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Reu ne-3A a Colligaçao Re- � Aos sábados A CIDADE tem feito pilulas com �J
public ena -- A viagem do � pretensão de filosofia e distribuído aos seus ama- �
dr. Rupp -- Novo pre- t veis leitores. Gostaram? Não gostaram? Ora pi- �1

sidente r lulas!... �
-0- � W

Convoca lo pelo dr. Heni lue Rupp Junior reuniu-se ôntem, l'tt
No Brasil, o governo é o maior estimulador ��

ás 20 horas, na séde do P. R. c., o directorio da Colligação" da propaganda comunista. E' melhor parar. �
R�public,ma. Nessa reunião foram ventilados varios assumptos de � �

S. PAULO, 22 (�)._ A dos os= pontos da estranha hi.toria importancia, nada tra�spirando á resp�ito. . .
� Hoje não tenho pilulas minhas, vou distribuir ij

Delegacia de Furtos acaba de es- des,� joia de valor, foram os au- O sr. Rupp junior passou a presidencia da Colligação ao sr.

i'
dos outros, encontrei as de J. Cabral que são ex- �J

clarecer um caso intrincado que tos conclusos e remettidos a quem dr. Fulvio Aducci, por ter de seguir na próxima segunda-feira para' plendidas: �
lhe veiu ás mãos por obra do de direito. a �ap;tal da R 'publica, emtransito pela Paulicéa, onde se demorará , �Iuma queixa apresentada por um dOIS dias, a'tendendo a um chamado que recebeu por cabogramma. �,

«No entanto, si prescutarmos o coração do �..joalheiro desta capital. O
S. s. declarou á nossa reportagem, que va : tratar de inte- ttJ homem., ve-lo-ernos presago e inquieto,' devoram-no ...

melhor sortimento de � t d d
•

O Conde Demetrio Salazar e ress es particulares, o que, enrt .nto, não o inhibe de se envolver" O e 10 o presente e a incerteza do futuro». �o
C d D M

. artigos para homens f-O na
I'

, 'ii r.�

sua esposa, a on essa . ana
casa A CAPITAL.

na po .trca. � i!t

The,eza Salazar, residentes á Ave- O illustre paredro colligado resistiu ás nos-as investidas para � «A civilização e a ciencia não conseeuern ca- �
nida Brigadeiro Luiz Antonio, 21, De B i nócu lo saber o que se p: ssava nos meios opposicionistas, re .pondendo sem- � l�r as angustia.s da alma, os terrores da imagina- �
empenharam ha tempos, na Casa pre c:o;n um ,SO, :i o, que deiuv� tran;pare:e.:a cmveniencia Ipolitica rl�

çao e a vulgandade da vida». �!1
Mauricio Well, á rua Libero que o Im,Josslbliitava de ser mm l.a ico, ai ida qu e a franqueza .. �
Badaró, um anel no valor d·� se-

Q f .r.. d tem sido sem?re um traço caracte.istico d:> seu caracter.
.. «O homem tentou tudo reformar, tudo quiz �

�' d r
:

I
- uem fez a rejorma a .. refazer e nesta ãncí d id d t b r.�

tenta e CInCO contos e reis, pe a .

t
_

t f. d
-0- �, la e novl a e. per ur ou a �

.

d '.' I
tns ruccao, ranstorman o-o w marcha da vida».

'

�'quantia e vinte e CInCO contos. 1'(1 t d Ed -) H 1 dias o illustre prócer dr. R1P? Junior recebeu, por via �

quando da aproximação do ven-
em-'3r�� �ue�z fotcf,'���es- aérea, quatro ca ta', todas sobrescriptadas com a mesma lettra e da

I"
�

CImento da cautela, esses nobres A

di ti ias L' mesma Iórrm e que foral) lidas, pelo destinatario, em companhia
.. «Hoje todos os fundamentos sociais se acham �

C J F
. soas IS tnc as. o UlZ, o J d W d I d d .. abalados, todas as bases politicas vacilam». �.,procuraram o on e rancisco

Bezerra e o Sanches. ao r. an ef ey Junior, na re acção e A PATRIA. Ir!l

Matarazzo, a. queIToI pediram reti-
=Então foi uma Trindade Pelo que vemos, as injecções estão chegando por atacado. � �

rar a JOla pOIS sena verdadeiro .

)' �.. «A moral, regra de vida e apoio da justlça, li\1

dê I - genial, que tambem traz o W vê disc fd té d f1I
pezar per e- a por tao pouca quan- ..

C O� Ca rroCe
·

r
� u I as e a e nega os os principias funda- �

tia. O Conde Matarazzo acquies-
nome suggestt o ae amOI1- � lOS �� mentais da conduta humana».@tJ

d dongo MíckeY'i .. '" I_�
__

r "'.·,lo
ceu e man ou que um seu corre- � r �"j

ctor fosse desempenhar a joia, en- II �! -Espiritos superficiais, amantes de novidades, �
trcgando-a, a seguir, ao joalheiro -Que estaes olhando?_ �mpedidos de retirar car- �o discutem, contestam e renegam todo o patrirnonio ��
Amatucci, Estabelecido á rua 25

=-Estou observando o a�zao
.., ,. da lógica e da filosofía. �

(leMaio, afim de que a vendesse, da5.�n�f;tomandOgasOlll1a, gas dos armazens. �
indo o excedente dos vinte contos .

«A humanida�e inquere seus dirigentes sobre �
desembolsados, ás mãos dos

-Eu? Olhal7do O Jllterven- as Incertezas do dia de amanhã e os Lycurgos do �
Condes Salazar.

for com Flôres e o Prefeito A acçao da U. B C. F. e u rn Seculo das luzes não sabem o que dizer». r;�
Succede que ha dias se apre� Corruir� com ares tidos de

.

Bppe 110 á A GAZETA �
:entou ao joalheiro a Condessa

sabedona. -0- «As forças armadas serão impotentes para J. ��
D. Maria Thereza Salazar que

Tatú-Assú Estivemm hoje nesta r�dacção, res da U. B. C. F., que estive- manutençã� �a ordem publica, no dia em que to- �i
declarou lei uma compradora: a Iepresentando a dIrectoria da ram hoje na Alfândega desta Ca- dos os opnmldos e todos 03 deserdados sociais re� rtr
Condessa Crespi. Declarou que Approvação União Beneficente dos Carrocei- pital, onde foram solicitar do sr. clamarem, de traz das barricadas, os seus direitos �.
�ssa dama daria quarenta contos 1'os de Florianopolis, os srs. Hyp- dr. Zenon Leite, digno Inspector, desprezados». �r.fll
pelo anel, mas sendo necessario I h O n rosa polito Pereira,. �residente, Nest�r as providencias n:!cessarias e que .�
mostrá-lo á compradora, pediu a , .

C(Jstae Monpohclano Ramos dI Srl esse distincto funcc:onario os at- «A filosofía politica reflete apenas opiniões �
joia em confiança pelo espaço de I'

Em concurs,o ultimamente rea- va Screetarios, João Ars:!nio Anthc� tend�u gentilmente, promettendo� inquinadas de prejuizos e cheias de variações». �
uma hora. O joalheiro, sabendo que

hzado em Cuntyba para 'cabos ro" 20. thesoureiro e Ed�und Mar� Ihe.s promp.tas medidas para sanar �
a JOla pertencera á Condessa monta?ores d� motor de appare- cellmo, do Conselho Fiscal, que a Irregulandade. «O pensamento moderno atentou CO:ltra todos �'
Maria Thereza Salazar, nenhuma lhos aereos, feIto por alum, os que I ,ieram, por oosso intermedio, tor� _

os axiomas dos antigos mestres, por isso mesmo, �
dúvida teve em entregá�la, exi-

se �c�am c��sando a Esc�la da

I
mr pública a sua reclamação con- Nomeaçoes falta-lhe uma base para uma construção filosofica �

gindo, porém, um recibo. Este AVIaçao Mlht�r, naguella cidade, Ira J facto do agente fiscal Paulo A Intevertoria Federal assi nou
e moraI». �

'b f'
.

Ih' entre 1 8 candidatos que concor- d L
.

d
.

- d d Rg ��
recl o OI entregue ao Joa euo,

e ucena negar�se, contranan. o as segumtes nomeaçoes o r. ay-
!oi,

I d
reram as provas foram somente ,Oh d R d

.

V II <Para ele I
.

d'l
�

t.:;ue inuli mente aguar ou a resti-
d d' d'

, ve a praxe, a entregar aos car- mun o o ngues a e, paraexer'
� var as a mas aCIma o aVI ta'nento �J

.

d "d d t' d d.pprova os OIS elles. rocel'ros as
- d 'bl' do seculo conter as vontades depra d .�

tmção a preCIOSl a e, mo rva� o .,
cargas que esses vao cer o cargo e promotor pu ICO'

va as e man- [�
.

d ., Dl' d Os umcos candidatos que con� t' d d II d C NA' R t 't b'
- .

�

ISSO a enuncia a e egaCla e. _ _

re Irar os armazens, on e e as e ampos ovos e ntomo osa
er em respel o as am lçoes mconfessáveis resta �

Furtos. Jseg�ucam approvapçao .

sao os srs. se acham em deposito, mesmo Filho, para ajudante d:> tabellião apenas a força do' sobrenatural».
'

ij

A 'd d
. ose upertmo ereua em 10 d I b Ih d d

�.

auton a e entrou em IIn- ..,.. quan o esses ra a a ores, e Itl'

d·
..

d d logar e Archlmmo G,mralves " d
.

I 7 d Q d t-· I
��

me tatas InvestIgações, s�n o es�
2 I

:r. 'accor o com a CIfCU ar nO. e R
« uan O a qucs ao socla armou laços para ..,

cobeIta a joia novamente na casa
em o. ogar, �mbos .

catharmen- 23 de janeiro de 1932, do sr.
oupas prender, de �ez� a so.ciedad� contemporanea; quan- �

d. p,nhor" d, Mauricio Well, se,

�'d
ha d<a�,. e," "eram, nes- Mini,tro �a Faz,nda, ap'es'ntam g��Í�AtÓ do O expanstonlsmo tndustnaI quiz rebaixar o ho- �

que dessa vez dera sómente de- ta/I a e em vIsita as suas fa- o respectivo conhecimento de car� mef!l á. categoria de animal de carga; quando o �
zoito contos. A cautela da joia já

mllas. ga, com autorização, no verso, Em halo- capItahsmo ameaçou concentrar em suas mãos ava- �
linha sido remeltidé! em carta ao Comprae para vos conven-

dos cons:gnatarios da mercadoria. ras toda a riqueza dos povos; a Igl eja foi buscar ��
Conde Francisco Matarazzo. Fi� cer O tormidavel e economi- Esse facto, como é natural, causta no Evangelho os principios de paz. de amor e de �
cando as coisas .nesse P?' tratou

co SABÃO INDIO
vem trazendo prejuizos ao com- justiça.

.

�
o dr. Souza e Silva de mterr05ar l mercio local. 9 loria de �

os.Condes Salazar. Em vista da Mais um dos Adiantam-nos ainda os directo' Lin- dberg .

«As luminosas enciclicas do imortal Leão XIII @g
altItude dos faltosos que furtaram i C

projetaram nova luz sobre todos os problemas do ��
a si mesmo, pois o valor da ioia' postulados... ancurre.l- RIO 22 (G) - O sr. Eva-

bem estar material». �
cobúia perfeitamente a quantia II cia para

risto de Moraes, entrevIstado pe� �
desembolsada e a desembolsar pa- , SÃO PAULO, 22 (G) _ la imprema, sobre a condemnação

«Francisco de Assis, no seu seculo soltou o �)
ra re\1avê-la, o Delegado de Fur- Todo homem que tem a coragem canstruc- de Hauptmann disse que a pena

primeiro grit� d� prot�st? .

do espirito' evangelico ��
tos mandou deter os Condes que de se revoltar contra as miserias

ÇO-es
de morte foi imposta porque se-

contra o cdltaltsmo inCIpIente que então ensaiva �
passaram a noite no Gabinete de que rodeim seus lares é taxado de ria deprimente para a policia yan-

os passos e sua temerosa organização». �
Investigações. Ernquanto isto, as elemento perigoso. Até o dia 12 de março p. v, kee ficar o crime sem um desfe- �Iautoridades foram á residencia Jos Todo operario que protesta a Directoria de Obras Públicas cho condemnatorio. d' tr�coibs Renef' dt.e Chateaubriand em Memoires �
Condes Salazar. onde fizeram contra as explorações é logo pre- receberá proposta Modêlo «Dr. O conhecido criminalista co�

ou re om.e pro e Iza assim: «O Cristianismo pa- �
u b

.. .

d d t d - F d b 1
. rece ter deSCIdo ao sepulcro' Ele terá sua resur- r.�ma usca mmUClOSa;".m o encon- so e epor a o. çao, na alen am esta u o com meça sua entrevista com as seguin� . -

'b b d' �

t t' d 6900$000 P I t d S t 'd d 34' d tes palavras'. relçao e. e. s,o re a. ase o CristianismJ que se �
rar a quan la e: , e o por o e an 05, no vapor capacI a e para ammaes, e t t d d

l�
resto dos' dezoito contos, enterra' «Campos Salles)},passaram depor- um tan_,ue de imersão carrapa- -«Enxergo, nessa tremenda �

r�c?ns I U1ra, epols e um seculo ou dois a ve:ha �
dos em uma lata de nzeite que tados para Clevelandia ou outros tecida, de tres camaras para fer� condemnação, uma especie de ho� r

SOCIedade que se decompõe no presente». Aguar- �

dsupportadva um

da. pladnta de �drrud�, IOcgares. indhospitos, 18 operarios. mentação de estrumes d� curral e locausto á gloria do aviador Lind�

I:
demos. �

entro o jar Im a reSI enCla « omman ante Ripp-er)} condn- e um deposito para machinas e berg. Hauptmann, será immola- �
do casal. O dinheiro foi apreen� ziu em seu bo rdo mais ementes' do no altar dessa gloria norte-a-

.. BIS B I LH O T A �
dido e oednt sido esclarecido to� operanos. mencana.»" 'ii!

�"5'l!";C!'ã1��!E.����������

naA historia de
urna custosa

• •

JOla

costa?Mouros

Matarazzo foi rou

por um casal nobre
o Conde
bado

.1<- >f',I'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA Florianopolis 23--2 -193S 2
�--------------.�------------------------------

União Beneficente el Subscripçào I lntegralismoR��a;i;a�!!��m�l�eá�ae":�� GENTES
horas, da manhã, na séde da U- Ha dias, por um nosso auxi- Acceitamos pessoas de ambos os sexo.s para nos _""

n.ão B. e R. Operaria, uma as- liar, foi entregue á viuva do sr. representar em todas as cidades do Brasil, no ramo

M Isembléa geral extraordinaria, afim João Blplista Stuart (8iduca) é. de construcções por sorteios. «Plano de 3$000 ruen- Góes o ri te i ro e o n te-
de julgar o a to da ultima as- importancia de 160$000, pro- saes». g ra I ismo
sernbléa que concedeu benerne- dueto di! ultirm l"sta, da subs- Qualquer pessoa poderá exercer o cargo sem pre Eis o que diz Góes Monteiro, Ministro da Guerra, emrcncia a vario ocias, po'o que cripção aberta pela Á Oazeta, a juizo de suas occupações, podendo ganhar de 500$ entrevista ao O JORNAL, de 13-2- 1935:
grande numero de associados não favor daquelle inditoso conterra- a 1 :000. mensalmente. «O Integralismo é um partido brasileiro. Tem um sentido econccrdcu com o proceder da neo.

. Escrever á caixa postal, 3.522 - S. Paulo. uma ideologia definidos, e um objectivo nacional. O seu campo dereferida assernblé 1. Para a reu· A referida lista estava a cargo .

acção é o Brasil, que é tambem a méta de sua aspiração. Poderá ouniâo de domingo, reina grande do sr. Theodoro Ferrari, proprie-
j A P EO I OOS não poderá vingar, -coníórme a resonancia que o seu evangelho en-interesse entre os saci os da�U. B'I tario da conceituada Confeitaria contrar nas camadas profundas da alma brasileira. Mas é um partidoR. O. Chiquinho. Conta-gottas I e o seu esforço de expansão deve ser respeitado, emquanto se con-��4�������J1�����r����

•••

O caso do servar, é claro, dentro dos limites da lei».
� '.t-l

-

(� Vocês conhecem o Manoel I tilt t «Seu esforço de expansão deve ser respeitado» affirma,)�� CO�'.JVENCA-SE l� ns I U O[tJ "

� M d ) Ministro da"Guerra.
l� que nos receptores PHILIP? são aproyeit�- �J ,��itadol �nda pelas ruas da Que dirão disto os mystificadores de esquina, que apre-�\1 das .tod,as .as .!mpor�a1tes conquistas da sciencra � I cidade a pedir esmolas e a. fazer

O recente abandono por par- i

goam que a Lei de Segurança nos attinge?�J do J adio, I azao POl que recommendarno-los.
�" as suas innocentes maluqueiras ... te da Interventoria, ao nosso Íns- Quem terá razão?

� � O I tituto Polytechnico, veio demons- O Ministro da Guerra, que ° o braço do Governo, ou as� AGE1"-TTES·.- CO�TA & Ca. ntem, eu passava pe a rua

� - 1�..., � Mitrar claramente o descaso em d f' d d
.

t
.

t )\.• '
_,_

. .
"'$:' Cons. Mah a e o nosso, �anoe vozes esa lua as os m ngan es .

.�

RUA CO 'S
'

FI I
-

d d b d que ella teve o utilissimo estabe- "�� N ELHtJRO MAFRA 54 - onanopo IS � �1�ada���aDes;�lt:n�e, l:va���:-s: lecimento, que tantos beneficias O nosso d1eputado na��lG�1�@j�����tl.2']����)a:���� e, bancando oPguardl-civil deu proporciona à mocidade cathari-
Cârn�raA falta de energia eléctrica «mão» p.na dois autos que se nO��'ManesdeJoséBoiteux, que

O capitão Jeo/ah da Mottd,nosso reoresentante na Câmara,approximavam da esquina, em eleito por 22.000 votos, na Provincia do Ceará, destruiu todas asTEM CAUSADO GRAND2S PREJUIZOS AO COM-
� t:do contra ....:.o. injustos estão sendo para co.n tua

s n I explorações que se vêm fazendo contra o lntegralismo, pronuncian-l'l,,'nr'o DA CAPIT \ L
� .

'd' t obra os teus conterraneos domi- :rv .' �i t-\
Não houve : tsüs res, corno do um vehernente discurso da tribuna da Câmara, definindo a po-Acha-se á ve.rda, no predio n: 56, sito á rua COI1- diz o Feris, e os autos, cuidado- nantes na politica! De que serve

sição do Integralismo.s elheiro j.lafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO, sarnente dirigidos por mãos pro- porem leu nome n'um recanto de
Ei. como finalizou o seu discurso:com força de 6 �-IP, muitissimo economico e funccionan- licientes, li se foram em demanda praça e num grupo eS1tlar, si a
«O Integralismo é um movimento politico que visado admiravelmente, cm nerfeito estado de conservação. dos respectivos destinos. tua me�hor obra, aq.ue a e� q·.le

O poder. Nesse sentido procurará conquistar para as suasO motor cm apr -ço é movido á gazolina, kerozene ou a Em todo caso, o Manoel Mo- em�en a�te te�3 'l�ore� �::.orç,03 fileiras todas as forças vivas da Nação. Agirá dentro d03olco-cr:i. S�lb 't 'I ' r C 11
" r r-tarem a c"er'.!i1 eléctrica, pois do «deu a mão' paía aquelles �sta quasi a'1mqm a

ii
lestrurda ,

meios teg es que a Constituição lhe faculta . .}lppelará pa(, mais eCO'tO 11' :::0. {)r)·i"IO par.. 111 rver oificinas typogra- veh;culos... )uótamc?te �or iCjue
es

lf q�e� ra as urnas e será pelo voto do Brasil que governará oJ hicas, I1lP'Í1an·_.:;, se.r r a . sorveenas, padarias, e to- E eu ri�uei a"'pensar "na con- com?et;amals dear.po�e
a. era

B'asil«.
Lltl e qualquer táorica (;u r o russa prescinder de cor- venci �a «pose" do Manoel. .. paSSiVe q�t', epois e presta,f Detlnte disto não ha mais duvidas: a Lei de Segurançarente para as st1as micl. nas, Como esse pobre d!f.bo, ha tantos serviços a nossa terra e a

que já está sendo explo ada por autoridades menos €scrupulos'ls deLembramos a) (' (J' fi "1 do Estado cm adquirll-o, neste mundo muita gente bôa que mocidade seja destruida a obra
municipios do iflteriol contra nós, nào nos póde attingir.pois que se presta pélLl (,lc S�12.3 oliicinas typographica S dá a mtio, convencida d� que magnifica de Boiteux, o pioneiro Attingir.n)s-ia si pretend2ssemos mudar por malas via.ou 111ecIlall1·ras. 'd b da instrucrão secunrbria entre nós!

C·· d R bl'
"

- � cst:l certa a sua mano ra... e:r ientos, a onstllUlÇão a ep1l) 1ca, porque mcorrenamos noFreço para a venda 5:500$OCO. nós outros, com o censo com- Não, isso é impossivel e seria
A 1.

'd d rt..(<J � ���r;,��-.;,�� .... ·l";--�����I"'S'��[..s��srl .

I um cnme a nossa mocl a e a,'�,'i� �0�;����(Sr'ir���,�:�j>'�,"'1��j��1� mum que nos gUIa regu ao'mente o Na proxima vez, mostraremos aos camisas-verdes de SantaI��� n R �� g«'cu�;;�;, ��a:�:a e�:sssa:��ob;: :�s�i�r�nn��er:t�!�t:d��Uun:::'�:s: Catharina, gue já b autoridades de celtas municípios do centro da

� IAt :. �'1 t�� �. � �� ."

fr1] V �� dos muitús Manuié3 que não são pois, nós. da mocidade para cla- in;:;!:����s�:I���:nJ:n�oL��pl:s �e:u�t:�:t:s cof:t��c:ll::�ios púb licos

f��
!:..._) ""'" Ii..i.

r,'''''� �'�,'l.\ d t p_"lo contrario, fal- mar energicamente contra o att.en-
n�é"J "'_',' "\\1 mu os, an es,

II U�.�",
�"""""�l!rmi �'"=-.: � --

- '\.: � ;\>,:\,�\�'�.l;.,·". Iam muito... somente. .. �addef���v:e f;:'�:m����ud:r I��t� O mOV imen to I n teg ra I is tattJ A Agenci,� üV�Ot-!erna L1!ó_
�'�d d F b'

,

d r; 1 Saraplão tuto e entrega de seus legitimas los m u n ,- C ,. P I-OS�� e )l."I' i!(� ;H..")(:) S"'j, com se e ��i __ bens a outra instituição bl:ocrati- :
� errl São Paulo, é autorizada e fis- � _

ca,
..

que se inven�ou agora, por
1�ti,J caliz?d:l peio Governo Fed"3ral e"", Joao Ma e.sp(�lio d� eCOr;O,711�.lkJ possue a carta patente n. 112 ��� bn cerca de Vil t� annos de

� � Bau1'bosa
\funCCionamento,

o nes o Instituto, Excursão Integralista a Slo Bel.lo
r� FORIvlIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por

IK1
.' ._

a qu� to�os os govtrnos ple-re- Foi coroada do mais franco êxito a excursão levada a ef.l� semana, todas .as seg:undas, terças e sextas-feiras �1 Por m�tlvo de .I�t.eresses parti J voluclOnanos, sempre ampararam e� . �

� 1 d d f t t d feito pelo nucleo de Joinville, a S. Bento.

�� �,j cu ares elXOU, e llll Iva�en e, e

subvenciona. ram,' r-re tau os me-� EXTRACÇÃO com globos de crystaL II � faLer parte da redacçcw d�ste lhares serviços a nossa terra, pre-
O trem especial levou mais de 400 pessôas, inclusive se-t· �, d'

.

J
_ d M d r s nhoras e senhorit�. Em São Bento os integralistas foram ni!cebidos1; A MAXIMA lisura e honesticlélde, pois, os sor- t'1J lafio o sr. oao e e é'IO parando profis5ionaes competentes, h

.

b f II d d d� [w B b pelos seus compan eIros com vi rantes anauês, a an o epois e
_

�jI! teios são p:'esenciados pelo povo lli1 arAos30. d Ih
como agrimensores, engenheiros,

uma imponente parada o Chefe Municipal local, Antonio Venerafj
, �''''' azeta agra ece- e os

pharmac�uticos e cirurgiões den�����';'�!.7.?�����������l���t;l�� b
.

d
v

dos Sántos. ''iP�' �:.�r'L���I�*�J�����:\i -����� ""�� s�r���es�a o�,,�
I
tistas, que todos a�i estão pres- A' s 13 horas, realizou-se um grande comicio na Plaçar.f'il��&ffi�����*' �bÇ �.�� .S.�.�� tando melhores semçm por todo�

. .

d E d d U· Bandeirante, assistido por enorme mullidão, calculada em cerca de�i o terntono o sta o e a lll-
2 '1 A� "C' D,"'.,' �' U'T'UO ED IAL" ão. A réles politicagem (1ue là mi

peFssollas. ._

A' V S
� .

G· d' '_ 'd _ d a aram por essa occaSIao, os srs. ntolllo " antos,
'

";'
mtro uZlfam nao po e e nao e�

J' Ih R I
.

d J' J R h L�� � d '1
.. ase Carva o amos e p:Jr u timo o r. asma a oe a oures,��'"' G�'� ve estrm -o, para que sUfJa mais

Ch f M
..

I d J' '11"","-
.

h d 'd b e e umCIpa e OlOVI e."og
um mn o e pro�egl os urocra- . . .

.

I I� O I"
.

h
. . O comICIO termmou com o Hymno NaclOna, cantado pe a.",� D '"'

dA' O' tas que a se amn am, consumm-
I 'd-

(.... >

.<2I\p�
- .MI!> � _II.' � mu ti ao� 'éW. UlS� � �erca Ue iii, annas. • • � do rendas do nosso torturado Es- .

• . '. ,� � d A hora da partida, a estação fIc)u literalmente repletaf.Wl.
�

ta o.
d�� ��� a� n � """"� �S $OOO � Comtatando dcsoladoramente e povo.

. ,.

S�� líl""""" rr� li=.. hlW I! � "-' ......, Ií!;;;.., � • 5: • 7' 5 � tt t d Faliou em despedlda a digna população de ão Bento o�� �
com

etse d ,en a

I tque ;e. quer I sr. José Carvalho Ramos, que fez o elogio do chefe integralista lo-
.

, Foi premi?da a sta. HILDA RAMOS DA SILVA, filha do Dr. Desem-
r.,'�

perpre ar'd
a a

.. dn
erven ona o

cal.�"J->3) bargador PEDRO SI;_'VA, residente em FLORIANOPOLIS á rua Blumenau, 3 � presente e maIS e sessenta con

tos de reis para que a nova �s�

cola de direito se installe com lu
xo. S.lá que as�iste mais direi
tos a essa escola. que ao Institu-
to Polytechnico que já conta vin-
te annos di! funccionamento e milicia.

que já está fiscalizada e rec!Y 05 camisas-verdes desfilaram garbosos ao som dos novos

nhecida pelo Governo Fécferal? tambores chegados do Rio.
Nãr,! O Instituto deve ser manti- Percorreram as ruas General Bittencourt, José Veiga, A-
do e erguido ao destague mere- venida Trompowsky, Bocayuva, Esteves Jor., 28 de Setembro, À
cido como o queria José Boiteux. Praça Pereira de Oliveira, Praça J 5J Fernando Machado.
E' preciso .que sua obra não pe-

Na noite explendida de ontem, as ruas de Florianopolis
reça e nos mostremos dignos da encheram-se de novo com o rumor alellre dos tambores dos ca�

herança gue nos deixou o grande misas-verdes.

amigo da mocidade e da instruc�
ção entre nós, Collega?l Na situa-
ção em que estamos com a boa Clan06

vontade que dispomos, e, consi
derando os compromissos que as�

sumimos perante a lei, como a

feliz realidade de nossa formatura
p�lo nosso instituto Polytechnico,
não é mais possivel �estacar ou

reti aceder.
Continua na 60. pagina

IEmr�fi�em;r."'J� ��iJáa dila que passa sem

�ljMlle blhJJ�t[H1e flf.hJjilkiílerO de pre,mios !

o nosso lema

pe-

JOINVILLE

E' o grande segredo do §uccesso do
Ca"ll6�Jfit� Muiub"Predial

exerClclOS da

4 de

O sr. Antonio V. Si\ntos agradeceu. Quando o trem par
tia, a multidão plorompeu em applausos.

*
)) II

FLORIANOPOLIS
Ontem, como de costume, realizaram-se os

"
II U

Amanhã, domingo, ás 8 horas da manhã, todos os

devem estar na Séde do Nucleo Municipal.
n

u u

PALHOÇA

mili-Março
Forn��dd"el' Sorteio

gratuita
Sai1to Amaro

Amanhã, o Chefe Municipi1l da Palhoça, sr. Ewaldo
Baasch, em companhia do companheiro Jorge Lacerda, promove�
rá um grande comício em Sto. Amaro.

,
<
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AZETA 3

Monges eis- ��l������i������.
tereienses � Transpoffte rapido I

E d

I
Florianopolis - Bom Retiro

�Devem chegar a este sta o �]
n? pr?ximo mês, al�un: m,onge:; � ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS ��
cistercienses que aqui vem

�pro-.� Fett & Cia. Limitada

��1$000
cura de zona para estabeleclmen- � AGENCIA-Fundos do Ho�el Metropol :11

1 $000
to de s�a ordem.

<
" �. O encarregado MARCUS MOURA �

2$500 . Dedlc�m-se elles ?esde tempo, �t�,��t������������e
immernonaes ao cultivo das terras iID) � � � Mí �� � �Jql)

estereis ensinando à preparar e

4$000 cultivar as mesmas.

30$000 Sabe-se que foram postos a dis-

3$000 posição dos citados monges, ter-

4$500 renos em Florianopolis, Tijucas e

4$000 Joinville.
4$000 ---E-M--P--R-E--
3$000 GO: Para trabalho ex-

8$000 terno, preciza-se de pessoas acti-

vas, na Crédito Mútuo Predial
SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-

MEIRA QUALIDADE N do9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia Omea
7$500 38$000
8$500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 h

·

0-20$000 Pernas de serra lei dz. 28�000 engen e Ir
Fôrro de pinho 14�000 chefe
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16�000
1 x5 a dz. 6�000

Praças 90 dlv á vista ODEON-Sessão Zaz-'0raz,
51 Londres 58$563 58$963 ás 7 30 horas.
« Paris $785'
« Hamburgo 4$790 IMPERIAL - Mulher pagã,
« Italia I $020 ás 7,30 horas.
« Portugal $530
« Nova York 11 $870 ROYAL - Prospesidade, á"

7,30 horas.
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

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

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 20-2 Entraàase 5ahic1as

13 a 20-2
10.36/
13.434
7.906
9.740

Commerc!o, lndustrla
e Agricultura

Preços corre�tes n� praça de 1 L�mpos leves \do.
Florlanopolis I Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 Gatos do matto uma

Indiana 28$000 Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma·
Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

ASSUCAR

PELES

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

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

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

Enopados '2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
.3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

Sarrafos L

J\lERCADO FROUXO

SABi-\O ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

Mercado do Rio

FElJAO
(Por sa:c.�t) de 60 kilos)

Preto novo 11 $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

mvsnsos
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 16000
Soda Pyram,dc caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 4(J$OOO (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 3 )$000 Fina com pó 13$000
Zê« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Farello sacco 6$500
Fardlinho sacco 8.$500 ARROZ
Farinha de milho Mariali,.a caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24-1>000
Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha Especial SO$OOO

G A kil
.

4>400 Agulha Bom 46$000
rampos p. cera I o l.:p

] E' I 44$000
.

M' 1 1$500 aponez speclaCImento aua sacco
J B 40$000

Phosphoros Pinheiro lata 2 i 0$000 B_pone� ?;
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

ica orn a 34$000

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 1 55$000
Em latas de 5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos 160$000

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

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

Mercado de Florla"Dpclls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco I 5$000

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

Milho
'

sacco 10$500.
Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco I 0$000
Arroz em casca sacco 1 2$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho

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

1$900
1$700
1$600

FIRME

DIVEROSS
(por kilo)

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

CAMBIO

COUROS

24.302
17.945
20.824
5.725

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
B _ nha (caixas)
Milho (saccos)
X:uque (fardos)

89.963
105.759
,34.414
10.601
25.496
13.5(00

faltam as sahidas dos deposites particulares.

O Govêrno do Estado no

meou o sr. João Maria de

Araujo para ajudante da es

crivania de Indayal; Antonio
Soares de Carvalho, para de-

d C' Só o profissional competente e criterioso
legado de policia e anoi- � póde executar com esmero todos os trabalhos II
dnhas; EduritCObMlul.�lz'dPa�� afju- � photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �
ante o a e iao e lVla ra, �I'"' l'

. � En&'erme,'ra
P

� e amp iações irrepreensiveis e absolutamente � I I

e Antonio arise, para exer- � duraveis. � Pessoa habilitada, comgran-
cer o carg? de encar�ega.do O � de pratica de hospitaes e sa-
do posto fiscal de Pmhelro. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRABOS e natorios oferece seus servi
Preto. I NA CASA • ços em casas particulares.

!�����-------�m@��--�e Fala Alemão.

Exonerad O
�����.� ���••� Rua Esteves Junior, 28.

����������������

Recomeçam hoje as rcu

niõcs da Congregação do
Bom Conselho, na capella do

Gymnasio Catharinensc.

Nomeações

Foi. exonerado, a pedido,
o sr. Sylvestre Pauli do car

go de supplente do juiz dis
trictal de «Antonio Carlos»,
no municipio de Biguassú.

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

Cartazesdo
Dia

CENTRAL-fi hora do co

cktail, ás 7,30 horas.

,. i

CoelhosGigantes
Branco de
FlandresPASCHOAL SIMONE S. A.

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

o substituto
de Ronald

RIO, 22 (G) - Foi convi
dado para o cargo de secretario
da presidencia da Republica o sr.

Tristão de Atayde.
O lI!ustre escriptor ainda não

respondeu.

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCI I
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri
gir-se a RaphaeZ1)igiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

LIVRARIA MODERNA

E'unc1ac1n em 1886 I
Rua Felippe Schmidt n: 8

Caixa po:atal1Z9 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia. Estereotypi
En ccô er-ncção, Pautação, Tra
bulhos em Alto Relfluo etc,

Vem:laase um arrnazern, bem

alreguezado, sito no Can�o do Es
treito, districto «João Pe;soa».

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

VENCE·-SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Artigos Photographicos
Concertos
de Radio

Concerta .se radio com a

maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jeronirno n. Coelho 18

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E� R U H L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

"lIi�,uç�J .1;. II;allia
C:nIDif�lliznçà•• s. ".�

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l
numero sor

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

Combinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titules de
capitalização,
quer saldados
quer de pa
gamento lrac-

Companhia Brositeieo poro incentivaI o des
envolvimento do Economia

C�plt,.j euh!Scrlpto' 2.000:000tooo - Capit&J r"e.ll�.. : 800;OO�OOO

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

. .

cionano.

CONSTANTE participação de 5 O 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
30 DE JANEIRO DE 1935:

Titulo N·
16.919 Sr. Julius Baltazar-c-Rio de Janeiro-contemplado com o CAPITAL DUPLO

Rs. 12:000$000
14.366 Abel Francisco Salgado-Rio de Janeiro-contemplado com Rs. 6:000$000
5.772 Sr. Luiz Gonzaga Flavio d.a Silva-Fortaleza-contemplado em TRES TITULOS
5.7 72 3 x 6:000$000 18:000$000
5.772
5.772 D. Maria Cortez-Rio de Janeiro-contemplada com Rs. 6:000$000
18.497 Sr. Aloysio Guilherme Ferreira Costa-Belém do Pará - contemplado

com um titulo liberado de Rs. 6:000$000
14.931 Sr. Pedro Teixeira de Araujo-Pelotas-contemplado com titulo libera-

do de Rs. 6:000$000
INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES

Campos Lobo & Cia.
Florianopolis -- Laguna Itajahy
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� �
� C I s O e n C k e SI •

I
� � �
� �
.� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �� Filiaes em: BlurneMa�str��i��il�rm�������sg:uze'i;.�gd�sUI Lages �
� FAZEN��cçao de Secçao de Secçao de �
� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �
� Morins e Algodões Machinas de beneficiar

�l11adeira���
�

�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mcchanicas
ll� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ísrragens 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. r�
l� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores I�

'Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ��.,�' Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: eixos, f{
I� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l�

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

I��& Toalhas e guarda-napos Aprame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD Peças, acces-

ll'G Sapatos, chineI!os, meias roductos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�. Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN» Bebid8s nacionaes e extrangeiras Material elecfrico em geral �� ElI'lpreza r"'�acionalde Navegação "Hoepcke"--vapor-es "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
�!..�SM2���������� ���l��h�.�����{��íG{�����iV'A�����G
Cornpanhia Al t ia n

ç
« UC1. bar',id

I �p�:i�a::t:�::mellos��n:��:�p�:
I

conservas, vinhos finos etc .i
I Fnrn\::,c(' doces de todas as qualidades para ca-

�étmentüs, baptisados e bailes.

kESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

••• funàaàa em 1870 ._-

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

t'rpital recüacõo 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:0o0$::JOO
�ereita em 1933 17,76270:lS1'-c"
'Imrnoucls 13.47Z:Z99$34=J

I

Responsabiliàaàes cseurntõcs ern 1933 2.369.938:432$B si
(Estas responsabiliàaàes ref2rem-se sómente aos ramos àe! ;

f060 e TRANSPORTE5, qu c são os 0015 UN!r05 em quel
a rompanhia opéra) IAgentes, Sub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos 05'Estaàos àa Brasil, no Uruqucr (5ucrursol) e nos pr-ln r lp o csl

praças extrangeiros

I
:

A gentes em fi oria n opa I i ') r A m PDS LO EO & fi A. '-
....�;;;;;;;;a..,.íiiiiiiõãiiiiilãõl.....m;; ,;;;;;; íiliilõiiiiiiõiii,_íiliilõiíiliilõiíiliilõiiiiiiiãi_1

Rua r. mafra n
'

35 (uob rcõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLlANÇA Telepb.1.o83

,,' II�=-- _ w: ��zac _

Eacr-tptortos zrn Laguna to: Itajahy 5,-,1-" :'lQ!Cntl'5 em II r; ,II � fii ; &. C� IIIa.Blumenc�u e Lages li � II �_.iom8.no _,'li
������ � I Ui �

------

r GARANTIDO
�,-;, E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL \
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVO�

RUGAS E POROS ABERTOS

End. Tel. FI LOM ENOSociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VlLLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U.I,,� ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

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

____ I�TA.OO__ �

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

Agentes autorizados da

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

SE QUERES Ar'T'AR DE

M Od III S ta
AUTO commodamente e C0m

RUA 28 I F;;dama
o

L
DE SETEM-

I
V 8 ..200

BRO N. 16 Phone, 1.212
E NADft MAI3!

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

Carnaval! Carnaval! I
I,

Momo vem ahi e se hospederá na .

"Casa das Meias"
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o próximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

,

e os mais baixos preços

Aproveitem falioas!
CASA DAS MEIAS

RUA FEUPPE SCHMIDT N. 2

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina -

Linàa Vista Ponorcrnlrn.
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua potauel.
Terrenos cornp letnmcnte planos.

A VILLA BALNEARIA DISTA a:

lODO metros àa Ponte Hzr-clllo Luz.
800 ào 6ranàe Quadel feàeral, em construcçõo,

600 õo 6rupo Escolar José Boiteux.
Na séô e ào Distrido João Pessôa. E' O melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins ê 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
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

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

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se enc.lrrega àa conetrucçõo àe Pr éõloa

r.Od lótes oô qulr-lõoa.rncõturrte o pagamento àe uma_entraàa á
vista e o restante em pagamentos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632 II

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

------

CAPITAL.
Optimasvantagens para revendedores

,--

A
RTIGOS PARA HOMENS

C R I A N 9 A S Rua Conselheiro· Mafra (esquina Trajano)
E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Dr. Cesar Sartori

Dr. Cesar Av

Ex-assistente do

Ctinica cirurgica-operações

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

Residencla:-R. Esteves [u
nior, 179-Phone, 1,285

Dr. Ricardo GoUsmann

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

Res. Rua Esteves [umor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorto: Rua "Cwjano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- $yphilis
'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
00

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSJ

1I0iagnostico õcs molestics
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos-Completo Gabinete de
EI( cricidade Medica

Applica O Prieumo-Tbor'cx Ar
tificial contra a Tubl2rculosl2 Pul

monar, com contr-ole raàiologico

Consultoria: R. Felippe:
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
� das 14ás 17 hs.i.Teleí.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Pharmacia
Ouro

Em joias, moe- '•••G"IGe�.�.������e�$$�,.!JpOPU LAR das, barras, etc. I: F
III II �

DE .

Compra-se, le- � abrlca de "�I�i� �
galmente autonzdo pelo Banco-" !ü1 � � V!!i �m" �Antonio d'Acampera do Brasil, pagando-se os melho- • O E �r�

Praça 15 de Novembro 27 ; r�s preços: Unica Joalheri.a aut�- • Pedro Vita I i ��
TELEPHONE 1170 I

nzada pelo Banco do Brasll, RIO � �
�="==---",,",",,,,=

'

berto Müller-Rua Trajano, 4C. G ACEITA ENCOMMENDAS Eívl QUALQUER ��
I ESTYLO-lla João Pinto, : I B-Telepholle, 1693 :;
1·····es���$����f��G���a,��

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

Refinação de Assucar RU_A_JO_ÀO_PI_NT_O_N._21

Dr. Henrique Rupp Jor.

Ch,egou
A VO'Z DE OURO

E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippc
Schmidt no 9 Phone 1483

I

I
Dr. Fulvio Aducci ii'Advogado I

Rua João Pinto, n: 18 I

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das IA ás

17 horas

o Radio de Qualidade

Atwater
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa 1\1 iscellanea

PharrnaciasADVOGADOS

Dr. Gi! Costa

Ct---------- i�

E

Dr. Cid Campos I

Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.

Novidades
literarias

Dr. Pedro de Moura Ferro

Pelleteria
A�gentill'a

Almanak Laemmert

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

Furumdungo - Por Souza C ó.'

margo
Psyco finalyse-Por Gastão F e

reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�p'!!lpUV
Edições de Adersen - Edilcre�
Edifício d'A NOITE- /4.
.:'-""J.'"'' andar RIO

Advogado

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

..

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

fUHOAOO Em ]844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

• volume -- Oistricto E'eaeral
z' -- 5ão Paulo. minas e Paranó
3' -- õemais Estcõcs ao Brasil

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

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

'Volume ospecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

R�cl�ctor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial=

Rua Esteves 1unior, ]6
FLORIANOPOLIS

Preferir o Sabão -IN010 de (Curitiba) fabricado com mein�

é dar valar ao que é bom, é economico e rendôso

EXPERIMENT·E E VERA QUE É SUPERIOR

Rua Trajano, rr 1 sobrado I'
Telephone n: 1548 ii

=---========= .. 1.

Escriptorio de AdvocaCi�1
Dr. A. Wanderley Junior I

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

A('AOEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

'R: Felippe Schmidt, 9-sala 3

Tl2ll2phonl2s: _

Escriptorio I .620
Residencia 1.274

Accacio Mo-

"

"
,

•

re I ra tem seu escrip-
de

-

.JOAO SELVA
Visconde de 'Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLO�IANOPOLIS

tório de advocacia á rua

n. 70. -- Phon>: 1277.- Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

. I

,

,

r

! I

Caixa Postal, 11 J.

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

U
ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessôa-, com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO ,

Nas grandes [uctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como, a mais inprescin
divel das necessidades !

" ..... ..:..,.-.:.

II
II

/
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Estão sendo �hamadas, por edi- � r:� .

�
�:1.p;:!:,,:;:Ed�� T�tent�a:gd: � U E S P O FI TOS ,

="" Silva, Noemi Furtado e Francisca � - �
de Britto Filomeno. �� �r

�OO��OO�OO�����ij A A ,,"""__ A � Redactor CYPRIAt�O JDSf:' �
r.�

�. �" li1 'ii'

JtC I ,li'
O O
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� . arnava .��C���OO���OO��I*,'1
""""""""'..,.""..,,=-""�"'"""""""'�-....�....... L......,....,.".,..".,.,""""'���_....���!!l

�����@������, arnava .�
F. C. D. O S. C. BRASIL, NA BAHIA

�� �� Foot-bah O SportClub Brasil do Rio
� � terminou a SUl «xcursão sr:ortl'va'ti���������OO�!Z;:;;j Deverá reunir-se segunda -Ieira •

8 h bem S. Sal vador, d .irningo ultimo
proxima, ás oras, so a presiden- ,

cia do d·. Affonso Veiga, a com-
e já se enc intra em Recife, onde

d d R
se defrontará com c'u'res d�quel-missão reorganiza ora o' egu-

.

d F d
la capital.Iamente �

o oo:-Ball, a creação
de sub-ligas, ec.

Na B3.hia, o S. C. Brasil te-

«QUEM FALLA DE NO'S Nessa sessão, o sr. Nelson Ma- ve os seguintes jogo.: I. jogo__
1 E 'tI PAIXÃ') chado deverà aoresentar um sche-

Galicia 2.-Brasil I; depois ven-

d
. �

I d ceu o Ipiranga por 4 x 2; ,

ma e como s rão rea iza os e

onde, os j0g0S de foot-bal!, de Botafogo por 5x I; o S. C. Ba}
modo que sejam creadas zonas

hia por 8x2; e o Victoria por

ele sub-ligas em ltajahy, Laguna,
4xO. Será que em Pernambuco

vem terá o Brasil a mesma sorte!
S. Francisco, Joinville, etc. Como
se vê trabalha incessantemente a

commissão dos quatro, que está
assim constituida: dr. Affonso Vei

gs, I'lidson Macbdo, Tenente
Albano e Cypriano José.

Festeja hoje o seu anni versario ! r 1:-1 cGAm
natalicio. o sr. Euclydes T. Lo

pes, nosso est imado conteiraneo.

Realiza-se hoje, na rcsiden.ra D G h L
d d·, A'

e aspar c egou o sr. eo-

jS paes a noiva, a vcmda .ld ç;; I f' d II
H '1' L I

. pr o oc rramrn, pre eito ague' e

erCl 10 UZ, o en 'c; rr.atnmo- . . .

.

I d '1.1' �.II I mumclplO.ma o sr. tenene j-\ 'e "o lVleycr, _

prefeito do �unicih.·io. dhc 'f.mbó,· Vinco de Blu nenau chegou o

com a gentn sen onn a Aurea L ld 01" collector
Sil f'ih d d J

sr. eep) o mzer, .

1 va, I a o sr. T. oão de f d I 11 'd "d
O F

.

d S'l J' d
c era na lue a ci a e.

em austmo e.. I. va, U'Z e

Direito da comarca de Bom. Re-I A � t-" 1 d
.

P h -
.

Ctla-se en.re nos, VInGO ,e
tifO. aranymo ara0 03 actos Ci- It

.

h
.

AíI L'h
OI I"

I
, ap y, o Jovem onso I era-

VI e re 19lOso, por parte da nOl-
t t d d Ph

.

d T - d D F
o, es u ante e armaCla.

va o sr. r. Joao e cus aus·

tino da Silva e sua exma. espc a, f."'1LLECImEHTD:
e por p2lJte do noi vo o ,r. Hu60
Meyer e e},ma. esposa.

I"_,"",z
...�..._n<_�

154 FEVEREIRO 31111

Os senhores já sabem?
Amanhã chegará a esta popu·

larissima Florianopoli; s..m.

IRei-Momo. cJ'ólol1cr_hl fibsolu
to da Folia!

Reh'J([omo será r, cebido pelo
n03SO agrandalhado Califa dos
Árabes, Turcos, Sirios, Assirios,
Marroquinos e demais P)VOS amo

renados daquellas se.enosas ban
das e ror todas as rainhas d03
blocos presentes ao sensacional d�

. sembarque !
Enccntra-se, nesta CIdade, em CUpz'- � [omo v

° da I: .

'

.d I'
. �I..- ivt. I em '- a para ca,

gozo e rcença o sr. �ntomo I dagua p'ra terra pescado a pela
Cou1art de Souza, l .radIO-tele- animação dos foliões e sob opa
graphista da nossa Mannha Mer- trocinio do C. C. C. C.

*
**Diccionario das côres: Em

/851, Chevreul, misturando e

graduando as szie côres do pris
ma, obieoe um circulo clvomaii
co de setenta e duas nuances. Os
especialistas inglezes acabam de
ir muito mais longe: compuzeram
um verdadeiro diccicnari» das cô

res; e especificaram nada menos

de duzentas e trinta.

curso.

Não se esqueçam!!
Amanhã!! Amanhã i
»Rei Momo» vae chegar! IApós o seu desembarque «1{ei Mai� uma victoria do C. C. C.

J!/[OTTO» irá visitar a séde do C. C., o animador do carnaval deste
C. C. C. acompanhadu de luzidio anno.

séguito de «rainhas» de todos os Até «despois».
blócos e cordões presentes. Depoi� Lord Tubarão
da «falação», S. M. de auto,
irá percorrer os seus dominios ou

a zona tórrida da «fuz,Hca» .

Sendo assim, uma d€slumbrante
passeata se formará então, com o

acompanhamento dos blócos:
«OS FILHOS DA LUA»

«<:;HUPA, MAS NÃO
ENGOLE»

T

«PERDID03 NA FLO
RESTA»

«DISFARÇA E OU-iA»

«BOl.BOLETA'3»

«Mocoto vem abaixo»
«Bailarinas militares

«Arreda loira, que ahi
morenas»

«[aponezas-

qu� darão varia, voltas em derre
dor da Praça Q lime, atravessan
do a nosa turbulenta e já agora
clarissirna {J3roaduny.

Amanhã! Amanhã!

LIDE DE COMBINAD03

Faz annos hoje o

dernico conterraneo

Gallotti, residente na

Republica.

Jovem aca

sr. Odilon

Capital da

Decorre amanhã a data anni
versaria da sra. d. Albertina Kru
mel Maciel, esposa do sr , José
Maciel, residente em São José.

ENLACE

Silva-ly1cycr

Eidace 'Peluso-Cardoso

Na If!sidc:ncia da familia da
noiva, á rua Almirante Alvim n.

36, realiza-se hoje, ás 15 horas,
o enlace matrimol'ial da senhori
nha Olga Peluso, filha do sr. Vi
ctor Antonio Peluso, com o sr.

Jobel Sampaio Cardoso, func{:io
nario da Companhia Nacional de
Navegação Costeira.

Servirão de teste'l1unhôs no a

cto civil por parte da noiva o sr.

Jayme dos Santos Cardoso e sua

espO:5a d. Edilh Sampaio Cardo
so, e Firminio Vieira e a senho
rinha Enóe Linhares, e pela do
noivo o sr. Victor Antonio Pelu-
50 e sua e posa J. Ludu
vina Peluso e o sr. Waldyr da
Luz Macuco e sua esposa d. On
dina Climaco Macuco.

Após o casamento, o jovem
par re;,uirá para Cabeçudas. (Ita
jahy).

PEL05 CLUBE5

Cluhe /2 de Agosto

Amanhã, realizar-se-á, no ve

terano Clube I 2 de Ago�to, uma
grandiosa domingueira promovida
pelos estudantes.

Ne�sa reunião social serão sor

teadcs, aos socios, premios que
estão expostos na Casa Trei Ir
mãos.

Ut-15 ..•

Acompanhado de sua família,
chegou hoje a esta capital pelo
"Max", o sr. Lourival Duarte Sil
va, funcciona io da Mesa de:
Ren:!ils de Sao Francisco.

ca re.

CbPÇ,Ol a esta capital o sr. A

ry G" rnarães, inspector fiso!.

Falteceu, onL:m, no Hospital
de Caridade, onde se encontrava

em trata"11en:o o sr. João Vesco-
. ,

VI, operano.
O seu enterrame�Jto effectuou

se, ontem, à tarde, no cemiterio

daquelle eô,tabelecimento.

o caso do instituto
CO.'L'imação da 2a. pagina
Tomemos a nós a feliz inicia

tiva de pugnarmos pelo soergui
mento moral de nossos diplomas
que �stão desgruçadamF nté' amea

çados do desrespeito, do vexame

e do descredito, por consequen
cia das ultimas delibervçôes pOI
parte do Governo de nosso Esta
do. Unamo-nos num só amplexo
espir;tual e formemos o bloco d;
r�sistencia a fim de evitarmos a

cOQ1pleta destruição do mais util
estabelecimento de ensino super;ol
em nosso Estado.
(a)-Um ex-alumno.»
Fpoli� 22.-2-935.»

A pres�denm
cia do Sena ...

d@
RIO, 22 (O) - Segundo o

jornal, a presidencia do Se·
nado deverá ser occupada por
um dos seguintes politicos,
cujos n'-.mes para tal são os

mais cotados: Alcantara Ma
chado, José AmeiÍco de Al
meida e Simões Lopes.

Amanhã!
Amanhã!

TODOS OsBLOCOS! I

S. M. REI-MOMO!

TODOS OS BLOCOS

«BRINCA QUEM PO'DE»

«TIRA A MÃO»

«PALHETINHAS(

A's vinte horas!

s.

I
M. Rei-Momo vae chegar!

Todos á postos!

A caminho a

ca.1aavana!
LONDRES, 22 (0)- Rea

lizou-se no Board of Trade,
ôntem, a conferencia decisiva
sobre 0S assumptos ql;le aqui
trouxeram a r:1issão financei
ra do Brasil, chefiada pelo
sr. Souza Costa, ficando mar

cada a dab da partida da
miS3ão financeira rumo h Ber
lim.

S�rá levado a efL:it,) mais um

jogJ, Do:ningo proximo, entre o

seleccionado Ri er=Boca Ju
nior e um combinado Rio-São
Paulo.

SARARA' NO IRIS

Assemblél geral
De ordem do sr. Presid�nte,

n03 tern os dos artO,. 50. e 60. d)3
Estatutos, convoco uml reunião de
Assembléa Geral, afim dt! empos
sar-se o novo Conselho Director,
no dia 24 do corrente, ás I 7 21 I

horas, no predio á rua Trajano,
sino. , contiguo á Livralia Central
d� Alberto Entres.

Si não houver numero legal, far
se-á a reunião, em segunda convo

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

Fica assim rectificado o Edital
anterior, que marcava um local
differente do agora avisado.

Secretaria do C. F. P. C., em

23 fevereiro de 1935.

Martinho C aliado .J or.

I o. Seeretario.

A defesa
da lira

Prefiram sempre o inegua.
vavel SABAO
INO IOde Curityba

As acfividades do C.
e. e. e.

Mas o êxito da empreitada
Para o fulgor da Folia,
E' que não se briga nada,
Tudo é feito em h�rmonia!

Com «A Cidade», do
Bisbilhota

I Bisbilhota na Cidade
Relembra aquellas .tardinhas
D_)3 tempos da mocidade
Em que matava pombinhas!

E relembrando arco e flecha,
Numa historia que contou,

Applicou foi uma mécha,
Que n' <.lgue� todinha entrou ...

...

Velhice ...

Carnaval! Quanta saudade
Dos meus tempos de rapaz!
Es"a �tua alacridade,
Carnaval, que bem me faz!

Mas o tempo, eS3e malvadc,
Me diz, mettendo a colher:
Caboclo já estás usado
E a Folia não te quer!

SaraplãO
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