carambola jogada por tabela. ij
tivos, cheios de encanto excepcio· II

II
n ��

nal. As punhaladas violentas nâo dão te,npo de sentir a ��
-Que destaca a Unietd, es- dôr, mas os pontaços lentos machucam muito mais. p.�

te anno, como os melhores films, "11"

�!entre os que apresenta? Esta moxinifada não tem nexo, mas isso pouco im- [�
-E' dificil responder á sua porta, ela obedeceu a um lmico capricho: o de escrever e �entupir a raia. r.pergunta. llll
Comtudo, á titulo de informa-. .

(Pensamento dum remador após um p.ireo de do:s �
ção, para lhe dar uma ideia des- mIl metros,) �
ses f·i.lrns, quero citaI-lhe os

seguin-l �
tes: � BIS B I LH O T A �
"O Cardeal Richelieu", com ti

T�"ã""""""""-"'ie"""�r.:;,",.....-..... �� ������������������
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ted Artists, no Imperial
e no RoyalI

II • -

mnsUrrelç!10 no

A intervenção do ministro da Guerra.
MACEIO', 9 (C) --, Ag Atanue a inlllltdios e 9uebrângulo ..

gravou-se enormemente a situação "'1li
•

Em virtude dessa situação, que
creada com o assalto do povo ao tende iic Ia se aggrava de momento, a mo-

palacio do governo. Ontem á noi- mente, as forças policiaes esta-

te, o Hotel Bella Vista, onde es- Viçosa, 8,-(0)-Na noite cionadas no Interior do Estado
tão hospedados os irmãos Góes de ôntem, verificaram-se aqui gra- não puderam attender ao cha
Monteiro, foi cercado pela policia vissimos conflictos entre a popu-

mado do Comman.ío da Força
que organizou violento ataque, lação e o destacamento policial, Pública, para virem reforçar o

tiroteando incessantemente duran- tentando um grupo tomar de as- policiamento dacapital.
te lorgo espaço de tempo. I' denci

.,

I
Os irmãos do actual ministro �::ofo� :�:�ad:nc�:I:��:I:i�� ;e� I ���:S����������

��e��:;:� a����ap7d: p�:s�s�:��:� sistencia dos milicianos. � �ilI�

����j
Bastid

i!'l
á milicia do interventor Osman O •t18·SJl.M.lho d":!II � asti ores �
Loureiro, conseguindo mantê-laá." � � �
d�stancia, para mais tarde rechas- insurreiçao ��:;!;1�� �����

sa-1Ma. 'd .

d I Apprehensioo, inquieto e cheio
ais tar e um conhgente o M

. , 8 (O) AI d d "'i .

i
20 B· C f· H I

açelO, ,- - em e

I
e cacoe es, ora gagueJan e, ora

I· ., dOI guarnecerd
o

EO: Viçosa, foram registrados sérios pisca-piscando entre meneies fre-
te garantI0 o os ataca os. d' b' PI' d I 'i· d b . d .

d
'

h - d"
. IStur 105 em a meIras os n. ne ICOS e ca eça, ora am a aVI-

e appre ensoes e e pamco a gorando a palavra com os seus

SItuação, esperando-se a cada mo- Roupas para homens e
g i i d'd v,

criança só na CASA A
es os cur os, sacu IaS, ner 0-

::��::. novos e graves aconteCI·
CAPITAL sos,-o ineffavel sr. Alfredo Sil-

va, eierno prefeiio de Biguassú,
dA,policiad tem.effectuaddo gran- A re11O I IIçãO mosirava e commeniava um le-
e numero e pnsões, ten o, não legramma, ao major Olivio .J/mo.

raras vezes, espancado em plena g re9a rim, defronie do cariaria á rua
via pública os partidarios dos ir- Deodoro.
mãos Cóes. ATHENAS, 8 (G)- Os re· .J/quillo me cheirou a chamus-
O commercio c.onserva suas volucionarios levaram a effeito ,io- A b I dco. proximei-mesu ii, isslmu·

portas cerradas. lento bombardeio aéreo contra as lado e ouvi. Por sorie, o prefeitoFoi pedida a intervenção do tropas governamentaes, não se dos lanchões naufragados, pela
general Góes Monteiro, ministro precisando até agora o número de duodécima Vez relia o papeluchoda guerra. victimas, v'2rde: era um ielegramma-circular

da Secreiaria da Inierior, infor·
mando aos prefeitos de que não

mais haverá accôrdo com a Cal
ligação, devendo o fuiuro presi
denie do El>lado sahir das fi/ei·
ras liberaes.
E observava o espaveniado pre

feiio:
--Não entendo nada' Para

que esse despacho ião fóra de mão?
Isso forçosamenie iraz água no bico.
Para mim, o que o coronel Aris
liliano quer é sondar os prcfeitos.
-[/\[esse caso,··aconselhou o

major-iabellião.-você finja adherir
ao blóco, mesmo porque, si é son

da, a do coronel, para você, é
O sr. dr. Placido Olympio de Oliveira, secreta- uma sondinha de praia, uma san

rio do Interior e Justiça transmittiu, ha dias, aos prefeitos da pequenininha de nada.

munícipaes um teJegramma circular, que assim finaliza: E o homem que creou as mulas
«Adversarias do actual govêrno tem feito propa- pensionisias a /20$ por cabeça:

lar noticias de um accôrdo, suggerindo os nomes dos srs. -Qual sondinha, qual nada!
Fulvio Aducci, Luz Pinto, Marcos Konder e ,outros para a E' porque não é como vacê ! San
futura presidencia. diflha? Um verdadeiro bambú

Cumpre não dar crédito e manter-se superior a furado de lavadeira.
quaisquer intrigas referentes a successão governamental, E, irritado, incisivo, arregalou
pois tanto futuro governador, como secretarias e senado- os olhos, para logo depois pisca
res, hão de ser escolhidos entre os membros da facção piscar nOVamenie.
que representa a maioria do eleitorado cath'uinese: o Parti·
do Liberal».

o 6ouerno
__________mmna ..wmu...�

ào Estaào
Não quer accôrdo com

.

a opposição

Zé Calharlna

"'�,�-,,,

, ,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIARIO

IMPERIAL-Im,'Jeralriz Ga·
lanie, ás 7,30 horas .

ROYAL-Canticos dos Ca«
tlcos, ás 7,30 horas.

Integral ismo
Cartazesdo

Dia Ameaçado de
morte um

professor

8alanceiando
o patrimonio

do Instituto
Polytech n íco

INDEPENDENTE
Redactor-chefe

M�rtinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\geiltes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collabor�ação
•. eee - __ �_. ��_.,�

CENTRAL - Guardião do
'0exas, ás 7,30 horas.

ODEON -Sob Falsas Ban
deiras, ás 7,30 horas.

Foi pelo seu verbo omnipotente que o mestre deu vida ao

d:funto da Bethania. Foi pela sua palavra magica, electrisante, con
vmcente e arrebatadora que PEnio Salgado despertou a Nação! EI� Reuniu·se, ante ontem, ás 18
!e é o homemy-snthese da nossa raça: o <mediurn» do Espirito Tu- horas, o Conselho Téchnico Ad
telar da Patria; o grande e incomparavel Prophela da Quarta Hu- ministrativo para exame dos ba
manidade!

Não será deooloido o origina 1 "
lancetes de receita e despesa dos

publicado ou não. Nada
II II mezes de fevereiro e março, com

O
haverá que reprima a alma de um povo, quando elle que a administração do Instituto

. conceito expresso En' arii- hi
.

1 II b
comparece na istona para cumprir um grande de-tino, Quando Pol,y'..echnico vem de encerrar a

go ae co a oração, mesmr soli- d f Id b dei d S f
':J �

, es ra amos a an eira o izma oi para que comnosco ou mor- -

.,] - . I. .

o
.

sua mlssao.
cuaaa, nao tmp cca 1"71 respon- resse ou Vivesse, uma Patria. E a Patria não morrerá. O C Ihsabilidade ou endõssc Dor parle N' I I onse o. apurando a exa-

.

os somos como ague le tambor de Waterloo No Integra- ctidão dos balancetes, con.tatouda Rcdacciio. lismo não se ensi t d ti d J'
...

A
'

.

t
ma o oque e re Ira a. a imciarnos a nossa avança· o seguinte movimento linanceiro:

S5 Ignauras da e teremos que continuai a nem u
. .

•

, q � sela apenas com um umco Fevereiro: receita-> l 0:732$060,
ANNO 44$000 I companhCeiro. despesa - 3:439$700. saldo __

SEMESTRE 24$000 arnisas-verdesl Procurae as sédes dos nossos Nucleos. ln- 7:292$360. Em Março: tecei-

TRIMESTRE 12$000 teirar-vos da marcha do movimento Integralista. Propagae a nossa ta: _ 8:767$860; despesa-
MEZ 4$000 doutrina. Desprezae ambições, interesses, a propria vida pela gra 1- 2:926$100; sa!do-5:841 $760.

A correspondencia, bem como deza da Patria. Cumpri o juramento f:"ito. Sêde digno do vosso Em seguida o sr. thes
os valores relativos aos an- Chefe, Plinio Salgado.

oureiro

Bellarmino Correia Gomes, que
nuticios e assignaturas devem Attendei ao togue do, Borés chamando-vos pata luta. terminou a sua missão, com' a doa.
ser enviados ao Director-Ge- Ouvi, camisas-verdes, o toque dos clarins, envergae as vossas d

. .

d '

ção o patnmoruo o Instituto ao

rente Jairo Callada. camisas e vinde marchar, com os olhos voltados para o céu, tendo Governo do Estado, conforme a
raixa ;:�st�_ em mente a grandeza da Patria e a deleza da no.sa familia. Que deliberação da respectiva Con-

A ,<GARAGE AMERICA-
nenhum Íntegralista se escuse de tomar parte nessa campanha é esta C Ih

, gregação, entregou ao onse o

NA» attende a qualquer hora do
a palavra de Ordem. réchnico Adminstractivo os se-

dia (lU da noite. Phone. 1.577 guintes valores: quatro cadernetas
do Banco do Commercio com rs.

Banco de Credito POR COrtTA VENDE SE 5:841$760; trinta e tres apoJi-
Popu lar e Agrícola ••• ters peneus aro··20. ces nominativas do Estado, de
de Santa Catharina Tratar na Officina XA· um conto de réis cada uma e

VIEí�. mais uma apolice ainda não trans-

Rua Conselheiro Mafra 11. 100 ferida de 500$000.
Esses valores foram confiados

ao sr. director, para serem entre

gues no acto da assignatura da
escriptura, no tabellião sr. Olivio
Amorim, por parte do represen
tante do Governo do Estado e

do Instituto.
Estiveram presentes á reunião

lOS
sr. engo. Frederico Selva, di

rector; dr. Carlos Corrêa, proles
sores Henrique Brüggemann e

Herondino Avila, membros do
Conselho Téchnico Administrati
vo e Oscar Ramos, secretario.

Compareceu ôntem á Delega�il
de Policia, o sr, João Belarmina,
professor público na localidade de
Pantano do Sul, queixando-se de
que José João Honorato. tambem
residente naquelIe logarejo, repe
tidas vezes lhe tem ameaçado de
morte e a seus dois fílhc s, casa

dos e, que por st a ; vez,

possuem ii sua prole. Zom
bando das ameaças do seu de
sallecto o professor Bellarmino
deixou correr tranquillsmente o

periodo das ferias escolares, sem

o menor receio das valentias do

Prefiram sempre o ínegua-
-

vavel SABAO
I ND IOde Curityba .

o horarioda
Bibliotheca

seu mlmJg1.
Porém, agora, a coisa mudou

de figura
Termnando as ferias, BelIar

mino, apressou-se em abrir as

aulas do seu curso, o que não

poude realizar em virtude da in
tenção que manlesta José Jo.lo
Honorato em exterrninál-o e a seus

dois filhos que, como medida de
precaução Sé! acham refugiados,
fo:a;id03 do Pantano do Sul.

Ante a gravidade do fado e

a aff!ict:va situação deste pobre e

indelezo funccionario do Estado,
as autoridades policiaes certamente
hão de providenciar CO.11 presteza.' ...

ASSEMBLE'A GERAL
ORDINARIA

O Conselho Director do Ban
co de Credito Popular e Agri
cola de Santa Catharina, de ac

cordo com o artigo 23 de seus

estatutos, convida os snrs, accio
nistas deste Banco para a As
sembléa Geral Ordinaria a rea

Íizar-se na sua séde á Rua Tra
jano nO. 16, ás 14 horas do dia
14 de Março deste anno, afim
de tratar-se do seguinte:

a) approvação do Relatorio e

Parecer do Conselho Fiscal;
b) eleição do Consho Fiscal

e seus supplentes;
c) renovação do terço dos Vo

gaes do Conselho Deliberat"vo.
Florianopolis, 28 de Feverei

ro de 1935.

RIO, 9 CG) - A Delegacia
de Ordem Politica e Social ef
Iectuou ôntern innumeras prisões,

I

em consequencia do; últi: O

acontecimentos.

----_ : - : ------

O dr. Plácido Olympio de
Oliveira, Secretario do Inte
rior e Justiça, baixou porta
ria alterando da seguinte ma

neira o horario para o expe
diente da Bibliothéca Pública
do Estado, excepto aos do
mingos e feriados: todos os

dias das g ás 20 horas, reser
vands-se o tempo que decoro
rer das 12 ás 14 horas para
o almoço e das 17 ás 18 para
o jantar, encerrando ao sab
bados, o expediente ás 12 I

hora�. _ • Ecos do
Prisões no RIO

Carnaval

Rio 7 (G) A �ociedade car

navalesca «Tenentes do Diabo»
foi proclamada campeã de 1 93 5 .

Entre os pagamentos elfectua-
dos pelo Thesoüro do Estado e

.���""""'!"��""'!""�����

publicados ôntem no Diario Oi
{icial, figura um na importancia
de 5 contos ao sr. dr. Oswaldo
da Silva Saback, de «honorarios I
por serviços proiissionaes na res

cisão do contracto de Luz e For
ça de São José» .

O jovem, procurador eleitoral
advoga no caso os interesses da
Prefeitura josephense, que, por
signal, está autorizada a rescm

dir o contracto pela Interventoria
do E<,tado, que é o «coronel» de
toda essa lambança, pOIS concorre

com as despezas todas.
Mas, o que ha de interessante

é que o sympathico . procurador
causidico està, desde agora, re

cebend!) os seus honoranos, quan
do, segundo co!l\emos, o processo
acha�se a «muit os kilometros» .,da
solução final.

Banco de
Credito Po
pu lar e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. ::esp. Ltda.)

Segundo ouvimos numa roda
de entnusiastas dos «Tenente do
Diabo», no sabbado de allelua,
sahirá á rua um sumptuoso pres
tito daquella sociedade carnavales
ca, que irá «tontear» muitos dos
entendidos.

Assim é que o carro de mu

tação «Vaso encantado», conce

pção do sr. Galliani, reapparece�
rá com outro aspecto, radical
mente modificado e com mUta

ções de assombrar.
Os Minervinos não estão d�s·

cuidados e pelo que chegou , o

nosso conhecimento a [not! de
sabbado de aIleluia vae ser uma

----- _:.. c')isa louca.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
rRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri·
gir-se aRaphael 1Jígíacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

Rua Trajano �1. 16

(Edificio proprio)
Garaga Americana

Rua Francisco Tolentino n: 1
TELEPHONE 1.577

Tambem no Rio
venceram os "Te
nentes do Diabo"

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5·[. ara.
CICAviso Previa 6·r. ara.
Prazo Fixo g.[. ala.

EMPRE-
GO: Para trabalho ex

terno, preciza·se de peSSOéS acti
vas, na Crédito Mútuo Predial.

A par de direitos politicos, tem O I�E ITOS ECON M' I /!III
inteIlectual e moralmente.

a familia direitos economicos.
.

� I .

Infelizmente, a miséría genera-

De um modo geral, podemos
--

-

lizoll bastante o trabalho pueril e,
dizer que a soci�dade tem o de- como o trabalho feminino, não se

evet·ra doe dPI,rrOe�torcdionar � .rfdamilial'l e COS OA FAM I 1..1A pOder1á, talve�, ;e1m �gravar mais.

" 10 e eXlgl ague a,
o ma, suppnml- o oe prompto.

uma base economica solida, para
O que s:! quer é, justamente,

que o grupo sociologico funda· M . GABR I EL melhorar a sorte desses infelizes

mental poss� conseguir normal- e não será tolhendo-lhes os meios

mente a SC'ma de bens economicos Para A GAZETA
de matar a fome que se ha de

ne·:essarios á sua vida normal. consegui·lo.
E como estes se conseguem �p'erCIJSSÕeS que têm sobre a fami· maes, sempre desaconselhavel, por ciedn.de, como o trabalho infantil Porque, muito errado andam

com o trabalho, segue-se que Q> lia, quer em sua conslItUlção, O trabalho deve, tambem, ser isso que vem desviar, de seu ver- de;;regrado. lOS
que pensam resolver tudo á

trabalho deve ser garantido e p�'o- gUf.r em seu funccionamento, não garantido e protegido quanto á dadeiro objecto, uma actividade Pois elle mata, pela raiz, essa força de decretos. Assim os que

tegido na familia e jota: di, �.�mos já a desoccupação, m'iS forma. preciosa. essa cousa preciosissima, individualj querem resolve.r o problema da

quanto a accessibilidade, a simples ameaça dêsse mal, essa Assim, é necessario quI'! o mo- Por trabalho fóra do lar en- e socialmente falando, a educação. m:::ndicancia com a sua prohibição
quanto á forma, iI .lsegurança economica hoje gene� do de trabalhar não prejudique tendemos, não apenas aqu.Jle que I Dizemas ° trabalho de3regrado legal, co:no si a miséria escon-

quanto ao fim. . ralizada.' á familia e até que, quanto pos· se processa fóra do lar material, I e nelle não incluimos, _é claro, a dida fosse menos miseravd .

.

E' necessario gue O tri'�balho, Quanto á solução, seria infan- sivel, a favoreça. fôra da casa, mas aguelle que, de I' activid:tde de3envolvida p=la cri· Uma lei prohibindo o trabalho

Seja accessivel á famílIa" isto é, til ir pedi-Ia ao Estado. Isto não se poderá conseguir qualquer fôrma, se afasta da ver- ança com fins educativos, mesmo feminino ou infantil não seria ,�

que elIa po�sa, de facto, trabalh�J ( .

E' �ma consequencia do esta- de todo, � logico.
I

Mas, certa· dade!ra acti�idade do�estica. .1 qu� se lhe ajuntem, ta�bem, fins xequivel, né!m tão pouco, solucio·

Sem dUVida, uma das ma IS tIsmo lIberal em que, ha tanto, mente, mUlto se pOde e se dt;ve Pode, aSSim, uma mae de faml- mais ou menos economlcos uma naria o assumpto, si o fos�e. '1
p: rnicios:is deficiencír ÁS da orgar á- vivemos, esssa attitude tão com- progredir nesse sentido. lia, sem sahir de casa, passar o I vez que não prejudiquem a edu- Entretanto, é fóra de duvida

zação social moderv a é essa q ue mum de' exigir tudo do Estado Deixemos de lado, para não tempo todo trabalhando para fóra, cação. que o Estaào póde e deve, des-

mantem, no mund, J, trinta milh;ões e de culpar o Estado de tudo. nos alongarmos demasiado, as com preJUlZO notavel para sua A infancia não está separada de logo, oppor restricções á ex-

de dewccupados .
O orgão politico poderá, tal- fórmas de trabalho prej\.idiciaes verdadeira missão. da ida.de adulta por um limite ri- ploração da fraqueza, legIslando

. � gtlando (', desoccupado é vez, offerecer um ou outro paI. ao individuo isolad? Infeliz�ente, muito longe est�·IJ goro�o� m�s a transição se f�z prudentemente sobre o a5sumpto,

�herê cJ:c fa,:�'ii' .Ia e a puralyzaç.lo liativo, pod�rá até (longe de
..

Estas, sem duvl�.�, repercutem mos do ideal d:ste pont? Ma:s quasl msenslvelm�nte e n�da maIS como hoje fazem quasi todos os

forF.da d� sua actividade vae rc- negar, a f f I r m a m o -I o de- SIl1lstramente na famlha de gue o necessano se torna, pOIS, provI· raz0aveI do que Ir o memno ad- paizes civilisados.

'�ercutir ;:�mistramente no grupo a cididamente) concorrer notavel- indívi�uo é componente •. como re- d�n�iar para ir pouco.a p?U�O �ui�indo, nã� s� os c�nhecimentos As medidas mais efficazes, eO;

que pf'rt .ence, a Iddiciencia St� mente para a wlução;. esta, po- percutIrão, tambem, ben.ehcamente, e!lmmando as formas mais pre)�dl- mdlspensavels .a profissão, como tretanto, serão sempre as indire

mostra duplamente perniciosa, pois rem, não ha de ser smão o pro- as me�hores que se obtIverem. claes do trabalh� e�tra.do.me3tIco, tambem, o habito de trabalha�, o ctas. E estas estão subordinadas

vem pr.ejudicar, não só o indivi- ducto de reformas profundas �o yeJamos antes. certos aspectos ur�a, vez que nao e posslvel sup- qual, so trabalha�do, s: adqulle. a uma radical modificação no a

duo, mas o gru:;:>o e, não só ao � modo social. d.e pensar e de agIr. typlca�ente famIlIares da questão. pnmll·o, de todo" Con?emn�vel e, porem, o tr�- ctual modo de conceber a vida,

indivj duos COffinonentes deste, mas A acce3slbIltdade do trabalho, ASSim, por exemplo, o .traba· Cousa analoga 3e da com o balho mfantII desregrado: que tI- os direitos e os deveres sociaes,
•

em SI m':'smo o direito ao trabalho é, pois, o lho feminino. trabalho das crianças, ra á criança tempo e energia pre- modificarão essa que teria, como
ao propno grupo �

:t

considerado. prImeIro direito economico da fa- O trabalho da mãe de familia Poucas c,ousas são, de tal modo, ciosos para a propria educação e, consequencia, uma organizaçãO

São innegaveis as nOCIvas re- milia, �
fóra do lar é, em condições nor� prejudiciaes ao individuo e á 50- muitas vezes, arruina·a physica, mais justa e racional da sociedade·

•

t.�
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Commercio, Industria I""""'-��""'��, A falta de energia electrica

� D E S P O R TOS � TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

� .. MERCIO DA CAPITAL --

�
-

..

� Redactor CYPRIANO JOSE'

1$000 ��������� ���������OO�
1$000
2$500

4$000
30$000
3$000 O Tamandaré, o team de

4$500 foct-ball que r .surgiu ha pouco,

4$000 promoverá um brilhante festival
4$000 no dia 24 do corrente, nelle to-

3$000 mando parte os mais lortes qua-
8$000 dros da cida de.

E' pensamento Jos dirigentes
MADEIRA DE LEI - PRI- desse club disputar tres ricas ta-

MEIRA QUALIDADE ças, nas provas finaes do torneio.
Taboas de lei est. (3x23) duzia

38$000
Taboas lei largo 3x31 dz, 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

�����������������
� �

� Attentae �em! �
� A AgenciA Moderna

��
DOMINGOS ASSIGNOU �1

l�

CONTRACTO gj de Publicaçoes, com séde �
Domingos assignou contracto � em São Paulo, é autorizada e fis- �

onte� com o Boca [unior, tendo calizada pelo Governo Federal e r}.\1
recebido 12.000 pesos no acto � possue a carta patente n. 112 �j
da cerimonia. O Vasco ficou na �f,; �

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por
do maior crac do Brasil. semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �

O «VASCO» AGORA r�1
QUER O FLAMENGO PASSEIA �j EXTRACÇÃO com globos de crystal,

O Flamengo partiu para Bello � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �.
O C. R. do Vasco da Ga- Horizonte, aonde disputará, do- �1 ' teios são presenciados pelo povo [�

ma, o team cabeça da «revolu- mingo proximo, uma partida con- � l'K.

çôo spcrtiva> , vendo arder a tra o Athktico local e, na terça- ����������l��h�i��.
consciencia.Ivae proprô um tratado feira, outra com o America F.
de pacificação ainda este mez. Clube, também dagudla capital. ���������l�W�������
Talvez que esse tratado vingue. �, T t

III

d �
pois o Vasco é o manda chu- OS BAHIANOS VEN- � ranspar e rapl o ��
va da Capital da Republica.i.

'0, bah'a;!�� dispua do � Florianopolis
I

Bom Retiro �l}i.816.000 PESSOAS NUM Campeonato Brasileiro de Foot- r� ACElTAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOM.ENDASJOGO! ball, venceram facilmente os ser- l�

gipanos, collocando-se para a lide � Fett & C ia. L i rn itada �
A maior assistencia de um jÔ-! com os pernambucanos. [t;l AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol f'(l

go de foot-ball, foi verificada na - l� O encarregado MARCUS MOURA l��
Gran Bretanhan'uma part ida de OS PERNAMBUCANOS Gi�l�Wt��,'!2�·��f�������
campeonato com 36 dubs dispu- NÃO QUEREM
tantes. Os pernambucanos recorreram ��!�����2.G�l��t��('!2���

áC.B. D., paraque o" emba�e � CONVEN�A-SE
-----------

contra os bahianos não fosse

reah-I
'T

zado em S. Salvador. A C. B t'{4 que nos :eceptores PHILIPS são aproveita-
BANHA Querendo reparar, engraxar e la- � d t d t t

.

t d
..

�D. de prompto designou a Ca- � as o as as _lmpor an es conquis as ;l_ sciencra

(Por caixas de 60 kilos) var seu automove] procure a «GA-
pital da Republica para a séde rí� do radio, razao porque recommendamo-Ios.

�Em latas de 20 kilos 155$000 RAGE AMERICANA» rua �j
Em latas de 5 kil�s 158$000 I Francisco Tolentino n' 1. da importante peleja. � AGENTES:- COSTA & Ca. :
Em latas de 2 kilos 160$000 O «TAMANDARE' EM � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �

MERCADO CALMO Junta Com . \ESTA �������:::.?:"J .•.

rJJ

XARQUE
•.

Domm�o, as 10 �oras, o Ta_- ���,� . (����������;:W�
merc ia I do mandare empossara a sua di- •oe. • e�oe.D�

(por kilo) Estado
rectoria, offerecendo um momento' (\...,

Mercado de Florianopolls Mantas Gordas 1 $900 precioso �os seus, asso�i�dus, cujo I �

$ P M 1 $700 comparecimento e solicitado em
� I>

Feijão preto sacco IS 000 atos e anta Mês de fevereiro 'sua séde, áquellas horas, acornpa- � •
Feijão branco saccp I 5$000 Sortida regular 1 $600 h d d

.

f T � •
Feijão vermelho sacco 15$000! MERCADO FIRME CANCELAMENTO DE FIR-

n a os e suas respectivas amuras.

• •
Milho sacco 10$500 MAS INDIVIDUAES Box � I'�Batata sacco 1 0$000

. DIVEROSS G �

(p k l ) E - d 9 d f
. Dentro de pouco dias seguirão �

Amendoim sacco 1 O�OOO C'"
ar i o

6$000 d 1 m93s5esfsao
e

II ed
evereiro

rumo a Buenos Ayres os boxeurs •
Arroz em casca sacco 12j7'000 era e oram cance a os as se- " .

C b I $500 int f' brasileiros, que vão disputar o

Farinha BarreI'ros sacco 12$000 e o gum es urnas:

1) R
t: S I t t b campeonato sul-americano de box.!Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $700 omao c iwar z, es a e- A' .

d
.

T
.

h 1 $600 I id Alt B" rapazia a mostra-se brrn am-

Farinha de milho sacco 14$000 oucm o eCI o em o rguassu com o
.

d
'

Ih d mada, especialmente com os ul-
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO comrnercio e secc?s de

mo a os
timos resultados obtidos nas recen-

Ervilha kilo $200 P 90 d ' , etc. por ter orgamza o uma so-
Iraças Iv a VIsta

I
.

ddItes uctas que travaram com ex-

Banha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$963 Cle a e para exp orar o mesmo
trangeiros.

Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 genero.
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790 2) Vidal Ramos Netto, esta-

Ten n is
Carne de porco kilo 1 $500 « ltaIia 1 $023 belecido nesta praça, para o com-

,

Toucinho kilo 1 $500 mercio de carne verde por ter Em Virtude da situação do

Ce"ra kI'lo 5$000
« Portugal $500

organizado uma socie'dade para sport brasileiro, não vuão mais
«NovaYork 11$870 B'l

. ,

Mél de abe1haslata 17$000 « Hespanha 1 $620 explorar o mesmo genero. aOf
raSI os ten!1Isdtas �mencano�

Nozes kilo 8$000 3) Joaquim Antonio Vaz esta- e rancezes, que evenam aqUI
« Suissa 3$$8780 belecido nesta prara com o' com- disputar importantissimas partidas.
« Belaica 2 80 "

:t ,

« B. Ayres 3$450 merCI? de carne ve�de, por ter
Remo

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200 orgamzado uma SOCIedade para

R f d k'l 1 $300 H II d 8$065 explorar o mesmo genero. Reuniu-se ontem os dirigentes
e ugos pesa os I o « o an a .' . . . 01
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

4) �ulgenclO VIeIra Borges, do remo nesta capItal para res -

Só O profissional competente e criterioso
K E t·" 5 h'"

estabeleCIdo nesta praça, com o vaem assumptos da provema re- � ,

d5TOr 2m 20-2 n rauaS2 a luas .

d d l' d I" � po e executar com esmero todos os trabalhos
13 a 20-2 commerclO e carne ver r., por gata e a rea Ização e e lmmato- W h t h'

.

d
�.

F ( ) 89.963 24.302 10367
'

d
.

d d
'

d d d I�
p O og�ap _lCOS,. garantm o-vos revelação, cópias �

eijão saccos . ter orgamza o uma socle a e para nas ten o si o marca a esta para I � e amphaçoes lrrepreensiveis e absolutamente �.
Arroz ( ») 105.759 17.945 13.434 explorar o mesmo genero. para o dia 17, em vez de ama- � duraveis.· <O
Farinha ( ») 34.414 20.824 7.906 5') Emiliano Rosalino da nhã, como já foi noticiado. • G
Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 Costa, estabelecido nesta praça, Quanto a transferencia desco- O REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ..
Milho (saccos) 25.496 com o commercio de carne verde, nhecemos o Motivo; achamo:; ell-I NA CASA O
Xarque (fardos (Falt1a3m·5a6)·sOsahI'das dos deposl'tos partl'culares.

por ter °lrganizado uma sociedade ttretanto tnãlo :er mais épocha para !*�_*���� ..
para exp orar o mesmo genero. aes pro e açoes. ..._�..�••�,---------.....

e Agricultura
Preços correntes na praça de

Florlanopolis
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
Indiana 28$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

ASSUCAR

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

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

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 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

DIVEnSOS

Sarrafos \...

Mercado do Rio
FElJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo II $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 40$000
Vélas stearina caixas 35$000
Zéil Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 50$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de! milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspeCIal 50$000

Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom
.

46$000

C· M' 1 ·1 $500 Japonez EspeCIal 44$000
imento aua sacco B $0

Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000 �.pone� ?; j�$06�
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

ica orn a

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

(Por sacco de 50 kilos)
Fina com pó I 3$000
Grossa sem pó 11 $500

MERCADO FIRME

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

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

COUROS

Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á rua Con
ce Iheiro Mafrà, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
com força de 6 HP, muitissimo economico e íunccionan
do admriravelmente, 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 econornico. Optimo para mover officinas typogra
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to
da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor

rente para as suas machinas.

.

Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,
pois que se presta para as suas officinas typgraphicas
ou mechanicas.

Preço para a venda 5:500$000.

Foot-ball UM JÁ VEM...

Del Debbio, back brasileiro
que integrou o quadro do Lazio
F. c., na ltalia, está de malas
promptas para embarcar para o

Brasil. Del Debbio ficará mesmo

em São Paulo.

FESTIVAL DO «TAMAN
DARE�

o FLORENTINO A
FRENTE

DOIS QUE SE VÃO

Canali e Alvaro, do quadro
do Botafogo, do Rio de Janeiro,
já partiram com destino á ltalia,
onde vão ingressar no Turino F.
Clube. Canali vae e Ariel e Mar
tins irão brevemente.

O Campeonato Italiano de
Foot-baU prosegue muito anima
do, estando á frente do carnpeo
nato o Florentino F. C. O
Lazio, clube dos brasileiros, está
em ultimo lugar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND

I,

!

"_�,, .' .�.�
-
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Almanak Laemmert

C�hegou
A 1:0'Z DE OURO

O Radio de Qualidade

Atwater Kent
O> .rnundo em sua casa

DEM( )NS1:�AÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Ganc}ra e Casa M iscellanea

A Educação na Russia Sot<ié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo --- Far Souza Ca'
margo
Psyco .}lnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva

I Cassacos - Por Cordeiro de
�p-elpUV
Edições de Adersen - Edilorc�
Edificio d'A NOITE - /4.

�==================�================����=.
, --��================�� andar RIO

------_

Preferir o Sabão, INO lO de (Curitiba)
é dar valor ao que é bom, é ec;anomico e

EXPERIMEN'-E, E V E R�A

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirúrgica-operações
Escriptorio R. Felippe I

Schmidt rr 9 Phone 1483

fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

( Guia Geral do BrasilUNI C O
(Cuia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANN05 de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

0----- ----- --------------- •

I

,
I
I

I
t.

I
I

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

ResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone. 1.285

•

uotumz -- Districto feaeral
2� ., �. São Paulo. minas e Paraná
3' " .- Demais Estcõos ao Brasil

e mais 2.000 exe.tJlplares do volume especial do Estado de
Santa Cathàrina

CIRCULAÇÃO: Naciol1al-Em todos os Municipios, Capi
taes' e' Estados do Brasil

Volume vspecial a.''JEstado de Senta Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma comPleta

elUO de informaçôeso sobre .L�5tado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Pr�){icionaes.

I'/!7:!7Lr-- 1

Redactor neste E.stado:-A. Ml7ptenegro de Oliveira
Director-propríetario da «hh-lrmação Commercia]>

I Rua Esteves 1'unior, 16

[ F L O R I A N O" P_O_L_I_S _

.Refinação de Assucar
--------,_ --------------_------

Dr. Ricardo Got\smann

Médico -- Operador. E�

pecialista em alta CiI ur

gia e Ginecologia
R.e3. Rua Esteves [umor, 26

I

,

TELEPHONE 1131 I
Consultorio: Rua '"Crajano /8.

TELEPHONE 1284

Das 10 ás 12 e das 14
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

=de=

==JD,ã� Sel�'a==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

FIorisbe. '0 Silv,a
Avisa a dísfincta fregue 'Zl,:a que acaba �e �eceb�r, LINHO,. FRESCOT e CASL 7M, 'f�A na m.a�s alta

novldad�, espera, sem compro: nís .. �o, a visita de
seus amigOs e freguezes. -

.......

RUA JOAo PINTO N.·, 21

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna-

SYPhillSI,'Vias Urinarias

Consultoria e

ResidencialRua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

i
f

I
I

Rua Trajano, n' 1

sObradol/:1 Telephone rr 1548
!

'

� tI

Advogado

Fabrica: Rua Bocayuva,. 154

De� 'osito: Mercado, 36

---oo--

_--�--- ------ I

--=====:

Novi&'ade,-S;
i�t�'raria,�

Pelleteria
Argentillla'

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. C_a_tharina II
iiiiiiiiiiiiiii

VENDE-SE
lima confortável c.1sa, sita na rua prin

cipal do districto -[oão P, -ssôa-, com fundos
para o mar.

TRA1'AR NESTA REDA\.-:ÇÃO

,,:..:..= Compra-se peIles·
crúas de Gato do Mat
to, Graxaím, etc.

Curte-se, lava-se e
reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

fabricado com Oleina
rendôso

É SUPERIORQUE

EDsCAriPtworiodde A,dvJocaCia I
r. . an er ey uruor

r

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
í
!DO

Dr. Aurelio Rotolo Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEml('Q

João José Cabra', provi
sionado.

Com pratica nos hospitais
da Europa j

MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS.
1?,. Felippe Schmid/, 9-sala 3-

Telephones-: ...;:t'-_;'Diognostico ôcs molestias
Internas pelos RAIOS X

I Tra�amentos çom as Radio -"
I Ondas Curtas e Ultra Certas I
Radias U. Violeta e Infra-Vero;
melhos-Completo Gabinete de

EIl cricidade Medica !
Applico O Pneurno-Thor'ox Ar
tificial contra o Tuberculose Pul

monar, com controle roàiologico

Consultoria: R. Felippe:!
Schmidt n: 18, das 9 ás 12,
G das 14 ás '17 hS.--TeleO

>. I

1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto 75-Telef.1450

,

J

Escriptorio
Residencia

,
I

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua j

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. - -

Caixa Postal, } iO.

Dr. Slzenando
Teixeira Netto

===================�

----------------

Clinica Medica

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utiíisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

TIJUCAS

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
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�
C I k

�ji, e\�'

i r·· epc e I··�·��
� �

I F'II�laes eM�..
t�\��leE�2�!A�9r!!i�L.I�una Lages I

�I�
I I I MostrtJario permanente em Cruzeiro do Sul �}�

rXl' Secçao de Secçao de S'ecçao de �1

� Faze�:a�En���;�es e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: �
� Morins eI Algodões .

I I MMaChh!nas de benff�fi.ciar �madheira. �
� Lonas e rnpermeavets Materia em gera para construcções: ac mas para o remas mec arncas f�

� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, Ierragens 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 �M

Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrlcos

ISabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmissões: eixos

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

�J� 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 6j
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
�

-------------------------------- �
� En.preza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna'1 e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca'" �
@�WÂ� ��� ��Wl����!���}��i��_�V����AVA��
-Companhia Alliança da Bahia

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

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

pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins 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 fermeto bulga-
1'0 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 exi-
D E gente.

Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no Vi rgi I iO J asé
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.' GTelephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- areia-Rua Tira-

�:::::::====================1M=4=�===_=====�=C�_ta_J_,_c_a_fé_A_a_Il_ha_e_H_o_t_el_p_et_ro_p_o_l.�_i
__

T =.==,=
....====::::::I�::::::�,��_d_e_n__:t:_::.e_:::s�n�.__:_l::_O_-:__'FI=ilr�ia:n:o�po�li.

ARTIGOS PARA I-IOMEN
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

--- Funõcrõc em 1870 ---

5EB'UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I
rrpital realisaào 9.000:000$000
F'\eservas mais àe 36.000:000$000
Receita �m 1933 17.762:703$361
Tmmouals 13.472:299$349

• Respon<;cbiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaaes referem-se sórncnte aos ramos àelfOBO e TRAN5PORTE5, que são os DOl5 UNlr05 em que

a rompanhia opérc)

IAgentes, 5ub-Agentes e Regulaàores õ

e Avarias em toàos os

I
Estaàos ào Srasil, no Llr-uqucr (succUrSal). e nas principaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOSO & rIA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobraào) raixa postal 19
T'el eqr. ALtlANÇA Tcleph, 1.083

Escriptorios em Loguna e ltojohy
Blumenau e Lages

Sub-Agentes em

Sociedade Immobiliaria Catharincnse Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso'
Escriptorio e adquira U!v: 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 contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
tinàa Vista Panoramica.

Eaptenôlôo praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potcuel,

Terrenos comptatcmentz planos.

19 VILLA SALNEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Hercilio Luz.
800 ào Branàe Quartel Feõerct, em construcção.

600 õo Brupo Escolar Jos� Soifeux.
Na s�àe ao Districto João Pessôa.

-"�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaàe se encarrega õc ronstrurção àe Préàios

cs lótcs cõqutrõos, mcô loril e O pagamento oe urnuentruõc á
vr.sta e o resta'te em pagamentos mensaes.

á João

lnformações completas, á Rua Censelheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

.

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

... ct' õ?, __ .,

Chiquinho

r GARANTIDO
��"i! E CUSTA 6 $

a DISSOLveNTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVQ$

RUGAS E POROS ABERTOS

I UonfeitariaEspecialidades em carameIlos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades pare! ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I: .

Filomeno & ela.
End. Tel. FI LOM ENO

• II •

AUA
_

C1DAO� 'JTADw.,O__ �

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.

I
SE QUERES ANilAR 02

M d· t
AUTO commodamente e com

O 'I

S:J8
segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- Ford V 8 ..200
BRO N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAl3!
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

I PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

Punêcõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

Caixa postal129 T'el. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvp:J:lrailhia. Estereotypi
Encaàernação, Pautação, Tro
bolhos em Alto Relevo etc.

- , , -

,

I Alcool
Atacadistas U Iysséa

, fi
.

& Sobrinho M

R. CONSELHEIRO MA-
FRA N. 70

FLORIÁNOPOLlS II

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

'Zina

," I,'

li

.,.J( ••..r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ttl:l"demde re.IExigindo9 r"'essa a I,
I .

dois gene-
raes
RIO 8 (G)-O general Góes

Monteiro, de ordem do go
vamo, mandou qUE! regres
sem ao Rio os generaes João
Gomes e Waldomiro Lima,
respectivamente comrnandan.

__iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiíiii__iiiiiiiiiiii__ZiiiiiliíIiliiliiiiiõr;;;,;;;;;;;;;;Miiiiiiiii8Ui..i_iiiiiiiiiiii�_ te da I a. Região e in sp 2cto r

I
do Segundo Grupo de Kegiõ·
es, que estavam em goso de
ferias, em Caxambú.

ETA
Comprae para vos co-nven

cer o formidavel e economi-

co SABÃO INDIO
=

I�"""'=-z =--2"'--51I 68 MARÇO 29711

9
SABBADO _j

-i-Eu, senhor, quero ser

Armando Ferraz

Passa hoje o anniversario na

talicio o sr. Armando Ferraz, di
rector do Banco de Crédito ...gri
cola de Santa Catharina e mem

bro do Conselho Consultivo do
Estado.

Esteve hoje em nossa redacção , C,rist.iano _?chlichting, Aldo S.
Augusta Fornalli, reclamando con-

d Oh�elT�, liener?so Domingues
d

,. .

di' 1 di: Oliveira Cesario H Netttra a espncencia e es eixo (a,
'

.
.

. o,

nossa Policia Civil, que até hoje ts� Athanasio de Liz L�mos,
ainda não tomou as devidas pro-

UIZ .Adolpho Born� Nlcol,au
videncia, para punir a sua aggres- Antom� Kretzer, Paulm? .PereIra
sora Laura, que lhe produziu sé-

dos AnJOS, Pe�ro ZapelIm, Viei.
rios ferimentos no crâneo. r�. & Comp�nh:a, E�elberto Ba·

Aqui Lca registrada a queixa
silides de Oliveira, T�ago Ferreirj,

esperando uma explicação por �e tllbuquerque, On�al Ferreira
parte das nossas autoridades. e. buquergue, �ocledade Co.
-----------_ .Íonizadora Cathannense.

A mulher catharlnen-

se na Constituinte*
*
* -s-Excellenie para lavar

velhos quadros a óleo é lavai-os
com leite morno, seccarulo-os im
mediatamente. Estadoal

Lancha

Na Casa de Delencão, o dire
elor faz uma visita a�s detentos
e diz

- Cada preso daqui precisa
ter uma occupação, Qual é a

occupação que você quer?
O preso interpellado responde:

caixeiro oiajante,

Com a annullação da secção de Rio Uruguay, onde
o politico liberal e prefeito de Caçador, engenheiro Leo
nidas Coelho tinha grande votação, a única modificação
havida na chapa do P. L. é que aquelle prefeito, já diplo
mado, perdeu o mandato, sendo substituido pela brilhante
escriptora barriga-verde, prof. Antonietta de Barros, a pri
meira e única mulher catharinense que figurará na pró
xima Constituinte Estadual, onde, é certo, encontrará oc

casião e motivo para firmar-se no �conceito e admiração
de seus coestaduanos, de vez que lhe sobram os dotes
para isso.

A Alliança dos Partidos «Por Santa Catharina, teve
inalterada a eleição dos quatorze deputados, cujos nomes

são conhecidos do público.

Pede justiça!

t'HESAm UNS ...

Está nesta capital o sr. Ro
dolpho KaHeck, prefeito de Dal
bergia,

Ácha-se nesta cidade o sr. Jc
vino Lima, tabellião em Mafra.

Ao distintto anniversariante se-

rão hoje tributadas pelos seus
Encontra-se em Florianopolis

. " o sr. Manoel Florentino Macha-amigos expessivas e mequivocas
demonstrações de apreço e estima. do, politico liberal.
A Gazeta cumprimenta-o.

Transcorre hoje a data do
anniversario natalicio da exma.

sra, d. Santinha Romanos, pro

prietaria da acreditada Casa Ro'
manos.

A Gazela respeitosamente feli
cita-a.

fAZEm ANN05 HO')E:

MUNICIPIO DE TIjUCAS:
Acha-se aberta, na D.'!!egacia Galena e Braz Revoredo.

Na proxima terça-feira, será FiscÇlI, concurrencia pública para
Continuação da 1 a. pagina , a venda da lancha a gazolinasolemnemente 1 a n ç ada. �a

d f'l E pedra fundamental do magestoso «Epitaci,.) Pessô:l.»
resumo os nossos 1 ms. stou

di , id
d I bli d pre 10, que sera construi o na

certo e que o cu to pu uco e
15 d N b

FI' I' b' d praça e ovem ro, pala a

onaúopo IS sa era correspon er, D'
.

R' 1 d C' .

f d E I· II irectona egiona os orreios l I I nfo rmacàOo es orço a mpreza mpena T I h IL d d
.

I
e e egrap 05.

t a. acorren o aos cinemas m- C· I"perial e Royal nas exibições des- Ommerc Ia
ses tlms.

Aliás, tenho certeza de que
O melhor sortimento de

nunca se viu aqui nem se verà me- artigos para homens só na

lhores films do que os deste an- �asa A CAPITAL.

no aos anno da United Artists, na
cinematographiado Brasil.

gRegressará amanhã, a esta ci
dade, pelo Commandante Alcidio
da sua viagem á Capital da Re
publica, o 2' Tenente da Arma
da sr. Jorge de Arruda Proença,
presidente eleito da Federação
Catharinense de Desportos.

A grande tempora
da clnernatographi
ca da U n ited Artlsts,
no Imperial e no

Royal

Predi? dos "Epitacio
Correios e Te- Pessôa"
legraphos

OUTROS PARTEm ...

a exma sra. d. Maria
laide Gama Camargo;

a senhorita Julia F. da Cama-

Para Rio do Sul seguiu hoje
Ade· o sr. Antonio Luz, agente fiscal

naguelIe município.

ra;

a senhorinha Maria J. Sohn.

SENTe NOVA

Acha-se em festas o lar do sr.

AstrJgildo Machado, activo em

pregado da Cooperativa Malty,
pelo nascimento de
busto menino.

regularidade
da concessão
A DirectOli 1 de Terras e Co.

Ionização está chamando I por edi.
tal, par a apresentarem plantas do
projecto da respectiva colonia e

relactorio completo da vida da

MUNICIPIO ot BOM RE.
TIRO:

mesma, os seguintes concession�
nos:

MUNICIPIO DA PALHOÇA:
Humberto Meurer , José Vaz So
brinho, Nicolau Antonio Kretzer
José O'Donnel, Antoniu Macha�
do da Silva.

MUNIClPIO DE FLORIA.
NOPOLIS: Cantalicio de Araujo
Rosli!1do.

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

Seguiu hoje para Blumenau,
onde dirige o Laboratorio Sam
tario da Defesa Animal, o sr.

Camará Martins.

Segundo fomos informados a �J�'::i:"''''::lÇ''''*"�'-"''''''''3?'""",,..,....''''''II';r."<I
j�

""""'''''''''"'''''''"..".,. .._.''''''''''�-'''''''..

--�«Informação Commercia],: sema- � �
nario que se edita nesta cidade, � Esti Ihaços... �
sob a direcção do sr. Augusto �� �
Montenegro, passará a ser publi- � K
cado diariamente. .����� ����Impedirá o desem

barque
fALLErImENTO:

Satisfeitos pelas impressões obti
das apressamo-nos a transmitil-as
aos nossos leitores, que, desse mo

do, estão de parabens.
,

e
Falleceu, ante-hontern, em An

mais um ro- gelina, o jovem Ivo Clasen, filho
do sr. Reinaldo Pedro Clasen.

HABILITAÇÃO

No Cartorio do Registro Ci- Em sua residencia á rua Bo-
vil estão h a b i 1 i í: a n do-se para caiuva falleceu ôntem o sr. Oli
casar: Theodoro Carlos Germano veira Vieira de Souza Jm. ins
Dücker, natural do Rio Grande pector aposentado do Telegrapho
do Sul e a senhorinha Di!za Sou- Naci:n;al.
za Capella, filha do sr. Heitor O :seu enterrameeto effectuar-
Capella Livramento. se-á na. Cemiterio de Itacorob·y.

�r�����1 VI51TA5

� AgencBa Moderna de � .

,(:J Ia _ �M Acompanhados dos srs. Carlos

�1 Publlca(�oeS r� Hi.ldelbrando, e Eeu :ilho, esteve

li� Autoriz.:;).da e fisca i Iza- �A hOJe em nossa r�dacç.ao o sr. Er-
� ,7· cJa .'::_" , G F �� nesto Von Bloedan Inspector da

�' pE_ O
,..

overno e- ::$] Sociedade «Oms» Ltda de São

�� dera I -.. Carta. Patente, 112 � Paulo, fabricante das hygienicas
�� �� fóssas denominadas -, Fóssas Seguiram hoje para Capivary
�i RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 8-3-935 �l� S t' O o engenheiro Newton Costa e o

� I' P rem iO 9O99 �"1� I e�cs:� E���sto Von Bloedan; fiscal João Grumiché, GJue ali vão
�1
2' " , actualmente nesta cidade, prose- tomar providencias immediatas no Por ter seguido ôntem para o

'''� 3. "
33O9 ! guirá viagem, por esses dias, com sentido de restabelecer o transito, Rio de Janeiro, o sr._ dr. Anto-

r�� 1412 �'IJ,.�
: destino as cidades gaúchas de D. presentemente interrompido, co� nio Bottini, Provedor da Irman-

��
..45: :: 67O4 r� Pe�rito � Jaguarão,. onde _vae .0: desbarrancamentos e a d:strm- dade do S. S. Sacramento e N.

P-�l 2S68 . 1� realizar Importantes ms�allaçoes. çao ,d� duas pontes, em vlftu�e S. das Dôres, passou a PIOvedo-

Éf� . �� Agradecemos a gentIleza da I do ultImo temp.oral desabado so- ra ao sr. Flavio Ferrari, secreta-

�r:7]""",, visita. bre àquella região. rio da Irmandade. Saraplão
�. �aenm"*4m�.m*�%��""""""""""""""""""""I.

ROMA, 9 (G)-Segundo no·

ticias chegadas aqui a Abyssinia Q ..amprepara uma grande força para UU
impedir o desembarque das tropas

nelle ...T'Ã'XAI her�eiro?Pinche

O Diario Official, està pu
blicando edital, convidando os

herdeiros sucessores do finado
Augusto Schlidt, natural da Alle- I
manha, a se habilitarem, dent: o I'do I>razo de 90 dias.

RIO, 9 (G) - Amanheceu

completamente salpicada de

pinche o prédio da residen
cia do leader da maioria sr.

Raul Fernandes.

dagua e exgoto
Durante o corrente mez se

procederá, na Collectoria Esta
dual de Florianopolis, a cobrança
das taxas dagua e exgotos, rela
tivas ao primeiro trimestre do
corrente anno.

Grande teme-m Religiãoparai
Capivary

RIR ln -

I rmandade do S. S.
Sacramento e N. S.

das Dôres

t�nto para roupas finas corno para rou

pa cornmu rn
._.. I �======:;._............ ..w _ ...

rE�.comrnenda-se

SI\\)Í\O VIRGIt'A��Dt�t.:.I�'1
""WETI [L ir.(º
JOINVlllf:

-

u.,,-�, "t.:-.'" ';}il...�·�:,
"','

o sabão

uVirgem Especialiàaàe"
de Wetzel &. eia. IDa Joinvile (MARCA REGISTRADA)

._--

....
'

...:

Zé-Catharina e a co

ruja dos «M'iner
oas» ...

Zé-Catharina não fuja
De confessar que sonhou
Que o olho da tal coruja
Era o «olho de Moscou»!

Olha lá, Zé-Cathalina,
Quem falia nessa lambança,
CàF; logo na malha fina
Da tal Lei de Segurança!

O que se lê: revolu'
ções, guerras, péste ...

Mas o mundo anda encrencado
E. ninguem acerta mais
O passa tão complicado
Do lindo samba da paz ...

E' guerra, é revolução,
E' 't' , ['"pes e, e massacre, e lOgO ...
E nos vamos no arrastão

Atirados nesse jôgo...

Até que um dia o Bom D,;us
Pondo termo ao desatino
Extermine os phar;seus
Que nos dão cr lél Destino.

S�SÃ��:RCfAt
ESPECIALIDADE

I

I

!
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