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Um perigo para o povolRetreta
--------��--------�� - ---

Ultimamente são innúmeras as E' esse, aliàs um dispositivo ção d� Pesça, sr. Mario Couto,

pes3ôas que têm enfermado nesta d� todo em todo louvavel e salu- vem sendo burla Ío, ás escâncaras,

Capital, prostradas com moléstia tar, assegurando a multiplicação pela insulliciencia dos meios de

mais ou menos gráve do ap?are- da espécie que, em contrario, de fiscalização.
lho diged;vo. A principio mal ha muito teria desapparecido des- No erntan:o, isso (, uási nada

determinada a causa da doença. tas paragens, em face da avidez represente, ante um muito mais

foi ella, pouco a pouco, ante o I desorden'ida do pescador, o qual, grave attentad» contra a saúde

crescente número de enlerrnos, tangid» pela miséria do seu lar, pública, que se vem consumando
Iassignalada pelos médicos, e pelo não trepidaria em atacar os vi- impunemente, ou seja, a venda do RIO, 14 (C) - Verificou-se

o povo. E, de bôcca ern bôcca, veiros dentro dos rios, extinguiu- camarão ji d-toriado e que ines- alui horrível desastre, tendo um

começou a divulgar-se, com aquella do, pela própria ignorancía, o seu crupulosamente o pescador mis- ômnibus da Viação Aurora, re

e'pantosa facilidade qUe o povo único meio de subststencia, turou com oqu � elle pescou recen- pleto de passageiros sido colhido

sabe ciear em momento de perigo, Mas, d�sgraç:1damente p:ua temente. e destroçado completamente por

a palavra terrivelmente mágica, nós, os legisiadores no BCdsil não Informam-nos, mesmo, de um um trem da Central do Brasil,
com o condão de até matar a se cançam de votar leis, aos bor- d-talhe interessante: quando pas- na cancella de Nazareth.

guh ao mais refinado Gargantua botões, sem que, comtudo, tenham sam pela Prainha, nas proximida- Morrera'll oito pessôas e fica

ou a seu filho Par.tagruel-o c. - o prévio cuidado d� adoptar me-I des do antigo posto policial, os ram feridas cerca de vinte. O

marão! didas assecuratorias de sua fiel pescadores. \ i idos do Saco dos motorista do vehiculo fatídico de-

Em verdade, justamente apre- execução. Limões e outros logares descem á sappareceu mysteriosamente.
ciado como um saboroso petisco, E esse útil dispostivo, mar- praia, onde mergu'hun n'agua par

preparado dos mais diversos mo- cando em oito centímetros o ta- te do samburá, o suliiciente para,

dos, o camarão logrou um largo manho mínimo do camarão á ven- molhando o camarão ne'le conti

consumo pela população barriga- da, a despeito da assídua dedi- do, emprestar ao cru taceo estra-

verde e alhures. cação do presidente da Fdera- gado melhor aP?a: encia.

Neste agitado anno de 1935, Dahi resultou que o povo il-

porêrn, o saboroso crustáceo ap-
ludido adquiriu e se camarão, que

° melhor sortimento de
Pareceu no mercado e pela c.da- a muitos vem prestando enfermos.

artigos para homena so na L d f hde nos samburás dos pescadores, evan o o acto ao con eci-
casa A CAPITAL.

em tamanho tão minúsculo, que
rnen:o da Direc:oria de Hyglene,

logo evidenciou a contravenção solicitamos do illcst.e clínico que

do pescador, indo tarrafear, con- Mais URl �1as a dir'ge, promptas e enérgicas
ira as disposições do Código de

...Ji.n providencias,
Caça e desca, barra a dentro ga g�§�as UI lU

dos rios, onde em janeiro o ca- sub-delep-
---------------------

marão se recolhe para a procria-
ção. gado

��,I:' j" \ y. ';,
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Florianopolis, misturado
__
-----------------------------

o camarão já estragado
Vende-se em

o bom,

I '

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

Por intermedio do sub-de
legado do districto de «João
Pessõa- e, devidamente, es

coltado, foi entregue á Dele
gacia de Policia desta capital,
Antonio Vicente Bernardo, 'de
côr branca, com 27 annosjde
idade c aliresidente, indigita
do como autor de desordens
naquella localidade.

futura do
mundo,

o
B.

#

C. Mocotó-Vem
Abaixo

através os óculos
escuros do senado

yankee
Pede-nos o sr. Saul Capella,

presidente do Bloco Carnavales
co

' Mocoót-Vem-Abaixo," recen
temente organizado em sociedade
o comparecimento. de todos os

associados, hoje, ás 18,30 hOlas,
sua séde provisoria, residencia do
presidente á rua José Veiga. pa
ra o baptism(J da taça conquista
da por este sympàthico grêmio no

Carnaval findo. e bem assim, com
binar-se sobre Uul pic-nic a rea

lizar-se na chàcara do consócio
Nestor Dntrél.

WASHINGTON, 13 (G)-
O Senado começou o exame do

projecto da lei referente ao credi
to militar e ao augmento dos af-
f d 18 750 Lêste alguma coisa a respeitoectivos e 1. para.......... d

h
da Campanha e Sacias, que es-

165.000 cmens.

Os senadores Lewis, e Lahz tá vigorando entre I I e 20 do
[J'_ EdU'd corrente mês? Corre pressuroso á
ómrmam que os sta os m os

d cri' redacção d'e:;te jornal, e inscreve-
evem se preparar para uma -

.

d.

1 E tO' � te como SOclO mantene or ou con-
fe r;OSSlve no x remo nenLe"'b - J

O d M Ad d tn UInte, segunclO as tuas posses.
sena or ac 00, num os

seus raros discursos, recordou a
__

ma ultima viagp.m em redor do
mundo e declarou: iiA menos que

desejemos continuar a ser uma

nação de ingenuos, não devemos
hesitar diante do augmento dos
effectivos no nosso exercito, justi
ficado pela necessidade da defesa
nacional". Lewis declarou que o

Japão offereceria, brevemente, uma
alliança á Russia contra os Esta
dos Unidos e perguntou: "Contra
o exercito russo e a marinha ja
poneza, que podemos fazer?" ac

crescentanJo: "Para convencer a

Russia, o Japão dirá aos Soviels

que Alaska foi obtidv pelos Es
tados Unidos por meio de frau
de." Lewís reiterou a sua afhrma
tiva segundo a qual o Japão es

tabeleceria uma Doutrina Monróe
na Asia. O senador Assure, dis
,Se: "Toda a costa do Pacifico é

o calcanhar de Achilles para os

Estados Unidos".

explicao gal.
A ccncentração de tropas

na fronieil'·a calha-
II

rlDense

RIO, 13 (C) -A proposito da noticia de que o Interventor
Flôres da Cunha ordenára uma concentração de tropas compostas de
provísorios gaúchos nas fronteiras com Sta. Catharina, foi ouvido
pela imprensa o minÍ5tro Góes Monteiro, que disse o seguinte.

--"Recebi communicação do general Pargas Rodrigues, com

mandante da 3a. Região Militar, de que, attendendo uma suggestão
do Interventor gal. Flôres da Cunha, concol'dára em que o governo
gaúcho tomasse algumas medidas preventivas, assecuratorias da ór
dem pública. principalmente nestes dias em que se verificam activi·
dades extremistas. Ma" apenas algumas medidas, tomadas todas de
accôrdo com o commando da Região", conclue o ministro da
Guerra.

A banda de musica <Amôr
á Arte» fará uma audição hoje,
á noite, no jardim "Oliveira BeI
lo" executando, entre outros nu

meras, a canção carnavalesca
"Saudades de minha terra", da
autoria do dr. Oscar Ramos.

Horroroso
desastre

*/ Na sessão de ôn
tem do Conselho Con
sultivo, o sr. conselhei
ro Clementina Britto, a
preciando uma propos
ta da Companhia Carris
Urbanos e Suburbanos
de Florianopolis, estipu
lando condições para a

rescisão de seu contra
cto com o Governo,
opinou que fôsse feita
eSS1 rescisão, «porque
o systema de tracção da
Cia. é muito primitivo,
destoando, por comple
to, do surto de progres
so que em tendo a nos

sa Capital», e alvitran
do que a Municipalida
de entrasse em enten
dirncnto com a Cia., pa
ra a rescisão mediante
indemnização de impor
tancia não superior a

80 contos, passando pa
ra o Município fados os

bens da Cia., excepto ...
os trilhos.
Discutido esse pare

cer" foi levantada a pre
liminar de que, existin
do em juízo uma acção
da Cia. contra a Muni
cipalidade, o Conselho
não devia tomar conhe
cimento do assumpto,
sem ouvir a respeito o

sr. promotor público.
Emquanto isso, a com·

panhia ainda tem á dis

posição apenas 33 annns
de concessão, para fazer
outras propostas a este
e a outros Conselhos fu
turos. E' verdade que
a «dita cuja» conces

sionaria está, com isso,
perdendo óptimo ensejo
de ganhar muito dinhei
ro em qualquer outra

Capital do Brasil, ex

pondo os seus bondi
nhos, como uma visão

retrospectiva da historia
da locomoção em vehi
cuias... «rodantes»
Entretanto, console-se

ella com o povo barriga
verde que, emquanto dis
cutem os conselheiros,
está perdendo a i n d a

mais.

Augmento de venel
mentos do funeelo

nalismo
-0-

RIO, ) 4 (G)-Confirma-se nossa anteriur noticia
ácerca do augmento de vencímentos dos funccionarios ci
vis da União, isto é, que os nossos burocratas terão uma

gratificação nos moldes da «Lira», de 25 0)0 sôbre os

estipendios actuaes.

�sse abôno será extensivo a todo o pessoal, não
se excluindo mesmo aquelle que foi beneficiado por effeito
das últimas reformas. Assim sendo, os officiaes maiores
e menores do Thesouro, que pela sua alta tonelagem de
remunerações estimularam a majoração das pagas do
Exercito e da Armada, passarão novamente para um pla
no superior aos militares.

Se a questão dos vencimentos entre os civis e mi
litares entrar no regime da porfia, não se poderá prever
quando teremos um paradeiro na sangria do Thesouro.

Delegacia �� Traba- Gabinete
lho marittrno • A

RIO, 14(G)-?sr. Agamern- Ingles
non Magalhães, titular da pasta
do Trabalho, recebeu ôntem do

inspector regional do TraLalho
no Estado d� Santa Catharina,
corrrnunicação sobre a installação
da delegacia do trabalho rnaritimo
de Florianopolis.

LONDRES, 14 (G) -- Os
articulistas politicos de mui
tos matutinos dizem-se infor
mados de que, devido ao rnáo
estado de saúde do primeiro
ministro Mac Donald, vae ser

C I b M -I-
proposto que se examine,

U I itar breve, a reorganização do ga-

de S Pau lo binete britann1.co, P1S311d)
,

- o sr. Stanley Baldwin a oc-
S. PAULO. ) 4 CG) - F�n-I cupar a chefia do governo,

dou-se recentemente nesta capital mas permanecendo o sr. Mac
o Club Militar dos Officiaes da Donald como ministro sem

Segunda Região Militar. pasta.

r'__"''''':z�'''''''��'''''''� A(�IOACE �
� D;z o Correio da Manhã que o Supremo Tr;bu� �
� nal �leltoral.fez a encom�ndação final do pleito de Sant,a �
� CataTln�. FOI anulada.�a!s uma seção, entregue ao Tr;bu- �
� nal R:glOnal, que �ecldl.ra da necessidade, ou não, da re- ��

�I novaçao dessa secçao. SI, por uma fatalidlde, o resultado fi- �
r nal dessa seccão vier. a influir. no resultado total, estamos em �
� face, �e no�o cataclIsma. Vai recomeç:lf o terc �!ro áto da �,�
� lragedla eleitoral: ��
� Deus permIta que não mais apareçam mulas dcrru- �
� bando gente...

I�I,
Nem tão pouco q�e alguem se arvóre em Lampe�o. i�

tt Estamos fartos dessas cOisas. ;jJ
� . ,Mas si olh�rmos par� o panorama do resto do Br,,- ��

ri
511, nos, os catann�nses, am.da nos podemos ufana:'; ape- ij

r zar dos pezares, amda respIramos um ambiente de liber- ��
� dades �m. nossa terra. �� SI vissem o que vdi pelo resto,-Deus nos acud' �
r... E' "Ih

u. i!"�

ln
xlstem ro as que postas entre o sól e um batalhão ��ti �s suas sombras p�otegeriam a soldadesca toda. Contudo: ��ti ISSO desola e entnstece. ��

tit Não' t
' d

.
, l I

F. •

sei a e on e VIemos, entretanto tenho esperan- l��
�� ças e alImento um ótimismo sádio. Mas pelos m d, ,..,
, C

..

C
.

,o os, a II'?I
� onshtumte atan�ense vai dem�rar mUlto. Si para cúmu- �;� lo. �as des�raç�s, vIer. nova. repn�e eleitoral teremos que �i� assIstIr a hlstona da mfancla c!a VIda ou o descob' t �.�i�d'

nmen o "�I

�
o moto-contmuo. �

� E�fim, como estamos por tudo, aguardemos, pacien- �
� tes e reSIgnados como o velho e leproso Job ��
� f .

,o que nos �J
llYi reserva o uturo e o destmo nos promete. ��� Bem. haja o Tribunal Eleitoral de nossa terra, si dei- �
� xar as cOIsas como estão. �a
� A .tempest.ade já passou, águas passadas não mó- �
I�

vem momho, diZ um brocardo. Porgue, então, novamente ijti mexer no vaso? �l!
N A _ d �

, penas_ por que�toes. e nomes ou de homens. mas �

ItI
os homens �ao to�os IguaIs; não vale a pena! �

: As cOIsas sao como são t:! não como deveriam ser.

�ILN, ElI S B I LH O T A t
� ��
.a.a·:&1��:;&=a::&:�...�""'&"" .....���� h

- _!oi "-e"�i��z*a#T��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTRASTES s, Cm Filhos Isenção de
de Minerva impostos

o Conselho Consultivo do
Estado, ôntem reunido, ap
provou parecer favoravel á
concessão pela Prefeitura Mu
nicipal de Florianopolis, por
um anno, de isenção de im

postos aos srs. Schettíni &
Brisighclli, que se propõem
organizar uma Empreza de
Publicidade em Geral.

� ..

A G_A_�E_-r:�.
OIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração

Banco de
Credito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

A alta dos impostos nos espera,
De perto, a crise negra nos espia,
Atraz da crise, a fomc.s..essa megéf'll
Nossa acção" nossas forças atrophia.

Realiza-se hoje, ás 19 ho
ras, 110 Clube 12 de Agosto,
uma reunião de assembléa
geral da popular e syrnpáthi.
ca Sociedade Carnavalesca
Filhos de Minerva, para elei
ção da nossa directoria, que
fará o Carnaval de 1936.

E a humanidade vem, dia por dia,
(Qual nos limites de uma estreita esphera)
Soffrendo os estertores da agonia,
Nesta hora em que o bem é uma chimera.

(Soc. Coop. r:esp. Ltda.)
RIJa Trajano n, 113

(Edificio proprio)

Não será deooloido o original
p'uhlicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em respon-

I sabilidade nu endõssc cor parte
da Rcdaccão.

;

Mas para mitigar taes dissabôres,
Tantas maguas occultas, tantas dôres,
Eis fazendo a entrada triumphal

"Paraná Mercantil"
RECEBE DEPOSITOS

PA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:

QC Limitada 5'[. ara.
CJCAvisoPrevia 6·r. ara.
Prazo Fixo 9·r. ara.

Edição Especial "SANTA

CATHARINA", aeha-sa no prelo e

cirClHlará em ABRIL PROXIMO.

Na terra, apenas só por alguns dias,
O rei da Graça, e Riso e das Orgias:
Sua alta magestade=o Carnavalt.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia. bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assigttaturas derem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

raixa Postal 37

Biguassú - Geraldina Azevedo (Impressa em excellente papel, illustrada, reporta
gens, dados estatisticos, etc.

Integralismo Redacçao e Adrninistraçao A «GARAGE AMERICA-
NA» attende a qualquer hora do

R:JAjVLlA DA COSTA, 355-CURI'TVBA. dia ou da noite. Phone. 1.577

==

Nada mais deplorave] que um partido communista implo
rando o auxilio das autoridades governamentaes para fazer frente a

Ium adversado qualquer. Um resto de dignidade, de pudor, um pou
co de coherencia para com os principies que acceitam, afastam os

communistas europeus do Estado-liberal-democratico, ao qual nada
pedem e com o qual não se compromettem em carnbolachos, em

concordatas immoraes. Elles ainda têm a coragem de lutar em cam-

po aberto, de viseira erguida, no parlamento e nas barricadas. INo Brasil, o communisrno é um cornmunismo covarde, pU-Isilanime e interesseiro, opportunista e gozador, .

"

II II

A Nação vem soílrendo em silencio, suffocada a sua dôr
na inconsciencia dos seus direitos mais sagrados e no rumor crepitante
de promessas mentirosas e falsas revoluções.
Nunca ella fez explodir conscientemente a sua vontade soberana,
manejada como foi sempre pelos liabeis exploradores do suffragio I
universal ou pelos eternos opportunistas, que, presentindo os mais I
justos sentimentos da dignidade brasileira achavascam os seus no

bres intuitos de revolta e consultando exclusivamente os seus proprios
interesses, fazem revoluções para si, antes que o povo as faça movi
do pelos impulsos da grandeza e da felicidade nacional.

Agora, porém, o Brasil assiste á articulação e ao cresci
mento de uma poderosa força nacional. Essa força, que é hierar
chizada, disciplinada e digna, saberá agir com honra para estructurar

o Estado Integral como expressão lorte e superior da vida da
Nação.

II

Combinações �Iinteiramente II
novas e muito
interessantes
de titulos de

I

capitalização,
quer saldados
!OnJuq pa

gamento frac
e eJçrio.

(ompanhío th?�ii('i"",1 P H/) �r,:€.i·:tn"!1' o de.J."
epvc!v:n·-,'�n1c. r!.-. ;..':0 ...· :-'(\'0

2.000;0.QOtocO - C�.;): r,) rt'\..0\.e.,�,l.0: &..JO:O.:Jw!.OO-O
6f'd.e t-;(,O"c1a.1.: Z3.:. I'\�r-

Sorteios rnen

saes de amor

tização, com
reembolso

�mensal, ao I'
numero sor

teado. do
D U P L O
do capital
nominal.

s, e, Tenen
t�sdo Diabo
Reuniram-se ôntern os as

sociados da Sociedade Car
navalesca Tenentes do Dia
bo.
Pcr nossa intermedio são

convidados todos os socios
para unia reunião de assem

bléa geral, sabbado á noite,
no Lyra Tennis Club' para
a solução de assumptos de
grande relevancia social.
Domingo, esse victorioso

Grêmio realizará uma fermi.

I davel churra�cada oííerecida
aos seus SOCI0S.

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor
Sociedade de Capitalização»

CONSTANTE participação de 50 0[0 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS A�NOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS A
27 DE FEVEREIRO DE 1935:

Titulo N·
15745 Contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
10235 D. Maria Isabel-S. Paulo-contemplada com Rs.
9557 Joaquim da Costa Ortigão Sampaio Junior-Rio de Jane:ro-contcmplado

com Rs. 6:000$000
9557 Pedro Silva Soares-S. Jeronymo-R. G. do Sul-contemplado com Rs. 6:000$000
3535 Joana Wild-Rio de Janeiro-contemplada com um titulo de Rs. 6:000$000
13953 João Rocha Fraga-S. Salvador, Bahia-contemplado com titulo liberado de

Rs. 6:000$000
13953 ...lfredo Farias-Rio de janeirc+-contemplado co:n um titulo liberado de Rs. 6:0:)0$000

12:000$000
6:000$COJ

Ferido no abdómen"
u

Ante-ôntem, partiram desta capital para João Pessôa, di-
versos camisas-verdes chefiados pelo companheiro Arony Costa que I I nforrnacões CO!11 os Correspondentes Regionaes Compareceu á Policia Central,
levaram a palavra doutrinaria da A. I. B. aos integralistas daquella i .. Paulo Athanasio de côr preta,
localidade.

nuni Cam pos Lobo & C i a. com I 7 annos de idade residente
á rua José Veiga, n' 128, quei-

Hoje ás 20 horas, na nova séde do nucleo da capital, á/i Florianopolis __ Laguna ltajahy xando-se de que lôra ferido no

Praça 15 de Novembro, no 2' andar, do prédio n' 24, haverá abdomen por Luiz Moura, tam-

sessão. l�����������������������������_�����������b�e:m�,�d�e�m�en�o�r�i�d�ad�·e:. _

nada menos de 1 00 pessôas:
distribuidas por 20 pelotões ré'pre
sentativos de todas as classes so

ciaes, irão ao encontro do povo
de Florianopohs. Não irão pedir
para si, mas para a redempção
do Brasil. Ni:o irão de mãos ex

tendidas, quaes mendigos, que pe
dem uma » esmolinha» . Irão
reclamar o tributo de amor

á nossa Patria. no momento re

presentado pela moeda. Mais es

pecificamente, irão pedir ao povo
de Florianopolis recursos que ha
bilitem a Cruzada a fundar esco

las de alphabetização dentro do
municipio de Florianopolis.

Irromperá então um incendio
de enthusiasmo, que se commu

nicarà a todos os corações, fogo
que nunca mais se apagará. Pode
ser que as labaredas.fugazes e ephe
rnê!ras como. sóem ser, desapare
çammas ficará o braze:ro, que jama
is se extinguirá, emquanto não fôr
illuminado pela luz da instrucção
o ultimo analphabeto dil ilha de
Santa Catharina.
E' esta, pelo menos, a nossa

fé, ao lançarmos a Semana de

Alphabetização, de 3 a IOde
Maio, vislumbrando desd � já as

primeiras· fumaças e as primeiras
linguas de fogo que d'essa foguei
ra se projectam para o cêu az�,1
da terra barriga-verde.

eliezer dos Saneios SaraIva,
Presidente da CE da CNE.

AA íI

Em opúsculo lançado á pu
blicidade em principies do cor

corrente anno pela Cruzada Na
cional de Educação, affirma o

dr. Gustavo Armbrust, seu fun
dador e presidente: "Precisamos
atear em todo o paiz, um incen

dio de enthusiasmo em prol da

construcção do novo Brasil. E'
mistér que esse incendio seja ali-
mentado pelos dez milhões de
brasileiros que sabem lêr. 55 per- continuidade do que já ha sido
mittamos que o fogo se apague, realizado, eis o primeiro passo

após ter destruido por completo ora em processo.
esta mancha que nos humilha pe- De facto, duas Escolas de al
rante os povos cultos-o anal- phabetização foram creadas den
phabeiismo'', tro de Florianopolis: uma, a

-Pois bem: o rastilho d'esse "Conselheiro Mafra", instalIada em

incendio em Santa Catharina já Janeiro p. p., e a outra, a uFlo
está acceso, com a Campanha doardo Cabral", a ser inaugurada
de Socios, ora em marcha, e que, dentro de poucos dias. A acqui
iniciada a I I do corrente, deverá sição do material escolar e de ex

ter o seu epilogo no dia 20. pediente, assim como o serviço
Que significa esta campanha? de escriptorio, estão a exigir pro

Nada mais nada menos do que videncias que garantam sua com

isto: a mobilização de homens, pIeta effici",ncia. Com 400$000
mulheres e creanças. que formem mensaes, faremos facea todos es

uma vanguarda cohesa na bata- ses embargos; já temos 200$000,
lha já empenhada contra o anal- e se precisamos de mais

phabetismo. Contribuindo cada um 200$000. Essa importancia têm
com uma quota mensal fixa, que de ser levantada pe!il.s 25 listas em

está dentro da possibilidade de circulação, durante operiodo de
todas as bolsas, ainda das mais 10 a 20 do corrente.

humildes, teremos assim lançado -Seja-nos licito agora formu
definitivamente os alicerces de lar um duplo appelIo: aos mem

nossa obra com a eôtabilidade e bros da Commissão Executiva e

segurança que ella exige. Fórmar Conselho Cooperador, para que,
o quadro social para garantir a durante estes dias de campanha

LNCE _Uaw

A campanha de socios. -- A semana de alphabetização

mobilização de recursos. Vamos

pedir a cada cidadão,' a cada

pessôa que sabe ler, in.iistincta
mente, a importan :;a dê! 1$000,
n o m 1 n 1 m O, d e s t i n a

da exclusivamente á rmnuten

ção de escolas de alphabetização
para adultos. Quem puder ou

quizer dar mais, na medida de
suas posses ou de seu interesse
na obra da Cruzada, poderà fa
zei-o. E se o fizer, qu'!lquer que

seja a importancia, poderá estar

certo dp, que estará contribuindo

para uma obra já iniciada e que

já está produzindo frudos.
Esse dinheiro é contribuido de

uma só vez, para o corrente an

no e nada tem que ver com as

contribuiçõ::s, regulares e fixas
dos socios mantenedores e contri

buintes, que, aliás, não estão isen
tos do privilegios de fazer um

donativo especial durante a cam

panha financeira.
De 3 a IOde Março, o 'povo

de Florianopolis será convocado

para a mais vibrante e esplendida
de todas as campanhas a que ja
mais assistiu, pois neIla nada ha
que o possa dividir; nem os cre

dos politicos, nem os credos re

ligiosos, nem as condições econo

micas, nem quaesquer attitudes
preconcebidas, porque, -na collabo
ração do povo na obra de alpha
betização do Brasil, não pode ha
ver duas opiniões. Combater o

analphabetismo é uma obra de de
fesa social, tal corro a defesa
contra a lepra e a tuberculosa.
Não se diga que os males desta
�ituação recaem apenas sobre os

analphabetos. EIles se reflectem
tambem sobre o individuo alpha
betizado, e coIlectivamente sobre
a economia e o bem estar dos

que produzem, por iS30 que esse

enorme peso morto de -: 5 010 d�

analphabetos constitue um immen
so entrave ao progresso e á civi·

lização do paiz.
Dur�nte a Semana de Alpha

betizaçiio, de 3 a IOde Março,

que rapidamente escoam, usem

de todas as opportunidades que
se lhes depararem, afim de obter
novos recrutas para a Cruzada;
aos amigos da alphabetização de
nosso povo, àquelles cujos anceios

objectivam a libertação dê! nossa

terra do maior opprobio que a

envolve, que não recusem insere
ver':'se entre os legionarios da Cru
zada em Flarianopolis, quando
solicitados pelos portadores das
listas.

Terminada esta campanha es

pecial de SO(.;05, d'e cujo êxito
não nos é licito duvidar, vae en

trar no cartaz uma outra de mui
to maior extensão: a da S�mana
de Alphabetização durante os

dias 3 a IOde Maio. Serà o es

forço maximo para a consecução
dos meios para alargar e desen
volver a obra em 1935.
A primeira campanha, ora em

movimento, objectiva a mobiliza
ção de homens; a de Maio, a

,

l-
o �1
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Terceira

Commercio, lndustrla Junta Çom- A falta de energia electrica
. merclal do

TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

e Agrlllcultura
Estado MERCJO DA CAPITAL --

I Acha-se á venda, no predio rr 56, sito á rua Con-
Mês de feverei ro celheiro Mafra, nesta Capital, um excel'ente motor OTTO, BERLIM, 13 (C) - Urna

com força de 6 HP, rnuitissirno cconornico e Iunccionan- intensa onda de frio paira sobre: a
do admriravelmente, em perfeito estado de conservação. Allemanha ha já tres dias. Ne�h

No. do arqt. 291 O moto; em a�reço é movido á gazolina,. keroze�e ou.a capital te,m-se resgistrado .tempe
Data" "23-2-935 óleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pOIS raturas ate dez graus abaixo de

é mais economico. Optimo para mover officinas typogra- zero, emquanto na alta Silesia as

Foram archivados, em sessão
I
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to- temperaturas teem sido ainda mais

de 23-2-935, os estatutos, uma da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor- baixas durante todo o inverno.
lista dos SOCi03 e uma copia da rente para as suas machinas. Na localidade de Groos Ler,
acta da fundação da Sociedade Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o, o thermometro desceu até 34gráus,
Cooperativa Agraria de Consumo pois que se presta para as suas officinas typgraphicas e em Hischberg até 28 gráu::.
dos Lavradores e Criadores do ou mechanicas. Em consequencias do frio reinan-
Ribeirãe> do Maximo, districto de Preço para a venda 5:500$000. te, já morreram tres pessôas,
Luiz Alves, municipio de Itajahy.

.

•

No. do arqt. 2921.����h!}]�l��t��I�f�i�l���,
Data" "23-2-935 � .

�
Foram archivados, em sessão � IAttentae bar'n' � Rua

�e 23-2-93�, os estatutos,. uma � _"""Y'"' MI!. �
lista dos SClClOS e uma copia da �� . [�
acta da fundação da Sociedade lM A Agenc I rl r'VIode rna � _

Cooperati.v� Agra.ria.de Consum.o � de �ublica9oes? com sé�e �� Nao quer ade LaranJeI�a�,. dlstncto. de LUIZ �,� em Sao Paulo, e autorizada e fis- r� monarchiaAlves, mumClplO de ltajahy. � calizada pelo Governo Federal e �

No. �o "arqt. 293 � possue a carta patente n. 112 � BELGRAD.O. 13 (G) _ O
Data 23-2-935 � � general Condylis declarou ao en-

MercFaEdIo]AdOO Rio
F h. d _ �� FORMIDAVEIS sorteios próprios, ires vezes� por

���
viado especial do jornal Politika

oram are rva os, em sessao l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras�] SI·
.

d
(Por sccco de 60 kilos) I de 23-2-935, os estatutos, uma �, �� em a omca, aproposito os boa-

Preto novo II $000 1· t d·
.

.

J �J EXTRACÇÃO com globos de crystal. l� tos de que o governo de Athe-
IS a os SOClOS e uma copIa a

� � di
_ S· d

nas preten la restaurar a monar-
Branco especial 25$000 acta da fundação da ocieda e "l A MAXIMA lisura e honestidade pois os sor- h· tava d
Vermelho 20$000 Cooperativa Agraria de Consumo �'��� teias são presenciados pel'a pov� r�J c; ": q�e l:e

tratava

ed um�
rnen-

MulatI·nho 23$0001 d K'I t 1 2
. ..

d J
.

�� t.ra jvemze ista e que epOlS que
e I orne ro ,mumClplO e '

� Íiberaes ti
.

MERCADO FROUXO tajahy. ���,�����.�t.�,�����í�� 03 I eraes tinham perdido o .po-
No. do arqt, 2941 .

""""" �

der não cessavam de seTVI�-se
Data" "23-2-935 (�W�����l��l�)1�l��i����� desse pre�ext? para a sua agua-

�, �
ção partIdana. O general Con-

Foram archivados, em sessão � Transporte rapido tl dylis affirmou ainda que, com�
de 23· 2-93 5, os estatutos, uma � I �� fun�ad(}r da Republtca actual

lista dos $Ccios e uma co�ia da � Florianopolis Bom Retiro �1 podia a�segurar queo. mo:�men!o
acta da fundarão da Sociedade �] �] monarchista na Grecla la nao

:t [jJ ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS ��1 hCooperativa Agraria do Censor- l�� ll� tin a a importancia de antigamente.
cio Prohssional Cooperativo dos �1 Fett & Cia. Limitada �Lavradores e Criadores de Kíle- f:1J AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �
metro 12, municipio de Itajahy. � O encarregado MARCUS MOURA l� Prefiram sempre o ínegua-

����I������)'������)� -

No. do arqt. 295�' � �( �} �"k�� � �]' �iW vavel SABAO
Data" "23-2-935 �����l��',��l����l���� IN II:) IOde Curityba,

Foram archivados, em sessão � CONVEN�A-SE �'II ----

de 23-2-935, os estatutos, uma [� �

�lista dos socios e uma copia �a i� que nos :ecep�ores PHILIP? são apro:,eit�- � CO rre ios e
acta da funda "ão do ConsorCIO � das todas as ImpoItantes conqUIstas d� sClencla �VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) Profissional Co�perativo dos La- �� do radio, razão porque recommendamo-Ios. �, Telégraphos

Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 C
.

d L �) �J
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000

I _vr.adores. e. nado:es e aran-

r� AGENTES:- COSTA & Ca. �,
Café em grão arroba 20$00 E lata� de 2 kilos 160$000 Jeuas, dlstncto LUIZ Alves, mu- I\'{4 t'j.j Da Directoria Regional dos

Vassouras 5 fios dz. 22$008 m nicipio de Itajahy. \\� RUA CONSELHEIRO Mf.\FRA 54 - Florianopolis �
Correios e Telégraphos deste

V 3 f d 20$000 MERCADO CALMO.� _- Estado recebemos cópia da cir-
assouras ias z. No. do arqt. 296 ��������,� �. =-���,�� .

d' I, d d
Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE Data" "23-2-935 ��$..���� "'�������

cunstancla � acta avra a, quan 0'

b 26$000
'(�j'�iQ)iJ���� ���� �'iq� da ceremoma do lanramento da

Xarque sortidos arro a � e:t(por kilo) ForaM archivados, em sessão 'i
).

, pedra. f,u�darnental do monumen-

Mercado de Florlanopolls Mantas Gordas 1 $900 de 23-2-935, os estatutos, uma I e tal ediflClO que se .vae construir

15$000 Patos e Manta 1 $700 lista dos socio� e uma copia d.a .@i, � para aguella repartIção, á praça
Feijão preto sacco � � I 5 d N b

I 5$000

I
Sortida regular 1 $600 acta da. fundação .do ConsorclO �. �."",,

e ovem ro,

Feijão branco sacco
C t d C d L � �w A angustia de espaço, com[u-

Fel·J·ão vermelho sacco 1'5$000 MERCADO FIRME oopera IVO os. r.I.a ores e. a- � �)'" d
. d d R b

- M � '�� o, não nos permitte a transcri-
Milho sacco 10$500. vra ores o 1 euao aXlmo, � �

10$000 DIVEROSS distrido de Luiz Alves, munici- .::: � pção na integra de3se interessante
Batata sacco .

d J
.

h � � docllmento.
Amendoim sacco 10$000 (por kilo) pIO e taJa y. ��
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000
Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo 1$500
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $700

IFarinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1 $600 Comprae para vos co:wen-

Café em côco sacca 26$000 CAMBIO cer O formidavel e economi-
Ervilha kilo $200 Praças 90 d{v á vista _

'Banha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$963 co SABAO INDJO
Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia 1 $023
Toucinho kilo 1 $500 « Portugal $500
Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 1$620
Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880

COUROS
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

2$000 « Uruguay 6$200
1$300 « Hollanda 8$065

Emquanlto
,

nos suamos

em bica •••

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

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

Garage Americana
Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

Diamante
Christal
Moido

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

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$500

ARCHJVAMENTOS
Preços correntes na praça de

Florianopolll
FARINHA DE TRIGO

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

PELES

Extra

SAL DE CABO FRIO MADEIRA' DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

����� Taboas de lei est. (3x23) duzia

8$500
38$000

0$000
Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000

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

16$000
1 x5 a dz. 6$000

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

Enclpados 2 kilos

, I

I
I

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
3acco de 45 kilos 7$500 S f

9$000
arra os "

Moido de 45 kilos

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

DIVEHSOS
Arroz sacco .44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 40$000
Vélas stearina caixas 35$000
Zs« 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 $1 00 Agulha Especial S0$000

G A kil
.

$400 Agulha Bom 46$000
rampos p. cera I o 1

, J E· I 44$000
C· M' I 1$500 aponez specia
imento aua sacco

J B 40$000
Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000 B'pone� ?dm
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

Ica orn a 34$000

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

BANHA

(Por sacco de 50 kilos)
Fina com pó 13$COO
Grossa sem pó I I $500

MERCADO FIRME

Charutaria "Rio
Branco"

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Do sr. Raul Dutra recebemos.
communicação de ter adquiridO'
por compra a Charutaria "Rio
Branco," insta]ada no conhecido
Café com a mesma denominaçãJ.

depositos particulares.

I
I

I
i
!

II
I

Tambem na

Allemanha Artigos Photographicos EMPRE-
Go: Para trabalho ex

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

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.5GO

(Faltam as sahidas dos

24.302
17.945
20.824
5.725

HAMBURGO, 13 (G)- A
policia desta cidade resolveu li

di�solução de uma seita cujo «pro

pheta» conseguiu tirar, no decor
rer dos annos, grandes sommas da
communidade, abusando assim, da Só O profissional competente e criterioso
generosidade nos fieis. Ademais) � póde executar com esmero todos os trabalhos
o credo desta seita apresentava � photographicos, garantindo-vos revelação, cópias I: ODEON-l?ei da laula, ás
syntomas isr.a�listasJ motiv�s mais O e ampliações irrepreensiveis e absolutamente

I
7 e 8,30 horas.

do que sufftcwntes para dissolver. duraveis.
.'

o grupo, afastando o pseudo pas- � _

a IMPERIAL-Viver duas ví-

tor. ,. REVELAÇAO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS i das, ás 7,30 horas.
Foram encontrados em poder" ' NA CASA �

daquelle homem, nada menos de G e ROYAL---�adona das ruas,

60 mil marcos. . O�.G.....-------'G•••• ás 7.30 horas.

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PI--IOTO

J O S E' R U H L A PJ D
Limpos pesados kilo

Refugcs pesados kilo

Cartazesdo
Dia

reijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 20-2 Entraaase 5ahl13as

13 a 20-2
10.367
13.434
7.906
9.740

CENTRAL-Forasleiro Sc�
lilario, ás 5, 7 e 8 horas.

.

\
•

, ... ,i'
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A TA

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

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

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Preferir o

Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. (l:svu.i.rlc BnJlcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n' 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

_M=é;;;o;;;;:;;;d=iC=O='S==�-= Advoa dosI

�m==��==��====�.

�==�===I =

ICUNICA MEDICO-CIRURGIA; I &;.;!,·iptorio de Advocacia

DO i Dr. A. Wanderley Juniori

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa I

I
MOLESTIAS DE SENHORA�

-PARTOSj ! I
Diagnostico õcs molllstios í IInternas pelos �AI05 X �

Tratamentos com as Radio -�
Ondas Curtas e Ultra Curtas I
Radias U. Violeta e Infra-Ver-i
melhos--Completo Gabinete df\ 3

EI(c'ricidade Medica r 1
Applica o Pneuma-Tharax Ar.' I

1

tificial contra a TubercuI,?se P.ul.
I"e -I ramanar, com controle raàlO!Oglc01 It

Consultoria: R. Felippe�( ,

Schmidt n: 18, das 9 ás 12; tório de advocacia á rua

e das 14 ás P 7 hs-Teíet]
1475 - Res. Visconde de; Visconde de Ouro Preto

Ouro Preto, 75-Telef. 1450.1. IJ n. 70. - Phon-: 1277.-

Caixa Postal, i '10.:

Cathedratico de Direito Com

mercial da FacuIdade de
Direito

R('RDEmlrD
Jõã'o' José Cabral, provi-
sionado.

1.(. Felippe Schmidf, 9-sala 3

Telephonzs:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

Dentistas

CLINICA

Admi-

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catna ina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• voturne » Districto Feàeral
2' " •• 5ão Paulo, minas e Paraná
3' " •• Demais E!!'Jtaào5 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 Catherina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma comp.eta

elUO de inlormrçõcso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Pro�icionaes.

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

I �ua Esteves 'Junior, 16

I .

F _L O R I A N O P O L I S

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

.----------�----------------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que a�aba de re

ceb�r, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade.' espera, .sern compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes,

RUA JOAO PINTO N. 2 i
-------------------------------------------

..... --------------------------------------------

Accacio Mo-

tem seu escrip-
eílnaeãc de Assucar

=de=l

==João Selva==
Novidades
literarias

Compra-se pelIes
A Educação na Russia Sov:é

crúas de Gato do Mat-
tica - Por S. Fridmann

to, Graxairn, etc, Furumdungo - Por Souza Ca'
margo

I. FLORlANOPOLIS Est. de Sta. Catharina Curte-se, lava-se e Psyco .flnalyse-Por Gastão Pe
Nas grandes luctas que cl:-osdo-

;;a;;;;;;,,;;�����ãiiiiiiõii__--�--iiiiii!iiIiiiiiiii;i--�i----��ii!iiiiiI
reforma-se peIles para reira e Silva

bram no campo da actividade 'o-

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin- agasalho. Cassaces - Por Cordeiro de

cial ou commcrciel. o espirito mo- .

cipa! do districto «João Pessôa-, com fundos �p'elpUV
demo (' bem eouiliDlado utiliso o

r
RUA JERONYMO Edíc,ões de Adersen - Editores, para o ma .

_

lclephone corno a mais inprcscin- TRATAR NESTA REDACÇAO COELHO, N. 38 Edifício d'A NOITE _ /4 .

. ' divel das necessidades! andar RIO
-----��====.- ----------------------------------------------------------------��================��--�::���--------

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Pelleteria
Argentil?:a

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposito: Mercado, 36
-----�-----

ahãe INO lO de (Curitiba)
valor ao que é bom, é economiCD e

ENTE
é dar

EXPERI E VERÁ QUE

fabricado com Oleina
rendôso

E: s U P E R IOR

T Y" 0'0" �;-
•.
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b � Matriz: Fl-ORIANOPOL.IS �
, � FI'II'aes em.1

Blurr,enau - Joinville Sao Francisco Laguna Lages ��
�

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul 1l(J
rl\\1 Secção de Secção de Secçao de �
W FAZENDAS: r�

I�� Fazendas nacionaes e extrangclras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��
"\1 Morins e Algodões Machinas de beneficiarjmadeira �
�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��
I�'(J Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, íerragens para portas Machinas para latoeiros ���

rl\\1 Roupas feitas
'

e janellas, tinta Machinarios em geral para a
.

lavoura: arados, �.�ru Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��j
I�'(J Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores � �

rf\\1 Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ��J Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos, �� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona t\\1
� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �]
r� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��.�J
�I���

Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço

mechanico�l��.(�� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �"14

Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" Estaleiro "Arataca" �
��..>. ��$7'A�m!��� ��i!����""Vl::P"..A.VÁV.ÁVA'q�

,J-Companhia Alliança da Bahia -����������������
e==

II: "�1!ii1J'le;"'al!!l'll·la000 funàaàa em ]870 000 U", II Ia • \I. II

SE6URoS TERRESTRES E mARITlmoS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

repital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais De 36.000:000$000
Receita em ]933 17.762:703$36]
"Jmmoveis 13.472:299$349
Responsobiliàaàes assumiàos em ]933 2.369.938:432$8]6
(Estas respon5abiliàaàes referem-se sórncnte aos ramos àelf060 e TRANSPoRTE5, que são 05 0015 UNlr05 em

qUl'1a Companhia opéra)
IAgentes, 5ub-Agentes e RegulaDores

õ

e Avarias em tOCl09 05

Estaàos ào Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas plÍl1cipae:'ll
.

praças exlrangeiras

\ �_
F1 9 entes em f lo r i a n o p o I i 5 rAmpO5 LO 13O & rI A • """""",:;;,;,;;;,,�-..o.;;;;a;;;;_;;;;;;c;;;,_;;;;;;;.__1IiIiiiii__iâiiiliiii;;;O;:;;;;;;;;;;;;;....iiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiõõiiiliiiiiiiiiiiiiiõõiiiiiiiõõiiiiiiiõõiiiiiil

Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) Caixa postal 19

T'eleqr. ALLlANÇA Tdeph.1.083, ����������������������

Escriptorios em La::;una e Itaiahy 5ub-Agenhzs crn � I
Blumenau e Lages li

' Filomeno & Cia�
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

Tvp J;Iro_Jhi a, Estereotypi
Encadernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

_UA
_

CIOAD� .PAD"_o__ ,

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U: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 VilIa Balnearia é
o melhor t.rescnie de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

---I
SE QUERES A{\:PAR DE

M Od 1111 S ta
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8 ..200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

.

LIRUA 28 DE SETEM-
BRO N. 16Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

-

PASCHOAL SIMONE S. A'

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina '

E'undaàCl em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
Caixa postal ]29 Tal, auto ]004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

LIVRARIA MODERNALinàa Vista Panoramica.
Esplcnõtõc praia de banhos.

Optlrno nascente de agua potauel.
TlZrrenos completamente planos.

19 VILLA BALt-1EAR.IA DISTA a:

1000 metros Da Pante Hercilio Luz.
SOO ào 6ranàe Quartel f eõ erct, em construcção.

600 õo 6rupo Escolar JOS� Boiteux.
Na s�àe õo Districto João ressôa. 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, apen.
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������Irins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

--

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina , recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no PRA N. 7O Vi rg i I iO JoséConselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
GTelephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS arCia-RuaTira-======-=======ó� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. ���������� dentes 1n. O-Fh:riarwpOU3

CAPITAL.
ARTIGOS PARA HOMENS
C Fi I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

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

Prestações rnensacs desde 30$000
A 50cieôaàe 5e encarrega da construcção De Préàios

Cd lótz s côquf rô os. mzô icn tz o pagamento de umcantrcõc á
vi.stc e o r-cstc'te em pagamentos manacee.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Rua

Ef.lCIY.

,
"} ;..-.. .,
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II A ET Rabello

Moysés e Bibi, ex-defe:lsores
do C. R. do Flamengo, tendo Já se acha prOXImo o dia das

b d eliminatorias. E' notavel o movi- o sr. capitão Arlindo Penedo;aca a o o seu contracto com c

t I 'd d I b o sr. Orlando Ramalho, nos'Boca Junior, de Bu:'!nos Ayfes, men o pe as se es os cus nau-

h
' t' d d t

' so collega de imprensa',aVIam quási resolvido regressar 1COS, aon e rema ores rocam

I'd" A t d d 'o sr. Boaventura Gonralves,'ao seu antigo ninho; entretanto elas. von a e e vencer e
" , ,:t

I '1- d I f
� um facto porém cada guarnirão o melllno Alma, hlho do sr .como o el ao o seu va ar OI' :t

\
'

d,

t d I I b ,reconhece não ser faci! pIognosti- jovIta Gandra, do commerc�o es-arrema a o pe o c u argentmo
03 dois cracks ficarão mesmo n� car o resultado da peleja. Só do- ta paaça;

.

B d d
.

d mingo dia 17 d o sr. FrancIsco Mello de Aze-oca, even o am a e3ta sema- , , veremos quem e

na assignarem novo contracto, po-
facto possúe qua�id.ades para nos vedo;

rém não terão collocação no 1" representar no prOXImo Campeo- o sr. Carlos Mcyer, do çom-

quadro. nato Brasileiro de Remo. mercio desta capital.

Na excursão que fez a B::llo
Horizonte, o C. R. do Flamen
go não andou bem nas Alterosas,
m0tivo por que foi vencido pelo
Athletico e o America daguella
capital. A turma carioca é do
enredo e, por isso, botou papa
na língua do, bebé3, para depois EMPREsegurál-o_; no seu partido. O f00t- GAOAI Precisaballldo Brasil tem mais apparencia se de uma á praça General 0-
com o cabo de {[uerra. sorio n. 38. p1I1II!IIm�1I a'II' �._il-Íl,....i3I!.....iI'••1IIIdll. •

ara o Narte do Estado se-l;; 1IIIIIIB!m!. • A iii.ti!ii.p§f gA

Foot-qall
AVAHY F. C. 'Continuam desentendidos os

dois manda-chuvas do sport ca

rioca. O Moraes do Va co e o

Guinle dv Fluminense estão en

cabeçando duas çorrentes esta
duaes de foot-ball, n'uma politi
calha condemnavel, que até os

extrangeiros já se negam de nos

reconhecer. Emquanto os dois jo
gam tarrala de norte a sul à pro
cura de peixes dos outros poços,

MORAESxGUINLE

I'
I!

Daverão se deslonr ar em meicli
familiar, hoje lÍs 16,30, os dois
quadros do Avahy F. c., em dis
puta de uma feijoada offerecida
pelo Walter.
A turma do 20. quadro, bem

mais disposta do que a do pri
meiro, se manteve, durante a noite
de ontem, em sério repouso, a'irn
de quebrar a _invencibilidad � do os que estavam no seu poço vão

quadro principal Como se vê, ,ahindo de barra a fóra, para
vae ser uma treino em que a ta- nunca mais voltar ...
ça vae arder... O escalda-pé será
conduzido n' um carro especial e

tracado com 7 cr pJS, para que Conferenciaram ontem demo
o Lins, antes do treino, não quei- radamente os par�dros d� F. C.
Ta escaldar as suas sc�oleiras, .. O I D. sobre a direcção do distinctoWalter deve ter cuidado para sportman dr. J. Ferreira Bastos,não imitar o Richter, no treino nada se sabendo ainda a respeIde 3a-feira ultima? Qual dos to,
dois será o mais fanático? Quem
vencerá?

CONFERENCIA

FIGUEIRENSE F. C.

TAMANDARE' F. C. Realizou um óptimo exercício.
ôntern o Figueirense F. C; a

elle comparecendo um elevado
número de jogadores, pontualmen
te, á hora solicitada. O resultado
do treino foi de 4 x 4, tendo o

keeper Nery jogado de fórma sur

prehendente, e estreado um meia
direita de <arr'er>,

Sabbado proximo, ás J 5 horas,
deverão realizar mais um prevei
toso ensaio em conjuncto e indi
vidual, os rapazes do Tomando
ré F. C. Como todos sabem, o

clube de Sody está be:n consti
tuído e disposto, mesmo, a arre

batar, das mãos do fithlelico,
na futura temporada, o titulo de
campeão. O Sody está providen
ciando um almoço. acompanhado
de gitlbita, para a sua tu.ma. Sa
bemos que o Taranto fechará i
sua casa commercial muito cêdo,
afim de tormar parte na batuca
da. Até o seu Taranto perdeu
o contrôle.

VISITAS

Estivelam, ôntern, em visita ao

redactor sportivo deste jornal e

director technico da F. D. c.:
Pela F. C. D. os srs. dr. J. Fer
reira Bastos e Nelson' Nunes e pe'
lo lris F. C. os srs. Richter e

Antenor Cruz,

MOYSE.'S E BIBI REMO

.
i

O FLAMiNGO FOI
INFELIZ

BASKET BALL

M iis uma victoria foi registrada
pelo Sporting, do Uruguay, des
ta ve! contra o scratch da Amea
por 33 x 32, na Capital da
Republica; do inven::ive\ segui
todJS os jogadores para São P:iU
lo em busca de novos louros.

o sabão

"Virgem Especialiàde Wetzel Bt Cia. lIIa Joinvile

S\\\)�O VII?G/:'A�� DE c;,.__1.:.'7
*W'[TIH ó.(l!
JOINVllLE

.

chama a Câmara de igno ..

rante
Os deputados, com 03 respecti.

vos }) fura -bolos» espetados no ar
faziam uma gritaria infernal.

I

Muita. gente ainda se impressio_
na com ISSO a começa e pergun_
tar:
- Que é, que é?
Depois que os ânimos serenam

informam: . I

'_ Foi' o sr. Arão RabelIo o

inimigo das mulheres, que cham'ou
CÁ l'a amara ue Ignorante.
Os deputados ficaram zangados. Dahi aquelles gritos de pro

testo.

E é muito justa essa zanga.
O sr. Arão Rabello mostrar

que não está nabi'ua 'o a toma
chá.

Um horn em moderno e educa
do, nunca diz a verdade.

Os protestos tambem tinham
outra explicação:
E' que o sr. Arão, ao soltar

aquella sentença, se esqueceu de
a ccrescentar que elle estava den
tro do brinquedo, isto é, elle in.
clusive."

RIO, 14 (G) _ O Jornal do
:Brasil, de hoje em sua secção
«Aspectos da Câmara= publica
o seguinte:

«Quando falava o sr. Raul
BittencoUl t, o «dr ,» Vitrol i, segun
do uns; o «Louva-Deus», se

gundo outros, estourou um baru
lho medonho,

U"11Nas ilhas Aluetinas, o ma

rido que compra a mulher aos

paes, tem o direito de devolver
a mercadoria quando esta lhe
não agrade; porém ao entrega
la, conservam os paes da repudia-

. da uma parte do preço por que
a venderam e que constiiue in-

1_-
='-

I1 73 . MARÇO 2921

1 o caso de
Alagôas

VENCE--SEters, peneus aro 20. .

.

. 1 ratar na Officina XA-'
VIER.
t{ua Conselheiro Mafra n. 100

demniiacão.
,QUINTA-FEIRA

Passa hoje a data do anmvc r- guiu hoje a exrna. sra. d. Cora
sarro natalício da gentil senhori- lia Luz, viuva do saudoso esta
nha Hercilia Catharina Luz, li- dista Hercilio Luz.
lha do saudoso estadista con

terraneo dr. Hercilio Luz.

Prisão preventiva
MACEIO' 14 (G)-O pro

curador da Republica neste
Estado apresentou denuncia
e pediu a prisão preventiva
de 24 pessôas implicadas
nos acontecimentos que ti
veram por theatro esta C.1-

pital, entre os grupos chese'o, o H, Deodoro Leonjda�
Festeja hoje seu anniversario Araujo da Silva, official do pn� fiados pelo sr. Sylvestre

sra. d. Malvina Freyesleben, espo- Góes Monteiro e o interven-
qu Je Carl Hoepcke. t O L

.

sa do sr. Hugo Freyesleben, or sman ourelro.

funccionario do Thezouro do Es- Falleceu ôntern, à tarde, repen-
Entre os denunciados en-

tado c apreciado musicista. I tinamente, no Lyra Tennis Clube, c.ontra-se 9 sr. Sylves�re Pe-
_ lo sr. Ricado Fider, pai do sr ,

neles de Góes Monteiro.
Occorre hoje a data an'1ivrr-' Otto Fietler, ne30ciarte nesta rra-

saria da exma sra. d. Dulce Sáiça. Irmão contra irmão
Luz. esposa do sr Arnoldo Luz, I

1

tabellião em Joinville. Querenao reparar, engraxar e la
var seu autornove! procure a «GA-

Faz annos hoje a senhorinha RAG.E AME�lCANA» rua

Cecilia Di Bernardi, filha do sr. 1 Franclsco Tolentmo n' 1.

João Di pern:J.fdi" proprietario da V;er�m aliPharrnacia da Fe. III m:I

feira e io-

Para Curityba seguiram, via
terrestre, os jovem academicos Mil

Anniversaria-se hoje a sra, d. ton Simone e Armando Assis.
Hilma Cabral Machado,
do sr. Nelson Machado
merciante.

esposa t-lOfUADO
com- Contractou casamento com a

senhorinha Manuela Leal Maa-

!I••p

MACEIO', 14 (0)- Cau- ;-"������::�;�����
sou aqui forte impressão o �. �
telegrarnma enviado ao gal. � Estll haços, II. �}
Góes Monteiro pelo sr. Syl- � í�
vestre Góes Monteiro, íixan- �

'. �do certos pontos que vinham ����� ���J -:-��

sendo discutidos na impren
sa sôbre o ataque ao Hotel
Bella Vista, por órdem do
inter ventor federal.

Continuam as reuniões
no Clube ,J'([ililar ...A data de hoje assignala a

passagem do anniversario natalício
da exrna. sra. d. Mathilde Cor
rêa, genitora do sr. dr. Carlos Cor
rêa, nosso collaborador na secção
lite. aria e abalisado clinico.

.1lam para
o xadrez Nunca o Clube MIlitar

--r:eve, assim, tanta frequencia,
1 aI causa vem demonstrar
Que ainda ha muita coherencia.

ROUplS para homens e

criança 'só na CASA A
CAPITALOntem, dia de feira pública,

vieram á cidade Pedro Ivo e

Fonseca M,meca, o primeiro mo- S. C. Tenen ..

radar na praia dos Inglezes e o t €I D" bsegundo no districto de João Pes-I es
. O Ia a

" \
soa.

Ora, na cidade sempre se en- Assemb'éa geral
contram os velhos conhecidos,' A dÍlectoria da Soci.edade Car-
com quem se recorda, em longas valesca Tenentes do Dtabo con

palestras, os bons tempos, o perio- voc:!. a todos 03 associados do
do agitado da mocidade. grêmio, para uma reuniio de as-

Os nossos heroes, após seus sembléa geral, no próximo sab
trabalhos, foram aproveitar o tem- baJo, ás 20 hs., no Lyra Ten
po, com seus amig03, conversando nis Clube Florianopolis, qU3.ndo
e bp.bericando. sf!rão resolvidos os seguinteS as-

Resultou dis50, a embriaguez sumptos:
de ambos, e, como são hom.:ns a) eleição da nova directoria;
rústicos e pouco afeitos ás bebi- b) discurssão e approvaçãodas, quizeram perturbar a ord::m. dos Estatutos.
A Polida que é inimiga acer- Florianopolis, 14 de março de

rima das expansões em publico, os 1935.
tracafiou no "chatcau"

Pois o Exercito unido
De vigiar não se cança,
Para não ser preferido
Pela Lei de Segurança ...

TranscOJre hoje o ann.versario
natalicio do nosso prezado conter
raneo sr. cap. Juvencio E. Cam
pos, digno official do nosso Exer
cito, servindo actualmente na Ca
pital da Republica. Com «A Cidade» ,

do Bisbilhota ...

Bisbilhota, Bisbilhota,
Tens sympathia per�nne
(E isso semj.Jre se nota)
Pelo velho La Fontaine ...

E tens razão. Tudo próva
Que nos tempos de hoje-em-dia
Carapuça sempre nova
La Fonlaine nos enfia ...

Mania do inglêz. (PO'"
lieial de A Gazela).

l'H EBAm Ut-ls ... A Directoria.

E' feio p'ra você
(E isoo desac:ota)
Um relogio de prata
Levar assim. p'ra quê?

Regressou de Tubarão o sr.

Tte. Abdon Senna, oHicial do
Exercito.

,

aDecla'ração praça
-0-

Raulino Hürn, declara a quem interessar p6ssa, que nesta data
liquidou todos os compromissos, não só de sua firma individual para
com o sr. Vidal Joaquim de Oliveira Outra, como tambem os da
firma Raulino Horn Oliveira & Cia. para com o mesmo sr.

Florianopolis 11 de Março de 1935

Ralllino Horn

Do Sul do Estado chegou o

sr. Christaldo Araujo. Liquidacão dos « Con
gelados; allemães ...

De Tubarão regre3sou o sr cap.
Decio de c)liveira, official do
Exercito.

Zé Florencio veiu a mim
Com sua voz de fahête,

'

E me perguntou assim:
«Congelados" é sorvete?OUTR05 PARTEm .. , De accordo:

VídgL!0aq�im deJ2�.D..ll.if.a s.a.r.a;Pi.ã.O••

aàe"
, ,

(MARCA REGISTRADA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




