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Fiorianopolis, Quarta-feira 27Anno
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I Número atrazado $300.$200Nú mero avulso Propriedade e direcção de ...JAIRO CALLADO
--

II

I Iu- Continuam a chegar
as telegrammas. torpê

dos da sr. Rão

-I'I e

Conseguimos apurar, com se- Hoje, apuramo. tambem que a

gunança, que a suspensão para o Companhia Tra�çlo,Luz e Força
fornecimento de luz e energia de Florianopolis, antiga conces

electrica a Florianopolis teve ori- sionaria, enviou ao sr, coronel
gem num despacho do sr. dr. Aristiliano Ramos, Interventor
Getulio Vargas, presidente da Re- Federal, um protesto contra o

pública, em data de 7 do cor- proseguimento da concurrencia
rente, o que, por sua vez, deter- desse importante serviço, baseada
minou reiteradas recommendações no despacho do sr. Getulio Var
do Ministro do Interior e Justiça, gas. Esse protesto, assignado pdo
dr. Vicente Rio, á honrada Inter- sr. Miguel Vella, gerente da em

ventoria Federal. Ainda ôntem á preza, deu entrada em Palacio,
tarde, por um lour-de-force de hoje, precisamente ás 9,15 horas,
nossa reportagem, conseguimos sa- em mãos de um empregado da
ber que chegára a Palacio mais Companhia.

'

um telegramma-torpedo, da mes- fi Gazela continúa a esforçar
ma origem e sobre o mesmo as- se para conseguir e públicsr na

sumpto. . integra o protesto em causa.
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III temente.

'81zas para que, quanto antes, se-
E I Ijam attendidas as pretensões dos : m gera eu não gosto de atender o telefone depois :

operários, pois, em contrario falta-

�II�
das dlez hforas, qMuasi sempre é uma encrenca que me sur-

�II""II b dI'as,"�
ge pe a rente. as como meus inseparaveis amigos de ca- "rá gazo ina aqui, em reves

mesmo antes do Carnaval. vaco, ontem, tambem não se dignaram dar um arzinho de
� sua graça ou mostrar a cara, atendi o telefone e fui bleu- �

A U'LTIMA ENTREVISTA �I
fado, não eram os companheiros, mas sim, a voz estriden- ��( A T\T' " te duma senhora nervosa, timida e aflita que me pedia, por ..Rio, 27.- G)-- noue �

� obsequio, com uma impertinencia pasmosa, a pi.blicação,

IIIpublicou ôntem uma edição ex-

� hoje, da carta de Bisbilhota Assú. ..tracrdinana ás 20 horas, para di-

�� 4 G
.

M Dizia li dama, li. azeta e fiquei anciosa, aflita, ..
v Jlgar a última entrevista do ge- �

MEDIDAS DE REPRES- � senti. um desejo louco de conhecer os nomes dos candida- 8
RIO, 26 (C) -- Correm aqui n .ral Góes Monteiro, o qual de- r...� r.�

ARMA-SE A TEMPES- três versões sobre as finalidades SÃO c'arou que, tão logo tivéra co-I �
tos á futura presidencia da Republica. I�li, -A carta do Bisbilhota Assú não diz nada sobre �TADE Ir������:������ RIO, 26 (G) --Fallando á n\ecime�t� da actuação de �le-I!� a futura presidencia da Republica, eu apenas sei que os "IRIO 26 (G)-De então a-'� �tI

OS � impr,ensa o general Góes Monteiro mentos CIVIS, que procuravam im- � srs. Pedro Ernesto e Armando de Sales e Oliveira estão �,

' p .� 1111 � confirma a noticia corrente d plantar á indisciplina no seio do I � �ra ca, passou-se a not�r, no �
B

.

d
�. terem sido effectuadas muitas pri-I Exercito, déra ordens termo inantes I ���

em campo.

I""�Quartel Genpral do ExerCIto no

fl� ast i O res r.;, " -Não, não, queira desculpar', eu me refiro á presi- "

d d
-

1 • R "'- ' I!'I
.

� sões, declarando que assim se aos commandantes de regiões pa- i t
comman o a a egiao e nos rij �r d

.
- d i'r dencia do Estado.

.

..
.

Ih - b di d t"""",?=,,,,,.,.",,, "'" ,...,.>=,...."'r.=o�.i proce eu para avenguaçoes de ra que estes se enten essem com'

"'I
Ahl d Ih di , d

cdorposdque e. sao su or

mal
os I!.>��_.���_. ����� ordem militar. O referido minis- os commandanles de tropas, in- C

-. mas eu na a e posso a Jantar, e segre o ..
esusa o movimento que ogo

I
' d I f d d

. Ir' aqui da casa, divulgar a carta antes do tempo prometido ti
. .

Q
- I b 'd tI'O negou-se. porem, a ec arar o orrnan o-o a ntuação. r... d I ddespertou a curiosidade da re- uem nao se em rara a re-

d I bversi O d d il" seria uma ese egancia, que ma ame certamente me não

portagem dos jornaes. O arnbien- cenie entrevista do sr. Adolpho nome os e ementos su versivos. eterrninou ain a que to as as

r.l
julgará capaz.

te, porém. era de absoluta reser- Konder, declarando a incppcrlir
autoridades militares do Paiz se � -Então cite, por favor, os nomes aqui 'pelo telefo-

va. Afinal, hoje, soube-se que nidade de uma coordenação das OFFICIAES E SARGENTOS conservem rigorosamente a postos, � ne, eu lhe juro, pela minha fé de brasileira, que guardarei
as altas autoridades civis e mili- ooposiçôes de lodo o paiz e pro-

PRESOS accrescentando que está comple- � absoluto sigilo.·Noticia-se, comtudo, que foram tamente senhor de toda a traroa e
��

tares haviam deliberado agir com pondo, ante a gravidade do mo- � --Minha sra. queira ter a bondade de declinar orecolhidos presos á Fortaleza de declarando que agirà com todo o
�

energia, não só com o proposito menta actual, uma collaboração . _'"

"1
seu nome ou de seu marido e eu lhe direi si seu esposo

de fazer abortar o movimento, patriótica com o governo?
Santa Cruz, muitos officiaes e ngor para a total repressão do � está incluido no róI dos culpados.

que se tramava, como mesmo Elevação de vista? Não: um sargentos. movimento. � --O sr. não brinque, estou falando séria, sou uma

para se averiguar o que de real simples recúo.
O QUE QUEREM OS O «HOMEM INVISIVEL» t senhora respeitavel, não admito isso; meu marido não é po-

se passava nesta capital e nos Sinão, coteje se o que antes
GRE'VISTAS I� litico; eu apenas senti um desejo louco de conhecer os no-Continuando em sua entrevista, t�Estados. Como preliminar, o ti- dessa entrevista se passou nos l!'r mes dos candidatos ao nosso lindo palacio cor de rosa.

tular da pasta da Guerra e da bastidores. RIO, 27 (G) -- Os operários � general Góes confirm� a effec- 'it --Pelo amor de Deus não estou brincando, pois não

M
.

h d
. Consulta o sr. I1dolpho ,maritimos, actualmente em gréve tJvJ.ção de numerosas pnsões, en- �� h d

.

d
.

ann a etermmaram a prom- J2 a " a con eço como po ena proce er aSSIm.reivindicam o cumprimento da ta- tre elIas a do proprio chefe do �

ptidão de todos os corpos de Colligação, aqui, resaltando a ... lt --Está bem, está desculpado; perdõe tambem a m:-
d convenz'encz'a de uma ad1Jesa-o

' bella de salarios. organizada de mOVImento, cUJo nome não qmz � h'
..

f d' d bl't('rra e mar, para que se pu es- I: as
accôrdo com o ministro do Traba- divulgar. r n a ImpertInencla; mas por avor não elxe e pu JCal no

se processar as syndicancias ne- opposições agrupadas. •
seu jornal, amanhã sem falta, os nomes. Ouviu bem?

cessarias em torno das denuncias 1(eune-se o directoria: vehe' O genera I � Atenda o meu pedido!
que lhe foram levadas. I mente resislencia des srs. Victor � -Sim, minha senhora, sim, mas ...

Konder, Manoel Pedro e 1(upp
FLJORES

1ft -Qual mas, qual nada, publique! Ouviu! Calei-me
A EXTENSÃO DO MO- Jor., que encarecem o imperativo � aquele frenesi impressionou-me, p::4receu-me que o fio tele-

VIMENTO �
de uma aproximação ao gover-

�I
fonico me tinha posto en contato com um desses diabos de

RIO, 26 (0)-- Urgente -- no federal. fiborr'!.cimentos entre crêa espinhos ao t saia que usa faca na bota.
Acaba de ser descoberto a trama pióceres. Entrega de. pontos. " -Já tomei agua de milissa, desabou ela como uma

de um grande movimento revolu- Vencedora, afinal, a corrente do Integ ra I ismo r cascata, agua de alface, chá de tilia e não tenho socego,
. . -. I'fl'cacões I irmão ex minislro Retirada es- "" meus nervos torturam-me,' minhas carnes estão trem�ndo deClOnano aqUi, com ram :t

I
I -.

Porto Alegre, 27.--(G)--0 logia, chegando mesmo a ceder o �
"

nos Estados do Paraná, S. Pau- fratégica do sr. Adolpho, que I'f emoção; sinto uma bola que sóbe do estomago até a gar-
lo, Pernambuco e Matto Grosso .. enguliu mais um sapo deste ta- general Flores da Clnha acaba de Theatro São Pedro e conferen- � ganta e parece que me quer asfixiar, falta-me o ar ...

manha, sem siquer moVer um
conceder uma entrevista á impren- ciar com o Chefe Nacional Plinio

.. -Minha senhora tome um banho morno e vá dor-
músculo da face. sa, declarando que agirá com Salgado, quando de sua e�tada.. mu.

Como o dr. :J3ulcão não gos- -Agradecida. Boa noite! It
laria de fazer a autópsia- no sr.

tegralismo, em virtute dos últi- usem de meios violentos contra 'W Afinal livrei-me daquele estrupicio, mandei-a tomar �
Adolpho Konder! Talvez a ser-

mos acontecimentos de São Se- a própria policia gaúcha. � banho, «de medico e de louco todo munGo entende um
�

penle de seu aTlel de médico a-
bastião de Cahy. Aju tou que o cidadão d'ora- � pouco».

r
cabasse devorando aquella sapa- Adrepressãlo'ddiz o interventor, vante encontrado com a camisa- � Depois fiquei parafuzando que diabo seria aquilo? �

d
será esenvo vi a com rigor e verde será revistado e, si arma-

rill C I d d I I�ria to a... .

I'
.

'd d' d d N il" onsu ta o o zo iaco conc uí que tal senhora é víti- It
O vwenCla, pOIS na-o po e conce- o sera preso e eporta o es-

G o general óes o ajudaria, ,.

iH
ma da carne pesteada que estão vendendo por aí.

Itambem.
ber que, tendo o governo do Rio se sentido, remata s. exa., expe- J SI S B I LH O T A

ij

Grande dado ampla liberdade di hoje órdens a todas autorida- I �
Zé Catharlna para a prop�gaçi'io dessa ideo- des policiaes do Estado. �Jã!r:&��.:&"*�:rF"'--.d11����:l

Revoltados ante os descala
bras ou valendo-se do cháos
reinante, patr-iotas ou terroris-
tas queriam afogar o Brasil
numa onda de sangue

�:�==-��FT'�r=-�.""�·���=�����··;;::"'�'i6.�m�"",'3!m':!m;Z:;."",G���==-_��$O
A FINALIDADE do movimento: a primeira. divul

gada pelo ministro da Guerra de
um levante communista tramado
no Exército, a soldo de comités

extrangeiros; a segunda, de mu

dança do regime. para uma repü
bEca social-democrata: a ter era.,

'e implantação 'e UJl regime ter

rorista, para a extirpação no Brasil
dos processos ex .usos da politica
gem dissolvente, com o fuzila
mento e a decapitação summarios
d03 grandes responsaveis pelos
descalabros nacionaes.

e mzior o movimento com a pa5S3-

gem dos préstitos carnavalescos na

Avenida Rio Branco.

lho, e cumprimento do horario
legal, até hoje negados pelas em

prezas. O governo entendeu-se
com os proprietarios das empre-

gando-se até o presente.

RIO, 26 (O)-Data de Íon- A DATA PARA O INICIO

go tempo o rumor de que se

tramava, no seio das classes mili
tares, com a participação de ele
mentos civis descontentes com a

actual situação, um movimento

subversivo, tendente a modificar
a fÓIma de governo consagrada
r ela Constituição de Julho de
1934. E, á medida que os dias

O movimento, consoante se

combinára, explodiria com a gd
ve geral em todo o Paiz, no

primeiro dia de Carnaval, á hora

quando fosse mais intena a folia

, .

se escoavam, mais cresciam esses

rumores que, por fim, chegaram
tambem ao conhecimento das al�
tas autoridades do paiz.

MUTIPLICAM-SE AS

VERSÕES

OS OBjEC1IVOS MILI
TARES

Os revolucionarios pretendiam,
nesta Capital, apoderar-se das
rêdes telephonicas, dos bondes,
luz e barcas da Cantareira. O si

gnal para o inicio do movimento
seria a gréve dos maritimos das
barcas que transportam gazolina
para o Rio, gréve essa que che

Sou a deflagrar ontem, prolon-

• r
,

__ o

.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 2

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

Presidencia do sr. major Eduar
do Otto Horn, presentes os srs.

Eduardo Otto HOrn, presidente, Foot-ballJoão Octavio da Costa Avila,
José F. Glavam, Roberto Olivei
va, Alvaro Soares de Oliveira,
deputados e João Tolentno Jor.
secretario, é aberta a sessão e a

provada a acta da sessão anterior.

MADEIRA DE LEI - PRI-
-

E_:<PEDIENTE: Carta 10 sr.

MEIRA QUALIDADE �.odL�redo Cros_s, g�arda Lv:o�,9$500 ' . em [pira, Estaçao RIO do Peixe,
7$500

Tabcas de 1:::1 cst, (3x23) duzia
neste Estado, pedindo informa-

ü�I;)OO . 3�$000 ções a esta Repartiçãc..; ARCHI
Taboas lei brg. 3x31 dz. 5 ,$000 VE-SE, Dito do sr. Tabelião de20�s000 Pernas de serra lei dz. 28<if000iP ]oinville, pedindo registrar e ar-
Fôrro de pinho 14$000 chivar 03 documentos de distra-SAL DE MOSSORO' T"boas de qualidade 2x23 dz.

6 I 1
� (1\

� c,

do da firma «Guilherme SchrammSacco de O ki os O-í,')Gv 16dfOOO portivo, porque só assim, verão
7' c.

. fi:> & Cia» IDEM, Dito do sr. Ar-Sacco de 45 lilos $:.>UO S f 1 x5 a dz. 6dfOOO coroados de exito os seus inten-
Moido de 45 kilos 9$000,

arra: os c fi:> noldo Luz, acusando uma carta

desta Repartição; IDEM. OHi-
MG"':;��1j do Rio cio s]n. do sr. OHicial do Regis-FEIJAO tro de [moveis de Caçador, envi-

(Por sueco de 60 kflos) ando os documentos referentes a
Preto novo I 1 $000 fundação de duas CooperativasBranco especial 25$000 11 IDEM D'naqi.eua comarca; l. ito

Arroz saeco 44$000 Vermelho 20$000
sln. do sr. Officia! de Registro de

Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$000 [moveis da comarca de Itajahy,r 1" 55$onnu �l 'PCADO FROUXO Agapito e Borba fazem de-l...laZOililéi. caixa U IV L"' enviando documentos de diversos � J' Appareceram mais os seguintes jornaes integ.alistas:Vélas de cebo caixa 16000 Consorcies Profissior a-s Coopera- clarações «O Nacionalista», de Araraquara, Provincia deSoda Pyram�de caixa 58$000 fARINHA DE MANDIOCA tivos de Lavradores e Criadores Ha tempos que o Athletico F. Paulo.
Cebolas caixa 40·1;000'Y (Por .sacco de 50 kilos) para serem archivados nesta Jun- c., em silencio vinha se prepa- <Anauê», de Manáos, Provinc:a do Amazonas, sob a di·Vélas stearina caixas '2. ';$"00 �.

, 13&000 D 7 d d h' A 'I d S' P
,.JJ V Fina com po <ti' ta; IDEM ito na, D2 o sr. parando para a corrente tempera- recção o compan erro tti a e a eixoto.ZérA Mays Fischer caixa 30�;OOO Grossa sem pó 11 $500 dr, Juiz de Direito da Comarca da esportiva. Por esse motivo A «O Bandeirante», de Caxias, Peovi cia do Rio GrandeCôco sacco 50$000 DCADO FIR' 'E d h d d d S IM.E.\ ' IVl e ltaja y, envian o ocumentos Gazela, sempre curiosa, procurou ou.

Farello sacco 6$500 d di
,

d d ',i'. d iíici Oe iversas socie a es cooperati- enj reniar to os os sacn ICIOS, m- -
-

Farellinho sacco 8$500 AnROZ dR' t
.

t I' t 'A �'J
.

rv vas para serem archiva as nesta do ao encontro de Agapito Vel- ev I s a I n eg ra Is a' nauefarinha de milho Marialina caixa (Por d 60 k 7 ) dSacco e ilos Junta, IDEM, Radiogramml o loso e do jogador Borba, para sa- Appareceu recentemente o primeiro n.imero da revista inte-

247'�0Il�� Agulha Especial 50$000 sr. dr. Marinho Lobo, pedindo ber algo sobre o alludido club. gralista Anauê.Vélas de cêra kilo .o ); I �

d J I
'I �400" I Agulha Bom

,

46$000 certidão de uma firma e oinvi - Agapito foi logo dizendo que Optimamente impressa, trazendo farto noticiaria sobre asGrampos p. cêra kilo 'I' I IDEM I b 'f d d d I d11 ';...·')'-00 I Japonez �siDeClal 44$000

I
e: ., o seu c u está mais orte o que activi a es integra istas e com varia 3S secções de interesse geral,Cimento Mauá sacco �, ERI�·IIENTO"" D,Taponez Bom 40$000 REQU IVl o: - o nunca, por isso que já contava Anauê venceu brilhantemente,Phosphoros Pinheiro lata 210:1)000 E '1' R I' d C d d T I dBica Corrida 34$000 sr. muiano asa mo a osta, com o concurso e iversos joga- raz exp en idos artigos do Chefe Nacional, GustavoArame farpado n. 12 rôlo 26$500

MERCADO FROUXO desta praça, como sacio da firma dores, vindos do interior do Es- Barroso, Miguel Reale, Madeira de Freitas, Custodio de Viveiros,Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 "Vaz, Costa & Ciatl pedindo para tado e que nesta semana pederia Thiers Fleming e innumeros outros.
BANHA cancelar a sua firma individual; in�cr;pção para todos. Borba, sem- Um optimo retrato do Chefe Nacional, em cartolina, de

(Por caixas de 60 l�ilos) cancele-se. Dito do sr. Fulgencio pre modesto declarou :-Parece modo a ser fácilmente destacado num quadro, veio não só embelle·
Em latas de 20 kilos 155$000 Vieira Borges, sacio da firma que sentiremos a falt'l de alguns zar a revista como tambem augmentar-Ihe extraordinariamente o valor,
Em latas de 5 kilos 158$000 "Vaz, Costa & Cia,tI, desta pra- elementos, feitos no m�u c1ub, en· principalmente para os nucleos do interior que ainda não possuem 0JiEm latas de 2 kilos 160$000 ça, pedindo o cancelamento de treta.ato, levaremos a campo dois retrato do Chefe Nacional.

sua firma individual. Idem. Dito quadros temíveis, bem capazes A assignatura annual da revi�ta custa 20$000 e o

númelf
MERCADO CALMO do sr. Joaguim Antonio Vaz, soo mesmo de grandes feitos... avulso 2$000.

XARQUE cio da firma "Vaz, Costa & Ciall, " "

pedindo o cancelamento de sua Domingos deixará. o Camisas Verdes de 'Santa Catharina!(por kilo) firma individual; idem. Dito do « Vasco I» A Lei de Segurança não nos attinge! Queremos ,

Mercado de fiorial1�iJ.o!!s Mantas Gordas 1 $900 I sr, Vidal Ramos Netto, sacio da: ,d l t
-

el 'I
"

I1 $700 c. "V C t & C'" _I Vae embora o nosso maIOr es- po er pe O v.o O e �ao paviO encta,
.Fel'J'a-o t 15$,000 Patos e Manta tllma, az, os a Ia, pe, , , Por ISSO SI alguem pretender nos perse'aulr allepre o sacco

I / I' d I d f telO da Amenca do Sul. Domm- ,

'
, , ,

&"
FeiJ'ão branco sacco 1 5�WOO

I
Sortida reP-ou!ar 1 $000 am o cance amento e sua Irma

',' "aando a refenda LeI erauel sem receiO a vossa voz des"
.

d' 'd I, 'd D't d gos que Ja haVia resolvlJo fIcar 1::>' J' ,
. ,6'

,

'

FeiJ'ão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRJ\lE In IV! ua, I em. 10 os srs, mascarando os mysti flcadores porque estareis defenllG 'Ih S h & C' no Vasco vem de escrever para , . /',,' ,
)'

,Milho sacco 10$500. UI erme c r a m m la.
, " , dendo um direito e um dIreIto se defende ate com o Sdcn

1 $ DIVEROSS Ltda" de Pedreira (Joinvillo) pe- Montevldeo, commumcando esta-
f" d

"

'd'Batata sacco O' 000 ' .

�', I'
,

O 1\T jlCiO a propna VI a.
Amendoím sacco 10$000 (por kilo) Jindo para registrar e archivar o ra, a I n� prOXlmo mez, 1'Ia-

Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 seu distrácto social; registre-se e CLOnai e o seu novo club, no

C 1 1 J>'" 00 arc 7_('vA-se, Dj'Llo dos srs. "Torrens corrente annol
Farinha Barreiros sacco 1 2$000 eoo ��::> n Lo

Farinha commum sacco 9$000 Can�e de porco 1$700 & Lobo", 'da praça de Joinville,
Farinha de milho sacco 14$0:10 Toucinho 1 $600 pedindo para archivar a certidão
Café em côco sacca 26$000 de seu registro de firma; archive-
Ervilha ldlo $200

CAMBIO
se. Dito do sr. I-Iugo Delitsch, Embarcaram, ontem, CO'll de5-

Panha kl'lo 2'íl'..-'U'OO Praças 90 d[v L-l vista da praça de Joinville, pedIndo pa-.LO 7.' 5 L! 58$'563 58$963 tino a Buenos Ayres, as repre-
7$000 I onúres 'ra archivar a certidão de seu re-Assucar gro:;so arroba P

.

$785 senta!;ões dos clubs River e Bo-
PoIvl'lho �acco 1 _i:.. <'hOOO

« ans gistro de firma; idem. Dito do
ca t-

' ,

t� ''t' H b 4$'790 ,que ao ausplClOsamen e se

Carne de porco kilo 1$500« am urgo n. Alberto Bornschein, da praça houveram no Brasil.
Toucinho kilo 1 $500

« Italia 1 $023 de Joinville, pedindo para archi·

Cêra kilo 5$000
« Portugal $500 var a certidão de seu registro de
« Nova York 11 $870 firma; idem. Dito do sr. CariasMél de abelhasiata 17$000 H 1 1 "'620« espan la f Reinisch, desta praça, pedindoNozes kilo 8$000
« Suissa 3$880 uma certidão de sua firma; cerli-

COUROS « Belgica 2F80 fique-se.
« B. i-\yre; 3,:)'>450 Nada mais havendo a tratar,

Limros pesados kilo b\OOO « Umrro,uay 6$200 dl"' o sr. presi ente, encerrou a ses-

Refugos pe3ados kilo 1 �J300 « Hol!anda 8$065
MOVIMENTO DE CSREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK em 20-2 Eritraàase 5ahiàos
13 a 20-2

10.367
13.434
7,906
9.740

PELES

RESUMO DA ACTA DA
1 5 I. A SESSÃO DA JUN-

1 $000 TA COMMERCIAL DO ES-
1$000 TADO, EM 16 DE FEVE- Sody Vieira, appare-
2$500 REIRO DE 1934 ce como o "homem

que poderá levantar
o Tamandaré"

�����*-:"'T..r��������oo�� Falieceu o D i-� r

� D E S P O R TOS � r�ctor do In8-
� __ � tituto do Café
'ij

.
- �

L;,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,:dactor ='!!�� R;o, 16,-(�;-Falleceu nes.
ta Capital, o dr. Alcibiades de
Oliveira, director do Instituto Na.
cional do Café. O seu enterra.
mente será eHectuado em São
Paulo, sendo o seu corpo remei.
id h' 1ti o 0Je, pe,o nocturno, para
aquella cidade.

hlduslria J��t;'cia�c:.a:"
Estado

orvrnsos

tos.

Aguardamos a palavra do ho
mem querido pelos jogadores do
'1::amandaré e do sr. Tarauto,

que formará com elle a dupla
govemativa do club, ora em car

taz.

Outro record

Em quintos
Em decimos

GRANDE
125$000
65$000
20$000
22$000
20$000
28$000
26$000

Terceira

68$000
68$000
55$000
62$000
48�)OOO

i.-dÍrnpos !�'vcs kllo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

proxima competição.
Preços enrrentes na fli"�Ç;'i �li:

f'loria!1J)poii�
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 3(/;500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 c 2 kilos 4$GOO Gatos do matto uma

Indiana 28$000 Lontras média uma

Graxaim do malta uma

Largntos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

Em Santiago, a nadadora [oh
nson, chilena, arrebatou das mãos

de Maria Lenh, brasileira, o re

cord sul-americano sobre 200 me-
ASSUCAR

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Conforme noticiamos 03 rapa
zes do CC:;amandaré se concentra

ram sabbado último, para um

treino em conjuncto. porém, em

numero bem reduzido.
Além dessa falta, notou-se a

ausencia dos dirigentes dos clubs,
o Que occasionou uma série de

reclamações, por parte de jogado-

.r03, nado de peito, com otempo O caso da Luzde 3'27" e 115 contra 3' e 29

Procurou-n05 hoje o sr. A
Montenegro de Oliveira, pedindo
declararmos não ser de sua aula,
ria o artigo públicado ôntern, em
nosssa secção de «A Pedidos» e

intitulado, «O caso da Luz» e

subscripto por «Um Prejudicado»,
Motivou essa solicitação o facto

de valias pessôas lhe terem att.i
buido a autoria do alludido ar,

Extra
Diamante
Christal
Moido s :gnndos.

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5::;000 lntegralismo

REMO
SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 Idos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enopados 2 kilos

res novos; assim é que um grupo
de tarnandaréenses pedem, por
nosso intermedio, que o sr. Sody
Vieira retorne aquelle g.enio es·

Os paulistas jápediram
05 paulistas já pediram ins

cripção no Campeonato Brasileiro
de Remo.

Faltam os gaúchos e os nossos,

que pJr certo o farão em breve.
03 trein 1S dos catharinenss ees

tão dando grandes resultados.
Continua na 60. pagina

tigo.

Imprensa Integral ista

VINHO DO RIO

Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz,
Vassouras 3 fios dz,
Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

n
II

n

Embarcaram o River e

o Boca
A marcha do Integralismo

• • •

nos munlclplOS

depositos particulares.

l>ão. Natação
Secretaria da Junta Commer

cia1, em 16-2-935. 87 horas sobre agua!

\

I
Realizou-se onteM, como de costume, a sessão publica doi

nucleo de João Pessôa.
'

O companheiro Carlos Sada, chefe municipal de Floriano1·polis, compareceu á sessão, acompanhado de grande numero de ca

misas-verdes da Capital. ,

Falou o academico Jorge Lacerda, que elogiou a bôa mar-j
cha dos trabalhos do nucleo.

O companheiro Carlos Sada convidou o nucleo a se fazer
representar no embarque da Delegação Catharinense ao CongresSO
de Petropoli3.

Prestaram o compromisso mais dois novos companheiros,

JOÃO PESSOA

Sao ..José

89,963
105,759
34.414
10.601
25.496
13.500

Faltam as sahidas dos

24.302
17.945
20,824
5.725

João Tolenfino Jor.
(Secretario)

F. C. D,

Reunir-se-á hoje, ás 19,30 hs.
a directoria da F. C. D. para
tratar da reorganização de seus

regulamentos.

O nadador argentino Candioti
abandonou o raid que vinha fa
zendo, depois de nadar 87 horas
e 19 minutos, estabelecendo, as

sim, novo record mundial. . O

grande nadador desejava alcançar
145 horas, o que tentará em

n n
II

EMPRE-
GO : Para trabalho ex-

FLOHIANOPOLIS

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

Hoje, á noite, como de costume, haverá sessão na Séde do
Nucleo Municipal, na qual usarão da palavra varios oradores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3
A GAZETA Florlanopohs 27-2-1935

Não será devolvielo o original
puUcada ou não, Serviço da F. B. I , especial para A GAZETA

O conceito expresso en m li- -0-

go de collaboração, meS.'T!f 50[i- A'
. 1 .

b I l' ' I' dpna: t izia nu.nana CrIOU para u a que, auas, não oeixa e ser
=-- I,__

cilada, não implica F,n reSfJ0W inlancia toda uma litteratura em um plagio banal da tragedia de
sabiltdade ou endõssc t.or terl. qu'! vivem falsos Íieróes e, são Siegfried, sem a poesia e a signi-
da Redacção, C I ivadas falsas virtudes. Os bru- licação profunda desta última.

Asslgnatu ras xcd 'S, LJU� o verdadeiro bem aca- Quantas biographias interessan-

ANNO 4�tt�OGO ba pJf d�"féZ_r, ou os gigantes tes se poderia fazer dos heróes' .��,������h��:������e
SE!vlESTr�E 24;i,WClO I

abatidos pela bravura de princi- da.Humanidade qu� �ão numerosos, José Vescovi e filhos, Clotilde �
A ,�TRIMESTf<E 12/l00J I pes

de ?om coração, obedec�m cUJos exemplos �dJfl.cantes seriam Vescovi e familia, agradecem pen- �� , tten tae bam, ��',MEZ 4$000 sem duvida a uma symbologia, eterna fonte de inspiração, cora- horados a todos os parentes e pes- �t.l ". rJ
A corrcspoiidencia, bem Domo da qual as creanças podem re.er I gem e enthusiasmo. Infelizmente sôas amigas, que trouxeram o l\\(� """",,"",", _....._..........._, �
os valores relativos aos an- a moral proveitosa, mas estão são raros os autores que gostam d f t occasião do ml

A A ��gran e con or o por
.

�

. 1"1-] genC i a Mode rna �
nuncios e assignaturas dê V,;/71 longe de servir de estimulo para de escrever para creanças; muitos Iallecimento de seu inesquecivel �lf,l d P b

o ,.

d �1
ser enviados ao Director-Ge- a intelligencia infantil. As crean- julgam que fazendo isso compro- filhos, esposo e cunhado João Ves- lk� e u I i Caço es, com se e ��
rente Jairo CalladJ. ças, pouco a pouco, começam J mettem a sua pena. Veja-se o covi, bem como a todos que si � em São Paulo, é autorizada e fis- ���

Caixa Post al 37 perceber que os heroes têm uma exemplo de Dickens cuja Hisloria dignaram a acompanh�r até a sua

�"
calizada pelo Governo Federal e ��

existencia irreal e os prern.os da de Jesus Chrislo para as crean- última morada e convidam para � possue a carta patente n. 112 t'1-J
��.......".,., sua conducta são arbitrarios. ças, só agora, 50 annos depois .., .

d 70 d' � �"assistir a missa e . la, que �
\ .,;

Os pêrson igens dos .contof da sua rnort e, poude ser pública- mandam celebrar sexta-feira, 1 0.

��� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes) por ��t'Comprae para vos COD ven- de fad, s esta-o muito longe de da, segundo sua determinação tes- d ' 71 2 h C �� d d f �- e março, as I oras, na a- lj semana, to' as as segun as, terças e sextas- eiras �
ccr o formidavel e economi- aparentr r alguma coisa d:: com- tamentaria. O famoso autor in- h d 1 J d teci d

��' �t e rai, agracecen o an eC1pa a-;'i EXTRACÇA-O 1 b rv d I \\""
co SABA-O IN'u'\IO mum C0:110S da vida real, Então, clez não teve a coragem de pu- .1> com g o os te crysta. o}

'o mente aos que comparecerem. � r�1
as historias que Íêrn passam a ter b!ícar aquelle livro em vida. ��� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- t'}]

O inque rito para a sua jovcn sensibilidade, ou E este, ao menos, escreveu o �,�1 'teios são prese,nciados pelo povo r�\I
sobre os fa- a importancia de um pla ... o supe· livro, adiando apenas a sua pú-I ê1:J f':1.j

ctos de Ca rr- rio: pa·a onde e capa a imagi- blicação. M3S quantos nem siqu » I ������,��{�@j(���f����
nação ferti! (si se tratar de umr tenta-ri o genero, ernb r 1 lhes �

nasv;e i ra
creança imaginativa) ou a de ln f )sse grato fazeI-o? :11� .:� f('��'l��i�)���������'���jc��
plano inferior, em qu� S10 rele (�Y' �\1 T t

a

d �Recebemos a seguinte carta: G'''r!l:-l'' Amer'l-, .....a '. ,ç.,t., ��.,l ranspor e r.l!'Ji\nA �

'�gadcs, pelos epiritos preticos, o
n. '""<1" • At.�..

,:'

I
Q:il;,lIl s= II fY'

«Florianopolis, 25 d� fevere;ro ")aa Francisco Tolenti:zo /1'1 C'f1:"A :?"', I
productos da phan' azia. \ 1\ L 1\ [I -. -

F I
o

lO�;A16::ZE�,�'_,re�:�ta.R_e��:��' Em qualquer c::s:), 05 CO.ltos I
TELEPHONE 1.577

A fÀt:RINsII�'f.f:'.L� :',..i.;__�:�.,�_;.,_::�,v,r;:,:.�..
"

���
Cnanopo IS 80m Reti ro

����b I
d.c: fada, e de zoncantamentos, 0\ �

N
D

.
' ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E EJ', COMENDAS '"

tumado á vossa enevo encia para

VE
�,II �E C!'!E �

tra funcção não têm senão a de, 11 ... '&:JI
••

� RA NA fl
com esta Delegacia Auxiliar, S(l'

uma incer�a fonte de Iyrismo in. ',' ters, peneus ar� .20. RECERÁ AGO M ]:� � Fe·tt & C ia. L i rn i tadar

r�)licito, com grande em?enho, a
fantil, que raros traços d.=:ixam no

,,....

1 ratar na Offlcl11a XA- APPA EMBALAGE �lif�1 � AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �
transcripção no vosso bem oieeLl.-

e"pirito do adJlto. Os vadadei- Vl!::R.. NOVA OMICA lriJ �\a O encarregado MARCUS MOURA l�
do jornal, do telegramma que ôn-

l'O3 heróes qiJe a infancia está i R la ConselheIro Mafra n. tOo AIS ECoN A-== �,,�,ll .����{���l��t�������
t f· d' "d '\/1 M S D ... A ílC t,.:, I

'i!O

em O! mgl o ao 1. .• [. i. d
.. IV' pnA .

I
apt:l a a ,mrar, estão na proVlil IS"" A-= j�:o

Juiz de Direito da 2a. Vara, a Hútoria da Humanidade e esses 11-
tv1A PERFEIT ",'\'7'; �������1��'����H�

", d 1 I 'v', ' PASCHOAL SIMONE S. A. A,AIS

Ipro;?OSI.O e una ael 0SL. a�sa- sim.dão os seus fruCt03 e influem �"I . "."'.".��',� II CONVEN9A-��

cada contra a autoridJ,de gue cxer- I � Siiiõ.
na fórmação da personalidade da LIVRARIA MODERNA �ço, por um vespertino que ainda I que nos receptores PHILIPS são aproveita-

.

d d
.

1 T'
creanra, .. 03 E'xemp�os de bra Cun"a"� "� 1"'8"-

•

é e- ita o nesta calJit'l" á rua 1-
":! L U U;, "'... D u r d t d

.

t t
.

t d
..

r�
radente.; nO. 54.

vura que lhes offerecem um An· Rua Felippe Schmidt n' 8
.

� as o as as Impor an es conqUls as !l sClenCla
��

E' I
nibaI, um Cezar, um Christovão

�
do radIO, razão porque recommendamu-los.

I«�p�i�e ei�and�1a:fever�iro de
I Colombo ou um Fer�ão D�as Paes �:��;o5�il���oTe�n��t'�:�g� •• • , '�� AGENTES:- COSTA & Ca. r�'Jt

193- O 'M'! T D D
Leme produzem mUIto maIs reso-

V I J f1,

J
. )d' Dl", ,I etoj ;var'vVos

. .

nan::ias no seu espirito do que a SIMONE ,I rg. I 10 00se �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r�l

N1Z
e Eueélo, c a

i"a. 'I �ri\ ..� coragem do Princire Encantado Tlp I
.

E t t' Ga rc Ia R T
�� ri]

Aest:.- m yntu ,,!

�)U,JH�aç110 I que luctoll Cf m o dragão e acor-I E\nc:�re�����'o, t'a�t�;��, Yl:a - ua I ra- .��hN���������l��
fez ontem certo vêspertno C,Icua d- P' Ad., -,'d F bulhas em Alto Relevo I!tc:. dentes n.1oaFI"r·lan"polil
C

'

I ff'
... uu a nnccza 01mc.cl a. a- v v

f apJtaC' a lfm��OSSencJa wguer:to *:�"����,1��oÊ-5ltf����-------'------�,�ec�GGGe�.��!,i',� l�"••�ee.--------- •••ee�o
actos annaSVH::\ra s;::gue seus tra- ,,Jil

'" ,'" •. " .",. ',' '"�. � � �, �� � >«!P � �"'" �, ��

� �
,

•

;��l: ::�':'e�:, ��:,�;:.��: �:: i e;r:;K� ITO' UTUO PREDIAL" II =,"legacia Auxiliar, não sendo éxacto
,��

� I I
., • �Itenha Dr. Promotor Público of· ,ikl � f!i� �

1 -;\� .. � �
ficiado Delegado Auxiliar so.ici-

....l� O e e
tando urgente inquerito de'1Uilcia ,!� � D ,,,,,,iii A

d 10 • � �
havida. Inquerito Rio VermdhD �í; ue�l�ms Ue cerca e annos. �. O i:t o
està andamento Delegac'a C:ll-,i'11, � �
CO:1[orme tem scÍcI1cia doutur Os- �.:� � t� �:r: [ft�" � <.:) CE RS.. 5: I -;,5$OOO ..
waldo Bulcão Vianna, ad\'og"!do :� !
victima. Respeitosas saud lç\.Ls (a) I Foi premiaria a sta. HILDA RAMOS DA SILVA, filha do Dr. Desem- :;
João Cancio, Delegado Auxiliar». bargador PEDRO SILVA, residente em FLORIANOPOLlS á rua Blumenau, 3

Com os proí:est\J'õ do meu s;n
cero :ecoJhecimento, sub,crevo·rne
-De V. S. Amo. Ano. Obro.

(a) João Canela de Souza Siqueira

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

4 de Ma rço �
Só o profissional competente e criledoso

� póde executar com esmero todos os trabalhos

F
·

d 1St·
� photographicos, garantindo-vos revelação, cÓpias O

orm I ave or elo ti e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �
IMPERIAL - Ailô, Alfô, I: duraveis. !

Brasil, ás 3, 5, 7 e 8,30 ho- �
�

raso

I�
Assistencia medica gratuita ;; REVELAÇÃO GRATUI�� ��SSA FILMS COMPRADOS =

ROYAL - Pagcndo com a � I G •
I)ida. ás 7,30 horas. I����'��'��$���-----------,GO.OGOO__� --------,.er�ooo@

Redactor-chefe
fiiartinho CiH&dD JmllIJi!"

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collabol-aC'(�{:;,

I
� -,._�

A «GARAGE AMERiCA
NA» attende a qualquer hora do
dia (lU da noite. Phone. 1.577

Cartazesdo
Dia

CENTRAL-Crime de trai

cão, ás 7,30 horas.
,

ODEON - Pena de talião,
ás 7,30 horas.

.. ,

-II A falta de energia electrica

Aleoo. 'TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO CO.\l1-
I I MERCIO DA CAPITAL

os centos
fadas

Acha-se á venda, no predio rr 56, sito á rua Con
celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
CO.11 força de 6 HP, muitíssimo economico e funccionan-

R. CONSELHEIRO MA- do adrnriravelmente, em perfeito estado de conservação.
O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a

FRA N. 7O oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois

II. F"LORIA,NOPOLIS II
é mais economico. Optimo para mover officinas typogra
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to-

�iiiiiõiiiÊ 'iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii� da e qialquer fábrica que não possa prescinder de cor-

rente para as suas machinas.
Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,

pois que se presta para as suas officinas typgraphicas
ou mechanicas.

Preço para a venda 5:500$000.

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

de
Mario da Silva Barros

Agrade
cimento
e missa

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

o lemanosso

Entregar cada dia que passa sem

p1re �Wlaioli" numero de premias!

E' o grande segredo do successo do
Credita Muluo Predial

. .."...., .... --.---.,_--.__ ... , ,,",'

,
..
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A GAZETA

A GA TA

i Pharmacia
POPULAR

Ex-assistente do

DE

C�negoL� II

Dr. Cesar Sartori

Antonio d�Acampara .:
Praça 15 de Novembro 27jli TELEPHONE 1170

.

Ü

Almanak laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatistica e Informações
gentes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta +Ttragern
32.000 COLLECCõES

.

•

volume -- Districto feàeral
2' -- 53ão Paulo. minas 12 Paraná
3' -- Demais Estaà0s õo Brasil

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

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

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

elUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da

ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R;d��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Iníorrncção Commercia]>
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Clinica clrurgica-operações

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

o mundo em

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Refinação de Assucar
de
SEL.VA �

FLORIANOPOLlS II
Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su-

I·perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA �OSTAL, 105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man- ,

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

-

JOAO
RUA Q. BOCAYUVA, 154

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

DEMONSTRACÕE� SLM CO:\lP�'Ot"dS00S•

CO.l
Jovita Gandra e Casa �J1 lscetlanea

Rua João Pinto, n: lt3
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

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

para o mar.
__

TRATAR NESTA REDACÇAO

e----�---- ---------Il"_,
"'!!!"'----_._----------------'_ :�

F �� lfÀ'Íll � � L'f:l � f!::"! ,., �
t1Uill íjS�'..:.i�tl� ��.i't'§J

AV isa a dístincta freguezía que acaba de re

ceber, LINHO, fRESCOT e CAS[\1Tl�.\ 1.1 ma, alta
novidade, espera, se 11 co.upro: .iisso, a visita de
seus amigos e freguczes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

Dr. Ricardo GoUsmann

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

Res. Rua Esteves [uruor, 26

TELEPHONE 1131 !
Consultorio: Rua CCrajano 18.

. TELEPHONE 1284 I
��.., ,I�1'j á

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

�=I
,

Dr. Antonio Botinii
�

Medicina Interna- SYPhiIiS'.'Vias Urinarias

f
Consultorio e ResidenciarRua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Pedro de Mcura ferro

,

Advogado i

Rua Trajano, n: I SObradO! I

ti
Telephone rr 1548 Iii==========Iv

Escriptorio de Advocacia I
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

Pellete�����
jirge�r�r��L- áJ

-------

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO I

I

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa i

�
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS�
,

arnnermro
João José Cabral, provi
sionado.

1(. Felippe Scnmidl, 9-sala 3

Telephcn�s :

O_'

_

Escriptorio 1 .620
Residencia 1.274

.;r!. R' C
Lz �J.t.l·, Çúu na \.USSla coc.:

iica - Por S. Fridmann

Furumdun:::o - For Souza el'
margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pc
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro c!}
-r=r=v
Edições de Adersen -- Editol r s

Edifício d'A NOITE - 14
cnc'ar RIO

Preferir o Sabão I O lO de (Curitiba) ��!:��-r��_�- r:c
é dar valor ao que é bom, é economico e rend®.�c�

EXPERIMENTE

IlDiagnostic:o àas rnotesttcs
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -t
Ondas Curtas e Ultra Certas !
Radios U. Violeta e Infra-Ver-l
melhoe-Ccmpleto Gabinete de,

EI( c'ricidade Medica f
Applica O Pneumo-Thorax Ar-.
tificial contra a Tuberculose Pul-�
monar, com controle raàiologiCOt

Consultoria: R. Felippe I
Schmidt rr 18, das 9 ás 121
e das 14 ás 17 hs.--Telef;
1475 - Res. Visconde de]
Ouro Preto, 75-Telef. 1450�

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

E
JF

VERA QUE

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

n. 70. - Phon>: 1277.-

f
í
I

.H

Caixa Postal, nO.

Curte-se, lava-se e

reforma- se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3A

É

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

Nas grandes luctas 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!

TIJUCAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Matriz: Fl-ORIANOPOL.IS �
gj FI'lllaes em.1

Blurrlenau - _joinville Seo Francisco - Laguna Lages �
� I Mostrt,Jario perrnarlente em Cruzeiro do Sul �
.� Secçao de Secção de Secçao de �
�� FAZENDAS: ��.11
�}� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern JS FERRAGENS: MACHINAS : �}�

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeíra �
�� Lonas e Impermeaveis Material ern geral para construcções: Machinas para officinas

.

mechanicas f�]
� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �., ��
� Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ��
�tt; Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. fí-J
� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de •. esplosão, Motores �i�

1,' Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
�

�� Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmissões: eixos, f'Í'J
AlcoJchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��

r*, Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �

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

�".�J.t4 Sapatos, chinellos, meias Productos cliimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico

Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza r-..!ack.JInal de Navegaçao. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas URita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleiro "Arataca" ��,� ������.,�

.

�
� "�ii���·�J,;;;?�,"--������� ����l�:��i�������l���{����������§ll�

=====�A=i=lliança da

Bahia!I'1--- Funõoõo em 1870 ---

- - - .

I Vonfeilaria
5EBUR05 TERRE5TRES E mARlTJn105

'

. .

Incontestavelmente A Prirueira no Brasil Especialidades em carameIlos, bonbons, empadas,
frpitol r-eullscõo 9.000:000$0001 i conservas, vinhos finos etc.
Reserumi mais De 35.000:DOO$0001 �

Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita 12m 1933 17.752:703$3-:'11 samentos, baptisados e bailes,
lmrnoueis 13.472:299$349
ResponsobiliDaDes casumlõcs em 1933 2.359.938:432$8,5! I RESTAUP\ANT A LA' CARTE n: primeiro andar(Estas r-esponscbtuõcõcs referem-se sórnerite aos remos Dei v

fOBO 12 TRAH5PORTE5, que são 09 DOi5 UNlrOS em que'. 'r H E O D O R O F E R R A R Ia rompanhia opêrc) I �

Agentes, Sub-Ag�ntes 12 RegulaDores àe Avarias em tODOS 05 I RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Eatcõoe DO Brasil, no Ur-uqun- (Suc�ursal) 12 nas p r ln cipccs' il RUA TRAjANO) Telephone 1.194

praças extrangelras i ,�
Ag en tcs em f! o r i a n o p o I i 5 rnmrOS LO So & riA. � �;;;;;;;;;;m;;;;;;;;�'__"iõiBíiiii IiiiiiBEiiiiõii� iiõiiõiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Rua r. mafra ri' 35 (eobrcõo) I'cixc postal 19 B
T'el eqr. flLLlflHÇA I'clcph, 1.083 �

I.
���_"""""""�.�'�'����������������

Escriptorios em Laguna e itaiahY 5ub-Agentes 12m \� I � 15

C.;';';;;;;.li"C";;;;;;;;;;;;;;;."'''''�;;;;;·;:;,;;:�;;.;;;;;;;;;;... ;;;;;;",,-=:;;;;:.:;6w;;:;;;;;Iun;;;;;;llZ:"",;;;;:;:;���e;;;;;;;;Lo;;;;;:;;;ge:����� & m.J � r 110meno' Ia ..

Chiquinha

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

f GARANTIDO
,.�:t-:; E CUSTA 6 $
a DISSOLVENTE NATAL í
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABE.RTOS

AUA.
_

C10AOt I§TADQ__ �
.e.:

SE QUERES Af\:])AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

FOi�,i 'tiS-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

Sociedade Immobilioria 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 lotes. Amanhã
valem mais.

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

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

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

-

TTENÇAO

Modista I
RUA 28 DE SETEM-IBRO N. 16

Carnaval!
..

Carnavoal! I
Llriôc Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente De agua potauel.
Terrenos completamente planos.

1:9 VlLLA BALHEARIA Dl5TA a:

1000 metros Da Ponte Hcr-clllo Luz.
800 00 BranDe Quartel feDeral, 12m ccnstt-ucçõo.

500
ô

o Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha aéõz DO Districto 10ão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaDe se enC.1rrega àa construcçõo õe Préàios

nos lótes uõqulr-lõoe.rneõtcnte o pagamento õz umcjzritroõc á
vista 12 o restante 12m pagamentos rneneuee.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Yaurt daGranja
Zina

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

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

gente.
Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

médicos de Florianopclis. Evite falsificações. Procure no

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

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Momo vem ahi e se hospedará 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 proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!
CASA DAS MEIAS

RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores

PITAL
PARA I-tOME S
S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1632
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DIZEM FINAUvENTE QUE:
OS Tenentes do Diabo eotão

«cavando» fórte para o grande
(mbate. A «diabada» sahiu todél
r ara o trabalho, que vae ati
altas horas da noite.
[- animado pelos prepar<ltivos,

o nosso valoroso presidente do C.
C. C. c., José d� D;nil, nelT

appareceu ôntem na sessão.

Em pale3tra com Diniz tentei
arranca algo de novo sobre o

«trabalho da diabada». Mas o

nosso serenissimo e amavel com

panheiro. esquivando-se, sorrindo,
sómente pilheriou:

«Muita r:ousa póde fazer o

«diabo» em «poucos dias·· ...

_____ ...s-,-

Usar c «SABÃO INDIO» quer

dizer economia, sob todos

os pontos de vista.

,. ...� õ;'\l'P": ;":f�. '\Ir.;: ;'1111':. ;;'\1-;..�""-.-....-r.r.._...".....�r_'�-'::.:......�_��-,- r��:�:'i�'1��:"V""S,�r�7tl�r:ll;"Y-#"""'>I'W.'8,��.;;r:.__J!.'$A ....:E_"",:"_"".:.-..cI.l,.-.,,o1-�"'��'--""'�"''';:'';'=--'-''...AIL....� ..
, '..s�_ c.IJ ...........A���������

�
Nossa Vida I

""''''''''''''''''--'''''''''''''''''''''''''''''T.;;a.,.. """,,�
....�.... .lr.....-�� ....�_........A'�....._-...L��......
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Ftsteja hoje o seu anniversario fflLLErllí1Ei-!TO:

nata'icio a senhorinha Zenita Falleceu, ôntern, á rua Esteves
Ca np�lIo, �pplicadél alumna �o Junior, nO. 135, a exrna. sra. d.
Collcgio S. Coração de J.::sus e n- Emília Ebel. O seu enterrament,
lha do sr. Celso Campcl!o, alto ellectuou-se ás 10 heras, no Ce
fun zcionario dos �o;-rêi05 e Tele- miterio de ltacorcby.
graphos, nesta cidade.

FAZEm ANNOS HOJE:
O m-nino Gilberto, filho do Des�o�'a�GS

sr. João Pinto de Oliveira, func- 6.1

cionario do Cabo S rbmarino;
a exma. sra. d. Slbilla H.

Glavan;
a senhorinha Izolind Segui;
a senhorinha Muita S::hutel;
o sr. Horacio De M ria.

Fito.
S�guiu paw Curityba, Via

ae: ea, o sr. Hermes Abreu Fer-

Querendo reparar, engraxar e la
Acha-se, nesta cidade, o SI. vc.r seu automovei procure a «GA

Luiz Burigo, residente em Tuba- RAGE AMERICANA» rua

Francisco Tolentino n' I.

'--�511157 FEVEREIRO 308 II
�

O numero sensacional da che- ��������"""""",�"""""",����"""""",,,!�,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�
zada de S. M. foi o seu encon- a obrigatoriedade da vac-os FILH03 DE MINE q_vA �o com a «rainha» do Mocotó> , , •

cinação contra a raiva
Ant e-ôntern, o sr. dr. Gctac tdecolIaboração como serviço fede

lio Camara da Silva, inspecto ,< I, tudo vem fazendo para mino
neste Estado do Servico Fed�ral rar os eHeitos dessa epizootia,
de Defesa Animal, proporcior.cu com o seu cortejo de funestos
á imprensa da Capital opportuni- resultados para o pequeno criador
dad e do apreciar o esforço e a e lavrador.
tena :idade do Coronel Interventor, Dessarte, a Interventoria já
que tudo tem fe;to para d bellar assignou decreto extendendo a o

a epizootia da ráiva, inclusive a brigatoriedade da vaccinaçt,o a

t anslerenc.a de Blumenau par todos os fócos epizooticos, o que
as vizinhanças de FI.oriancp ib, equivale dizer, a todo o E,tado
dl repartição [ederal respectiva. e adoptando para os infractores o

Assim, no logar Roçado, muni- rigor dos dispositivos d � legisla
cipio de São José, em u .�. a p) ção federal sobre o assumpto.
priedade adquirida pelo Go ernc

Estadual, estão sendo procedido
03 tabalhos de adaptação para i

nstallação da Repartiçio Cen'ra
da Defesa Animal.
O dr, Qctacilio, muto ama

velmente, nos inlormou da vonta

de do governo d� União, err

montar em nosso Estado, um«QUEM FALLA DE NO'S
TEM PAIXÃC) conpleto laboratorio, afim de que

se possa a'tender, perfeitamente,
loque não app ireceu D::Jmingo? ás exigenci 15 impostas pela di se
Consta que o destemeroso blé- minação da terrivel peste da raiva.

:0 d·e Lord Slul Le:ssa virá, De- Dentre as interessantes declara·
ningo á rua, desacat ar os barr.- ções pre3tadls p:lo illu.itre téch
Ja, aqui do zona citadina. nico aos repT'5entantes da im

Que venha o Lessa com seu prensa, temos a salientar a se

San:'o qu � aqui e t m)s nós, já guinte: - que só:nente, com uma

le hamuito, no barulho. vaccinação obrigatoria e em mai-

Para h( je. . .

I
sa, durante alguns annos, poder-

Para arr a lhã. . . se-á, livrar os rebanhos do litto-
Esperem com calma ma :acada. ral catharinense, deste terrivel mal.
Vamos VJr que ha dê ll-,VO. O Governo do Estado, porêm.

SERA'SUBS-
gerIs, espantt?ndo a tropa que só- TITUIDO Discurseira, discurseira,
mente gosta de agua de alambi-

O GA L GO' ES
Bambochata, (_h�rrasca.da!X

que e dá em (ar 'er quando a . Mas que bella brIncadeira:
dita vem do c60, aos borbotões RIO, 26 (G)-O DIARIO Muita falla e ... carne assada!DE
como ontem! DA NOITE diz que em al-

Um grupo de rapazes tentou gumas rodas politicas insi-
animar () «fervo» e formou o nua-se como provavel a no-

Perdura ainda no espirita de meação do gaI. João Gue-
todos a chegada triumphal de Radio Fuzarca des da Fontoura para a pas-Rei Momo I, aliàs o nosso pre- ta da Guerra.
zado conterraneo Helio Blum! sambando e cantando em cima do Essa passiveI substituiçãoA

. . .. '

d C ...... C C tablado do Mendora. Pouco du- I" d AIInICIanVa o . '-'o • ., � 19ar-se-la ao caso e a-
foi corôada de pleno exito e creio rou porêm a «angú» da9uella gôas, dizendo-se que o 6aI.
que não temos noticia de outra I «tropa» levada da «casqueIra!» Góes Monteiro é sympatizanfestividade genuip.a: .. 1te popula',

.. te, aoezar dos desmentid03.
que tivesse o esplendôr da que O "Chupa mas nao do afastamento do sr. Os�
promovemos domingo último. engole" man Loureiro, que é apoia-Pena que não se tenhl rea�izad '/ do pelo sr. Getulio Vargas,
o concurso para a descob::rta de

. �irá ama�hã á rua, com novos
O que teria provocado um

quem seria Rei-Morno. Havia pIrolItos e plroletas. O Carlmto estremecimento das relações.
antes da chegada de S. M., de tanto pular já está ficando Em consequencia diss'J, o
grande anciedade em torno da magro! Pen�a que brincar de gaI. Góes Monteiro iria rea
sua pess0él. E' que muita ger,te cabra puladeua não gesta as ba- Iizar um passeio pela Europa.não sabia ainda que o concurs::J nhas? Que venha o Chupa!
tinha sido abandonado. 03 pal- OKei, foliões.
pites choveram. Nomes infinidos

Lord Tubarãoandaram circulaudo de boca em

boca. Mas, desembarcado o O melhor sortimento de
«Rei», todo mundo ficou ccn11e- artigos para homens F-à na
cendo quem era o «homem». I casa A CAPITAL.

Lança-perfume, canfetti
com os melhores preços

*�\'pensa'llentos da Viscondes
sa de Macla. O amor é utt:a ro

sa, não uma perpetua.
Conseguir agradar sem arte,

vale mais do que a arte de a

giadar,
Quando vejo a filha Je mi

nha filha tenho a sensação da
immorlalidade; imagine se se eu

cisse a nela de minha nzia,

Dizem que!

Estão trabalhando com afinco,
até alta madrugada, porque o

"pega» segundo o Grumiché, «vae
er feio». O João L,p::s, coitado,
anda pesado.

Não é que o b alão capoton
antes de subi ! ... Pelueuo contra

tempo que o nosso «Slnto Du�
rr.ont> sanará logo. O .tern, o Lo
pes, sobraçando um r )10 de pa
pel manilha passou a' »bado por
mim!
- Que é que ha, João!
- Ah! O diabo do balão ca-

potou antes de subir!
-Mas como?
- Sei lá como I
- E agora?
- Agora vou forrar o brutc

de novo, porque o meu balão
vae ser U TI successo. Quero batel
tJdos estes gargantas que andam
p .r ahi.

E lá se foi o João, concerta

o balão, com ql e pretende vara

a deusas nebl.na
_

de susa illusões.

Roupas para homens e

criança só na CASA A

Nem a mais leve aragem car- CAPITAL
-------------------------

nalesca. De.f->ois, ainda, Dona
Chuva ando u"ôzend i urr as vi a-

Uma pagina de
amôr

Prohibido O grito
de revolta contra o asphy
xiarnento das liberdades

públicas. I •

Sabemos que os organizadores, da projectada sessão publica
que deveria se reunir hoje á noite, na séde do Syndicato dos Ope
rarios em Construcção Civil, foram' scientificados de que não pode
riam realizar seu intento, devido a prohibição expressa das autori
dades superiores.

Regista-se hoje a dai a anniver
saria da exma, sr a. d. Eronina
M »eira, espf,sa do sr. major
Ac:acio Moreira, 3d og,do e

deputado à Assemblé , Constitum
te Esbdual.

OUTROS r.=j�TEm ...

Pala C� r [yOd, partiu hoje pe··
lo avião da AeroIloyd, o sr.

Djalma Pinto Pessôa, represen
tante Commercial da firma Souto
Maior, da praça do Río de Ja-
nelro.

relra.

IRINEU BORNHAUSEN

Na cidade de Blumerrau, [a!
bceu o engenheiro Felipp::! DOêfc�
Prefiram sempre o inegua

-

'lave] SABAO
INO �O de Curityba.

Conlinuiçã» da 2a. pagina

F. C. D.

Tendo de �er apresentados, ho
je, em sesião da directoria, o.

estudos sobre a elaboração do
novo re,;damento de foot-ball, pe
la com_Dissão respecli va, o presi
dente da referida Co:nmissão jul
ga necessario o comparecimento
dos repre!ôentantes dos clubs filia
d03 para ouvirem a sua leitura
e a;>resentarem suggestões a res-

Toda a gente soube dos tele
eratnmas trocados entre «Rei-"

\10mo» e sua amada: a <rainha»
do Mocotó I

Havia grande interesse em tór
no do encontro entre ambos. E foi
de facto um momento celebre
aquelle quando o «Rei}) deu a

beijar a mão a <rain'ra» do «Mo
coté>.

Que expressão a riorosa !

Que lanquidês de olhar!
Que sorriso tão doce!
E que satisfação para ambo.
O idylio continuou na séde do

:. c. c. C. com grande escân
dalo para o Califa e as outras

ao Estado

Pelo avião Condôr, vi'ljou ho

je, co;n destino á Cal_ital da Re
publica, o nosso amigo e conter

raneo sr. lrineu Bornh<lusen, in
dustrial re -,dente em Itajahy.

CHESFlm UNS ...

Chegou por via aérea de

Porto-Alegre, o sr. 'Altino Oli
veira, funccionario da C. Tel�

phonica Catharineme.

Cheg(;u de Tubarão o sr. Car
los Seará.

rão.

A thesouraria da F. C. D.
omm'Jnica aos clubs interessados
g'le, como sempre, se acham á

disposição dos que requisitarem,
papeletas de inscripção e fichas
de registro para amadores.

XXXXXX
Marfhs irá tambem I E'COS DA CHEGADA

Martins, o melhor centro-mé- REI-MOMO
dio brasileiro, tamber:l deixará o

J3otafogo e a C. B. O., para
ingressar no {[jaca Junior de Bue
nos Ayres, salvo se o seu actual
club cobrir o lance do Boca. A
hora é de I e i I ã o... Quem dá

.

'\
ma15� ...

) essôas presentes.
" "

Extendida

Instituto Polytéchnic)
CURSO DE CO�MERCIO
A matricula encerra-se, irnpro

rogavelmente, amanhã. As ai Ía j
terão inicio a 1 de M uço vin
douro. O curso de ad.nissão se-

[I
=�= J@,i(iJ Vaz Sobrinho

A familia Viuva AliCe da Costa Vaz convida aos parentes e

pessôas dt: suas relações, para assistirem a missa, que será celebra
da na igreja do districto «João Pessoa, no proximo sabbado, dia
2, ás 7 horas, em intenção à alma de seu saudoso ple e esposo

João Vaz Sobrinho, pela passagem do 4' anno de seu fallecimento.

Alô,

u

E o ent'iusiasta blóoé:o.

'Loque a rebate. Dis
cursos de Juarez Ta
Vera e de outros.

Noite bôba!

Carnaval.

Começou bem; é verdade,
Mas parece acabar mal
Tada a beBa alacridade
Do nosso bom Carnaval.

Logo ao fim dessa folia
Nosso Céu a escurecer

Nos diz co:n certa ironia:
Parece que vae chover!

E Juarez diz ao povo
Numa oração que empolgou:
- Vamos comecar de novo

Que essa outaL. não prestou!

Com «A Cidade» ,

do Bisbilhota.

Bisbilhota não deu tudo
Somente a metade deu
Do segredo e bem sizudo
Dar o resto prometteu

Minha penna corrobóra:
(E o faz não faIlando mal)
Vê se levas um agora
E outro após o ... Carnaval!

Saraplão

depositaria do afamado
lider dos lança-perfumes

Promptidão da
Pública

Força
Estallo3 seguramente informad03 de que, por ordem superior,

estão de p:omptidão a conlpanhi3 de metralhadoras e o pelotãode cavallana da nossa Força Pública.

e serpentinas

CONFEITARIA CHIQUINHOr'�i!l

k� t.:. riRA fi I,
.

unlco lança-perfume" Colombina", o

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

t

'�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




