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o coronel Interventor'Sessão agitada
" Devolveu ;-protesto

na Câmara
os CLASSISTAS SE

DEGLADIAM
RIO, \ (G) __ Pronunciou vehement� discurso ôntem na

Câmara o ?eputado classista Edmar Carvalho, que defendeu as

recentes eleições de deputados profissionaes.

.

O .orador foi aparteadissimo, com vehemelcia e por vezes

com vlOlencla, pelos seus collegas trabalhistas da chamada e;quer.:.

da, que o chamava:n de representante do M:n',steIÍo do Trabalho.

Foram trocados epühetos trem sndos, estabelecendo-se tumulto sem

que os tympanos da mesa conseguissem restabdecer a calma. Eram

tantos e tão slccessivos e calorosos 05 apartes, que o SI. Edmar

Carvalho raramente conseguiu concluir uma plu ase.

Ao ,gabar-se ell� de haver sido eleito, apezar de haver assi-

pO I iC íaI a've iou um
gnado o proJecto de Le� de S,egurança Nacional, os ap"teantes ex-

Vaien ta-o
clamaram que a SL�a eleIção fora lplposta pelo sr, Flôres da Cunha.

Exgol�ou-se a hora do expediente, sem que o sr. Edmar

-0--

Carvalho termmasse a sua oração.

O

...���"'S:,��.,...�,.�
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ntem, a visinha cidade de companheiros e alcoo�izado, o �
- _.�-�_••

�."".�"'-X$l""",,""""'X,.,...��1

Palhoça ViVéU momentos de in- preto Leonel Balduino. �
ii

q.,;etcde e apprehensão, com o Ahi, procurou por todos os �
ii

d,;,nro'ar de fados que tiveram meios provocar distuebios, sendo �
ii

como prín :ipal prota:sonista
Leonel então admoestado delicadamente ,,,\ Alf D d

�

B ld

flJ, onse. au et, o creador extraordinario daqtl"_·le rI' -
�

.

a uino, um preto jornaleiro, pelo proprietario da empreza que 'r� d 1 T t

' �.'.

d

" IC.U o ,ar anu que, ás vetes, no Brasil nós l'ml'ta"I'!�OS,
'l·

ffi'Jito conheci o naque\la lccali_ se eh v t
d

-
" Ihl

a a a presen e. .. .elxou lindas páginas em Les Lettres de mon Mo.·'/-
f�

dad-.

r� J O 1 I d

- ��

FE
i!

in. .aquce in o conto -Le Curé de Ccc'gcan" eu vou ii

_ RRABRAZ EM SCENA � aproveItar o têma.

. ',r

Leonel sem mas, Iu'o de raiva, � Sancho Pança e D. Quixote (o primeiro tem esse �

sacca de uma longa faca e investe, ���
n.ome porque repr;3en�a o ótimismo sadio, vencedor e sor- ��

de,esperadamcnte, C mtra as pes. r
"dente na sua lilOwfia de viraracho; o ,egundo representa II

sôas que ali trabalhavam, procu- I
o fanlarr,ão �spalhalatoso e de;con'rolado) chega,.m á por- ii

rando a!tingi.la; a golpes da terri- � ta do ceu, a procura dos compan'úo" S Peiro cortês [ll

vel arma.
;,

e amável. os recebeu e peleU teu o que deseja."ID. ti

1\"
.' V' '1'

� --Ficar aqui.
,,�

""te mtenm surge rrgino 'I

ii

Manoel Geraldo, seu cunhado, �
--NãO, vocês enganaram-,e, o logar não é aqn. r�

que, por sua vez, procura acalmar �
--Mas os outros?

��

o seu parente.
:. _Quais outros?

@

Mas, Leonel, a nirg tem at- �
1 d' -,

Os nossos companheiros, os nossos amigos leais e �

d d
. r� c.e l' a 105, que nós devoramos. Ft.1

ten c, a to os quer matar, m- I

�

ve�tindo, tambem de faca em r��1
-Tambe'11 não estão aqui, disse Pedro de;)ois de �

punho contra Virgilio. r folhear vários catalogos.
"ii

r -Que devemos então fazer, \:.ondoso S. Pedro? �

A RESISTENCIAt�l
- Vão ao purgatório, talvez lá encontre n os com- t��panheiros. Os dois abalaram, por entre as nUVens e che- rI-,

Solicitado o auxilio da Força � gados ao Purgatório, um anjo os atendeu.
' �

policial, apresentou-se, ao local, � -pódem entrar!
�

um soldado afim de pre!lder Lec" � -Não des�jamos ficar, queremos ape]as saber si os �

nel, e, por comeg�inte, pôr ter-ii
<ossos companhe"os estão por aqui. E depois citam os III

mo as mas valent,as. � nom...

�

Porém, Leonel, não é homem M Emquanto o anjo folheia os cat.logos, os dois se�,.
que fique �ervoso com uma or�

lj
entreolham espantados, passam os lenços pelos rostos suaren� �'

dem de pn�ão.
M tos.

�

E,. s,em dIscussão, avança. para
.. -Ufa! que calor! �i

.

o poLclal procurando extermmá-Io �
-Não estão aqui, provavelmente estão lá em CIma. �

tambem. �
-Lá de S. Pedro viémos nós, por não os termos �

" encontrado.

'

ii Ah1

II

��
__. então, estão lá em baixo. Pódem desc�r por- I.!IJ que os seus logares tambem não são aqui.

Este, porém, afim de manter
W --O negocio se complica, diz D. Quixote. :

intangivel o principio da autori� �
--De qualquer fórma tudo vai bem, retruca o SaL�

.

�

dade que representava e, mais

�1
cho. E os .dois se precipitaram nos báratros sombrios á pro- tQ

.

d 1 d
r cura do remo de Belzebuth, onde ha chôro, gemidos e rar.-

�

am a, para ivrar-se emorte ine- 'N ger de dentes.

1\
.

Vl'.avel, n�m gesto de legitima de- � Um relogio que, no seU tic-tac, diz
�

le,", alveJa o bravo contendor, ji\ os atraiu.

sem�re e nunca II

em uma das pern". li N I

li

Só, en' ão. bi posável desdrmar
\ �"��

aque.a porta sinistra havia um mov:mento desusadc. �l
L 1 t b '1

�
Um dIabo vermelho com 11m par de córnos e gran-

!'iA

eone que om ou ao so o, e � de cauda atend.u os itinerantes.

•

effectuar a sua pri�ão. pJ --Entrem, entrem! 'I
O

,

ferido fui �emovido para o �� -Queremos noticias, e di,seram d

M

HospIta\ de Candade, desta cida-

t�
p

e quem. ..

d d

,,- "ois vão procura-los.
rJl

e, ,on ,.e depois de extrahido o � -Os catalogos?
111

proJec�ll, o seU estado não recla- lít A

�

ma cUldados.
r.

-- qui não são usados, tudo vai á bcssa quem en� �

i"
tra n'o sai mais, disse o di.bo porteiro.' ��

�
__Que será de nós? Perguntar& �

r. D
\:

w)·
�

..
__ on3e vêm vocês?

15O COntos de ped ras �, .,

- Da nossa terra, passamos pelo céo, Dela purgatorio t.�
p rec iosas

.. � e voemos dar com o canastro aqui.
•

o �

�
-O ,que sobra dos outros é meu; pódem entrar! li

RIO, t (G) _ O sr. Raul �1
-N�s, estamos vendo que aqui entra mais gente. U�

Ca3tro Silva, residindo em um �
,

-E ISSO mesmo,
.

rematou o demonio sini6tro, ha �

apartamento do Copacabana Pa- � !tocas
de farMa: dep",s da Con;tituição fizeram a lei de II

lace, foi roubado em �rca de r egurança NaClonal e agora vem tudo p'ro inferno. �l�
150 contos de pedras preciosas. �

�

A p�licia iniciou as necessarias'
BIS B I LH O T A ii

pesqUlZas,
112.----�

r.
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��
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Segundo informações que obtivémos o sr. cel, In

terventor Federal devolnu á Cia. Tração, Luz e Força

de Florianopolis, o omeio que lhe foi enviado pela mesma,

protestando contra o proseguimento da concurrencia, para

f0rnecirnento de luz e energia á esta capital.

A VOZ DO

a�ripro·
de

TA
OVO

Ontem, em
Palhoça,

-------------------------------------
um

A I ta, dirigido pelo coronel Antonio \
POLICIA Fernandes Dar,t3.s, e LV)'11 fazen

do um curso de especialisação e

se encontravam destacados, tres

na guarnição do Forte de Vigia,

tres no de São JoãO e oito no de

Santa Cruz.
Eram chefiados pelos sargentcs

Ban ieira e Ferreira, ambo3 do

Forte da Vigi:l.

CONTINUAM PRESOS

A' tarde, qua: d, ainha havia

.

Foi nom2ado ag.,nte fiscal "a'"lho nas oHicinas da Emprc·

R10, 2.8 (G) __ Continuam\dO imposto do C)nSUmor neste za d. Omnibu5 Zacchi & Filhos,

pIcSOS naFol,.ta1.�za. deSantaCru,-.
ES,tado, �. sLMaf,anJ GOn-\d:l cldade de Palhoça, appare-

01 q."torze "rgcn'o1 do Exeróto \ ça,ves
R,zcrra.

CC·', nagueUe local, eeguido por

detidos qu:md) o Ministerio da\�!E.
z1E""",.. •

_-- •

Gu'''' ,dopto·c'. �' u\ti""s.
rn

- A Ie i-e.JSto
n ,m

dldas rderentes [\ lnt:::rrerCllCia de

\
_____-c

-
t'-:�_ __t---

d 'd
-,'

-

élg.::r,tes provoca ores no seiO a

tr0t';ses ,,,[,riar" , que pertencem I
A pouco e pouco, como si, pela sua I"gilidade,

se fôssem esfrangalhando os bastidores ao simples encos-

::10 Centf.o de .Arlil.ha,ia de. Co�- \ d
d Ih d

' d

__...�
to os campars.s, '"fi,,,.n

o aos o os e"n"",tados os

-O-mClhor-sortirr:-entocte e,peetadores a rigidez do m.chinorio, o bl,,'o d, zuarte

artigos para homens 'o na dos empregados e a cumplicadi"ima trama dos sarrafos,

casa A CAPITAL.
__assim tambem agora, à sem'elbança de uma paisagem

que se vae esb"tendo á claridade nal'ocente da manhã,

surgiu indecisa, toma fôrma, retràe-se em s::US reaes cow

tôrnos, c. conspirata, dita lia sôldo dos comités extrangei

rosll e que, segundo declarações do próprio chefe da po·

licia "carioca, "foi apenas sensaciona\ismoll•
Ora, não ha quem, por mais rude oU mais ingênuo,

nesta hora amarissima para o Brasil, não tenha aperce

bido o motivo que accionou toda a entrosagern policial,

emcenou e e nprezou a pifia operêta, que jà está sendo

vaiada por toda Nação, indigmda e i\ludida.

Em verdade, jà não ha queM duvide que ess'e

theatralização foi para ambientar a Cârhara e o BrafÍl,

preparando o advento da famigerada lei de Segurança

Nacional, repudiada pelo povo, não porque ella não seja

realmente necessaria e urgente, mas, pelo regime de ex

cpções que ena crêa, massacrando o pequenino e arro

lhando é.I imprensa, para que os Pais-da-Patria possam

melhor e impunemente desgovernar o Paiz.

E' justamente contra esse regime de preferencias,

e;n que, dentro
da democracia, se quer instituir absurda

mente uma classe privilegiada, com o direito de asphyxiar

a Nação,--que o povo grita, que o povo clama. E

tanto mais quanto é certo que assim se procede, sob o

pretexto fútil de instituir-se um governo forte, como si

possivel fôsse suHocar pelas armas a soberania de um

povo, cics'J de sua liberdade, quando a maior p.lja"ça d�

um governo deve residir precis:lmente na confiança popular.

Era, por isso, essa confiança perdida que ao gover

no da República cumpria captar, nella alicerçando a sua

própria fortaleza.
Com ella, o preclaro sr. Getulio Vargas excusaria

de mandar ao extcangeiro a missão So�za Costa, men

d;gar accordos; com ella, sem viobncias administrativas,

dar<e�ia eHicaz combate ao extremismo; com eUa, a Na

ção não hesitaria em co\\aborar com o governo.

Sem ella, porêm, a lei de Segurança Nacional, ao

i[lvés de uma mUlalha ameada, onde se proteja a nacio

naJ:dade, será máugrado nosso, o estopim das reivindi

cações, o rastilho para a disseminação, entre os descontentes,

das iceJlogias deletérias, negrejando o futu:o do Brasil.

Que DeUS, nesta hora afflictiva, allumie os representantes

do Povo.

PUNIÇÃO PARA

RIO, 28 (G) _- O 'Diario

de Noticias em veh:ment: artigo,

pergunta, se não haverá punição

I ara a policia, uma yCZ que pro

vocou o alarme no seio da popu

J 'lção carioca, a pro?osito de um

«complot» teLorista, soblc o qual
ella propria agora CO'1,cs'a n'.o te'

provas.

'.,:

americano
PASSA POR FLORIA

NOPOLlS
Passou hoje _ por este porto.

-viajando em avião de sua pro

priedad�, e com destino a Buenos

Ayres. o bi-miHicuario americano

W. K. Va�debi\t. O avião Pro

que viaja o· poderoso magnata

ameti s_u na bóhia sul, abastecen

do �e de gasolina no aeroporto

da Panair.
�_� "n� ",. Ví .�-::,,'\
lW.1ii 'f" U� "" J>Ij�

'"� I

:...�.�:�i:. Im..��:::\
. rn.li II ,� 0'1\�

m��e 'llé�. \
, opera��laS
Burla\ldo as pro;,idencias po

\iclaes; consegui� se reunir ante

Qntem, em lagar que ignoramos,

o Coníté da Frente Unica dos

;)yndic2.to5 Operarios, deliberando

enviar à Capi\al da Republica,
diversos telegrammas de protesto

contra a «lei de Segurança.)}
---

UnTa Inilhão
de liras

. I

ROMA, 28 (G)-Commu
n'i.cam de Voghera para os jor

naes que o fallecido padre Pietro

Boveri, daquella (:�dàde, legou a

somma de um milhão de liras pa-

Ja 05 salesianos de Don Bosco.
.

'

...'C

pr{_QVOCAÇÃO

O DESFECHO

'I

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� D [, T S � �m, vista dos inm:meros com- ÓlARIO INDEPENDENTE'
�� Itt! menranos que se vem fazendo Redactor-chefe!:":"�����������������""'''=!'''�-� � _ w i�

em torno de Carlos, back do

A p EJ Iav ra deun, , ! Iea de r' , � 'oe;; • """',,'"""',"', 'w • ._..,......

� Avahy, procuramos falar a esse
Martii!1ho Cai��ào Junior

catholico � Redactor CYPRlANO JOSE' � joga�or � delle ?uvimos a seguin- REDACTORES DIVERSOS

��""=-"_'=O=:OO""",,r="I"""''''''''� � te historia: «FUi um ardente de- \gentes-correspondentes em

Alfredo Balthazar da Silveira, advoyado, professor
._a;.�,,-���.;lE:_.�..;Jr:_.�..:m;.� OO���������� fensor_ do ,Figueirense, F.C, mas quasi todas as localidades

j' <.J f'
F t b II tõ I do Estado.

do Instituto de Educação, membro do Conselho Superior 00 - a despesas em campo, etc. Custou, ques oes. somente particu ares, S?-
do Instituto dos Advogados, publicista e "leader" catholico, então, 10 contos e algumas «pas-

bremaneira �e desgostaram e hoje, �O IIa bo ração
responde ao inquerito de "A Offensi. a" sobre a "Lei de O AMERICA VENCEU s21gens», a victoria do combinado. como no FigueIrense, defendo o

Sega! ança Nacional». Assim não dà, Bastião L.. clube de Walter. Faço lembrar
- Cabe o lntegralismo ser clasificado de extremismo I Em 8ello Horizonte realizou-se que sernpre cumprI com o meu

Não) uma vez que o seu programma visa defender a Nação domingo último o jogo entre o
O LALIO CONTINUA MAL dever, durante a minha perrna-

Brasileira dos graves perigos d�fluentes do anarchismo, que para America e o Athletico locaes, ven- O Lazio de Roma, clube ao
nencia no clube de Osny>.

ernbair os incautos e os descontentes lhes offerece vantagem irreali- cendo o 10. ror 2x 1. qual integram os brasileiros, con-

zaveis, accendendo-Íhes ainda na imaginação, vazia de fé religiosa, tinua mal no actual campeonato,
ardentes desejos de gozo mat�ríal. Doutrin�� extremistas s�o aguel-! CAMPEO�ATO SUL AME· motivo por que vão ser dispen-
las que propugnam a destruição da lamilia e da propriedade, a RICANO sados varies dos elemento nacio- Proseguem bem animados os

suppressão da idéa de DeUS da consciencia popular e a substitui- A ' f I' d 14
naes. O Vasco e o Botafogo estão preparativos dos nossos remadores

- d j' I J'h'
te agora oram rea iza os h' S C h

.

çao os cor 19O5 e regu amentos pe os capnc os espunos, dos deten- I' d f
a i mesmo... que representarão ta. at arma

.

d
.

I' campeonatos su arnencanos e oot- I b 'I'tores occasionaes o governo; ora, o integra isrno, que defende b II f
" F C D 1:0 campeonato rasi erro a rea-

a que oram t
• . .

JDeus, Patria, Familia e Propriedade, não póde ser tido como cor- d U 7
assim

Arcenti a- Não houve reunião ôntem da iz sr-se no côrrente anno. Com a

.

I', d d
. os: ruguay vezes; rsentma .: d t drente extremista e como ta paSSlVe e censura ou e perseguição. 5 B 'I 2

'O. r'irectoria, em virtude da impos-
no reia e que es amos sen r, te-

P'd
.

I' d' Id d d d'
e () rasi �. ':I d C'

_ o e o integra ismo ser trata o em igua a e e con l-

I
slbdi dade de comparecimento do mi' os nas gran es apitaes, o

!iões com o communismc? A RENDA NÃO COBRIU ... presidente, hcando:assim transferi- no��? _int:fêsse se mubl-'lico�; os

Evid,�ntemente não, não só pOl que o co-nmunisrno só recorn- I da para sexta-feira proxima a
ensaios nao levam em conta o

menda processos violentos para se apoderar do governo das nações, A renda do jogo Ríver x Ca- sessão que par i ontem estava I �arnaval. Paraben,s, homens da

. 'iro de sstislazer paixões ignobeis, senão também porque o program- riocas-S. Paulo, loi de 40 contos. marcada. A presença dos repre-I
agua!

ma de acção governamental do integralismo é radicalmente contra- Como sabemos o Riv�r recebeu se itantes dos clubs torna ·se im
rio ao do communismo, que exige em dogmas principies d� reco- para jogar, 50 contos, fora as prescindivel,
r l�sid::\ amoralidade, como é de facil observação nas nações con- __,_,.,.",...·,""x._...._'V"W"m === 1M

,,,;ninadas por tão hediondo fi�gello. centemente installado. Falará o academico Salvino da Fonceca,
O cornrnunismo dissolve a familia, emquanto o integralismo IlHU

a robustece com as garantias necessarias á realização da sua Iinalida- Flor ianopo I is
de; o communisrno não recommenda o respeito á autoridade cuja es-

.

,

t!.b;lidade depende de condições subalternas, ao passo que o inte- . Se?uem hOJ_e pelo Itagiba os rep e entant�s de Blumenau e

�r�!is:no quer uma autoridade forte pela obse�v�ncia de preceitos I Flonanopo�is qu� vao mteg;Tear a .�e!ef��ão Cathannen�e ao Congros
rigidos e pelos bons exemplos dadrs á collectividad-. ,so Integralista dv �etropoll�, COIDj),,,,nnc-'ro Carlos SaGa, Jorge La-

-Deve o integralismo ser conbatido como doutrina perui-I cerda, Alberto �tem e Jose MedéH03.

ciosa á Nação Brasileira?
I 05 camWl.s-verdes d� Floriailopolis estão con vidados.a com-

-Não, pois para preservar a Nação Brasileira do seu des- parecer ao ;,m�a�que � ��Iegaçâo.
membramento, o que importatia no seu aniquillamento total no con- .G>��8����----
tinente, o Integf.3.lismo e,força-se por tornar mais fortes os laços que �
prendem todos os brasibiros, estretendo-os, na mais absoluta solida- �
r:edade de sentimentos e d� aspirações, de wrte que não diversifiguem I

�
a, aspirações. dos nJrtistas e dos sulistas, dos nordeJtmos e dos resi-!!dentes nas regiões centra'�s: seu progr mma é, portanto, differente aos !
conglomerados que aspir::!m o poder, movidos pela febre de lucros .�
ou pela ê.mbição do mando.

. �
" " ��
II eA Illarcha do Integralismo �

nos municipios

Int I i mO

A «GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do Recebemos a seguinte carta:

dia ou da noite. Phone. 1.577 «Flpoli3,26 de Fevereiro de 1935.
!lImo. Sr. Redacto: d'A Gazeta.
Apreciando diariamente a con

t,1t1.�NO�·-SE I ducta correcta do vo S) jornal,
'fi tel s, peneus al � �O. collocando-se sernF r; no la:1o do

.

r
1 ratar na Off1cma XA- pc. vo, quando es' ã) cm jogo 03 in

\ lER.. tere,ses delle, e toman :lo-se, ass m,
[(Lia \o:lselhelro Mafra n. 101) o legitimo intérprete das a�pira-

:Sm-�,r.$)� §$\.<�ji;l[®���ç��� , .,

-----�il�l@����(@����� ções plebéas, dmJo-me a vós, pe'
e dindo agasalho nas columr:a; de
� vosso jornal para a publicação des
G te missiva, que creio interpletar o

@ pensamêllto de toda uma ccll t vi
� !

dade prejudicada.
@ Trata-se d::> segu'nte: ExÍsb
í!1.'P;. I d�� nos a tos a rua L'l.ges uma pa-
� daria. Até ahi nada de mais, Sr.
� Redactor. Acontece, porêm, que
$ a energia electrica nececsaria para
� a movimentação de suas machi-
9 nas é superior á en�rgia da cor-

rente destinada áquelle fim. E
dahi a razão por que absorve par
te da energia destinada exclusi
vamente á illuminaçiio das ruas:

Major Costa, Campos Novos e

Lages.
Vem, por conseguinte, os mo-

i radares das mas mencionadas sof
frendo a acção do machinaiÍo ele
ctrico da tal padaria, qU! torna
a illuminação fraca, além das in-

I terrupções successivas da illumi-
1 nação pública e particular. Agora
pergunto: E' ou não justa a mi
nha reclamação?

Parece-me que sim, Sr. Reda
ctor, e dahi a origem do m�u

appello aos responsaveis pelo bem
estar da collectividade, para re

mediar tão grande mil.
E, certo de que este appello

encontrará echo, dado o interes
se com que vêm encarando as

atltoridades os problemas que di
zem respeito ao bem-estar dos
municípes f1orianopolitanos, agra�
deço-Ihes antecipadamente pelas
medidas immediatas que irã to

mar.

A' «A Gazeta», pela publi
cação, os meu.> sinceros agradeci�
ment05.»

(ass.) Leitor assiduo

REMO

2

r

('ontinua na 60. pagina

Não será devolvido o original
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti
go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em respotr
sabilidade ou endôssr tior parle
da Rcdacciio.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTF�E 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an
núncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Ja!ro Callada .

Cclxc Postal 37

BLUMENAU

o

I'!!

da

Do relatorio do Chefe municipal de Blumenau, relativo ao

mez de janeiro, retiramos os seguintes. tópicos:
Inscripções: na séde de Blumenau inscreveram-se mais 22

companheiros, ficando o numero de insCliptos elevado para 314.
Excursões: durante o mez de janeiro, diversas caravanas

de integralistas do nucleo central, viiitaram os sub-nucleos e nucleos
districtaes proximos, realizando conferencias doutrinarias.

Installações de nucleos: A 19 de janeiro, o Chefe Mu

nicipal, acompanhado dos secretarios das S. M. O. P. e S. M.
F., e dos companheiros Frederico Vasparech, Heitor Ferraz e

Eu-,úo Germcr, dirigiram-se ao municipio de Oalbergia, tendI) installa
d� os nucleos districtaes de; Nova Bremen, Nova Berlim e Nova
Breslau, com muitas inscripcões.

NUCLEOS OISTRICTAES E SUB-NUCLEOS

4 de Março

Reclamações
�1i5'WI7"3l""'JTTD7!!ãM:\ =

do Povo

Até 3 1 de janeiro, installamos 6 nucleos districtaes e 7
sub-nucleos. Timbó se tem salientado muita em inscripções, isto reali
zaod em pra.:o relativamente curto.

Palhoça

Grandioso sorteio na

"CRE UTU p EDIAl"ITO

e seft1lpentinas

Muitos pl-emmas por
Premias ern mercadorias

1$000

RS.
DE RS ..

RS.

5:175$
30-
10$

CONFEIT IA CMIQUINHO

I

10

10

PREMiO DE
PREMIeS
PREMIOS DE

tE: muitas isenções
u:::az:a;aae

THEODORO FERRARI, unico depositaria do afamado lançaPE!per�ume" Colombina", o

lider dos lança-perfumes

Attestado valioso

Vari3.dissimo e interessante sortimentos de boinas, ca�quettes e cartolas para Carnaval.

,
'

lô, lô, "Colombina'"
•

,· ..... �,'�/' :

-.e,.':.-:',
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� C a r I e c rlG, �
� rJ!" �� r:
� Matriz: FL-ORIANOPOL.IS

�� '_

�
� Flllllaes em.'

Blurnenau - _'oinville São Francisco - Laguna I_ages �� Mostrt,Jario permanente'em Cruzeiro do Sul ��4
� Secçao de Secçao de Secçao de �1

I�
FAZENDAS: ��\\j

t4 Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: l\\;j
Morins e Algodões Machinas de beneficiar imadeira ';'\\1
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas r'$.�

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros :'; ��
.

11 f t M h'
",

�\i���f:s feitas Cano� J��fv:�;'zd�o� e pertences
ac ��:���� ��ti��t�rts�r��inJ�O���: arados, td

Linha para coser e sergir Fogões e Camas
.

Locomoveis, Motores de esplosão Motores �1\{4
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

"' ,

�,Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos,
.

Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes I���� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�1'Q Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechariico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �1lI
� Empreza Nacional -d-e--N-a-v-e-gaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "�lIax" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
����'tf-�?A�f$i����Nt �}��1��1�}:5W����������I��������i
-Companhia AllianÇa daBahia

••• funàaàa em lB7�---------- I Uonfeiiaria Chiquinha
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

Cepital rznllauõo 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais àe 36.000:000$0001 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$361 samentos, baptisados e baile."
lmmoveis 13.472:299$349'
Respon<;abiliàaàes assumiàos em 1933 2.369.938:432$81611 RESTAUR' T A ACARTE(Estas responsobiliàaàes referem-se eórncritz aos ramos ali' A.N L' , no primeiro andar
fOBO e T�AN=?PORTE5, que são os 0015 u-uroe em qUli'11 l' H E O D O R O F E R R A R Ia CompanhIa opera) ,

Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores õe Avarias em toàos os RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

Estaà:sg::te:r::il, f�:�:��::��:';r���;�:I)L�.: :::�iPaeslll_. RU::2RAJANO) Teleph:e 1.194

Rua I', mafra n
'

35 (sobroõo) I'nlxo postal 19
Telegr. ALLlANÇA Telzp h, 1.083 ����....."!"'-��-������������-��..

Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em �Blumenau e Lages g

E' O melhor medicamento das enfermidades do este
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 apparetho 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-

Fabrica de Moveis Catharinense
I xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-

o E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

::=============================:::::::========". tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

CAPITAL

Filomeno.- CD nw !I &I 1* awwn

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

End. Tel. FI LOM ENOSociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS Jótes. Amanhã
valem mais.

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.

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

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. oode brindar seus {ilhos,

-

Linôa Vista Panoramica.
Esplenàiàa praia àe banhos,

Optima nascente àe agua potavel.
Terrenos completamente planos,

1'9 VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hcrcülo Luz.
BOo ào 6ranàe Quartel Feõ ercl, em conatrucçõo.

600 õo Brupo Escolar 10sé 130iteux.
Na séCle ào Districto 1oão Pessôa,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaà!! se enc.Jrrega àa construcção àe Préàios

n03 lótes aàquiriàos,meCliante o pagamento ae uma�entraaa á
vista e o restante em pagamentos menaces,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

A
ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

1-10
Rua Conselheiro Mafra

r-�
I�
l ,TZ::�\

)
I

�,
i

-,".

f\UA.
_

CrOAO( IVAOQ �

SE QUERES AI\'c'AR D2
AUTO commoJamcnte e cem

segurança chama o

�D��O� WJ 8m�®8
Phone, ".212

E NADA MAIS!

Mod lsta IIRUA 28 DE SETEM-

IBRO N. 16

Carnaval! Carnav&!3iV Ip m

•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 proximo Car- i,

naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!
OASA DAS MEIAS

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores
15M" I

� .....

(ij'<::" ._-=::'
Z:- -:;>

(esq u i na Traje.no)

I

i!

I:

I:

!

'f·
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3A GAZETA

Serviço da F. B. t., especial para «A GÁZETA»

de_e_ne_rg_ia_e_te_ct_ri_ca Consultorio de helleza
TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM-

MERCIO DA CAPITAL
Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á

....Qla Con
cc.hciro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
com força de 6 HP, muitissimo economico e funccionan
elo admriravelmente, em perfeito estado de conservação.
O motor em apreço é movido á gazolína, kerozene ou a

oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois
36$500 é mais economico. Optimo para mover officinas typogra-
3,H.J\}] PELES

� phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to-
4$600 Gatos do matto uma �;UOO I da e qualquer fábrica qu� não possa prescinder de cor-

28$000 Lontras média uma 3,-,,..;COO rente para as suas rnachinas.
ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000 I Lembramos ao GoveL10 do Estado ernadquirll-o, Bastant.:lusadas na ; ntiguidade, I cutis. O resultado é que premo-

68$000 í Grux&im elo campo uma 4$500 pois que se presta para as suas officinas typgraphicas I as máscaras de belleza já tiveram vem, ás vezes, descamaçõ. s pro·
68$000 I Catetos médios uma 4$000 ou mechanicas. um' papel pre ponderante na arte fundas da pelle em poucos dias,
55$.1)(l0 Porco do matto LIma 4$000 Preço para a venda 5:500$000. do embellezamento. Consistem na na maioria dos casos completa.
62$000 Largatos grandes uma 3$000 applicação de productos ou teci- mente contra-indicadas. Essas
48$000 Veados mateiros kilo 8$000 �.���(������������� dos sobre o rosto e se dividem mascaras de belleza não devem

�. �� �lJ em duas grandes classes: a) mas- ser usadas pelo facto de que poso
SAL DE CABO FRIO MADEIRA Dr: LEI - PRI- l�� � li �� caras de cosmetica ou cataplasmas suem na sua composição, substan-

Sacco de 60 kilos 9.$500 lMEIh�A .Q�ALIDADE 7'� �� ttentae De, �� e b) mascaras de borracha. �as.- cias nocivas á epiderme:' embora

Sacco de 45 kilos 7',eoo
Taooas de Íei est. (3x23) �uda � m � saremos a fallar sobre as pnmel- que apparentemente sejam cha-

5 k I 8$�00 ' I ,. 3�;��? �[-
,_._ � raso O fim pr.i?cipal das cataplas- �adas de rr:ascaras de lama, p�-Moido de 4 i os

01) 'l O
1 aocas lei hrJ. 3,x? 1 dz. 5 "r.j) ,,0 G.� A AgenC ia Mode rna l1l4 mas é de facilitar a penetração e plílOS, de flores ou outra denorni-Enopad03 2 kilos 2 ·1 "c
���nas �e..serra lei dz.

2�$.O;� �;�•.
"

< de Publicaçã es, com séde �. a�sorpção de certos producto� .nas nação qualquer. As �ascaras de

SAL DE MOSSORO' Fel.ro d" pinho
.

1 r'f!,Ovv t·� em São Paulo, é autorizada e fis-
� glândulas e camadas superhciaes belleza, por essas razoes, quandoTaboas de qualidade 2x23 dz. �\1

F I
�

da pelle, ao mesmo tempo que applicadas por pessôas sem cri-Sacco de 60 kilos 1 0�s500 1 6$000
('1-� calizada pelo Gc verno edera e h3acco de 45 kiJos 7-1:>500 5 d '6�O(�O �� possue a carta patente n. 112 � serve� para limpar a epidern;e. t:�io ou, sem con ec�me.nt(,' scien-

Moido de 45 kilos 9: 000
Sarrafos l 1 x a z, :p U f�.'. r� I Sub .. tituem as compressas e tem t1flco so podem prejudicar a bel-

I �� l�� um papel egual aos emplastros. leza do tosto.
í'l1cV:;,MB dJ Rio

�'� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vczesjpor �f' eh ti t ",,",,�nm"""��-�'��������
��, .J amavam-s�, an Igam]en e, «mas'

Ga.raf1e: Americana.FEljAO �h'>l semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras � d d f t d �

r,,��1 r� ca,ras o man o» :.e.o ac,. o 1
e Rua Francisco Tolentmo n: 1(.ocr t:1::t;c) de 60 kilos) I'$� EXTRACÇÃO com globos de crystal. �� se.em postas a� ,dcltar e retiradas I TELEPHONE 1.577Pret::> novo 11 $000 �íJ ��, ao amanhecer. ::;.} ao esposo com-

DIVEfL50S Brc.nco especial 25$000 �)y� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �] petia vêr esse artifi::io de belleza... Ca rtazes do
Arroz sacco 44,000 Vermelho 20$000 �� Iteios são presenciados pelo povo �� lnlelizmente, hoje em dia, as D iaI�erozene caixa 35$000 MuLl!inho 23$000 ��.r����.�)4���WJ��l���i' mascaras Ide bell:ozla desvirtuara:nGazolina caixa 55:i)OOO Iv� �;�CADO fROUXO

por comp eto, pe o po .co esc u-I C::'NTRAL-Crime de trai-V'1 d b
.

"a 1 f·OOO I
.

deras e ce o ca.x

c,C'" )"r :�:�WJ�����$\f�����i������� p:l O?U competencia e quem as ção, ás 7,30 horas.Soda Pyramide caixa J I, uJu F.ARINHA DE MANDIOCA 0'�i �1 maneja o� explora. Algumas de.l-Cebolas caixa 40'+,00(\ (Por sacco de 50 kilos) [{.J Transporlfce, rapido Y:f] las são feItas de productos noci- ODEON - Na terra de nin-
Vélas stearina caixas 35Q C�iG Fina com 1 Ó

( 13�OOO � I � vos á pell� e
.

outras c�ntem, guem e Presa do destino, ás 7
ZhMays Fischercaixa 38,,000 Grossa sem po 11:s500 ��..� FlorianQpolis Bom Retiro

��
lambem, .Ingredlentes pengo50s horas.

Côco sacco 5J:�OOO M�:RCADO flR1V1E ��,�, � para os CUidados do lOsto, mas

Farello sacco 6'�500 ��I ACEITAM-SE PASSA 'JEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS ��
que as pessoas sue os applicam IMPERIAL - Allô, Allô,

F II' h 8
l"

('O l� ll'" Brasil, ás 7,30 horas.are In o sacco ,,�JV I ARR07
1 ��l FE?;·tt ex C:;ia. Limitada � ou vendem aconselham, sem ne-

Farinha de milh::> Marialil111 caixa (Por Sacco de 60 reilos) I �j AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol li-J nhum exame, a todos os que ROYAL-Basta de Mulhe.24$000 1 .,

• \.j r� f t do
...,

J lD Agtltl,a Esp:;cral 50$000 I C� O encarre'�ado MARCUS MOURA l\� querem um a ormoseamen o �

res, ás 7,30 horas.Vélas de cêr� kikl?l : �!.' 1.0t 01 I Ag·llha Bom 46$000 I �:J�(������l�§S�f��,���� PASCHOAl SIMONE S. A.Grampos p. cela ,i o ! ,.1'.

I T . E
. 1 44��OOO.... M' 11 '500 ,a)O:1CZ ,DCCla, 'v

Cimento aua saeco ;t" '1' '� �7 T)�L 40"'00;)
, P' I

. 1 L 7! (\"';"\01" �a!.Jl..·n\"- Dvm _:1' v

Phosphofros dll1 leif!°2,a�al �2 �':\',�OOv Bica Corr:d2. 34$000
Arame arpa o n. ro.o l),f' ')

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 ME�CADO FROUXO

Mascaras de belleza

pelleapara
Preços correntes na ilr�;� rlt) Limpos lCY':!5 kilo

f'lorhm�p�li� Limpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho leili}

1$000
1$000
2�i500

Dr. Pires

(COM PRÁTICA D03 HOSPITAES DE BERLIM,
PARIS E VIENNA)Cruzeiro 44 Idos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SABp.O jOlNVILLE.
('

. . �Ilnn
"alXas pequenas Li'.jl\. 'vU
� .

d 5LT\O"Caixas gféU� es ,,lU 'u

LIVRARIA M.ODERNA

Alcool-I

EMPRE- Iy
GO : Para trabalho ex-

terno, preciza-se de pessoas acti
vas, na Crédito Mútuo Predi a!.

E'unàaàn �m 1885

Rua Felippe Schmidt n' 8

IIBANHA Caixa postal1Z9 T�l. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

VINHO DO RIO GRANDE (Por cal.xCi) de 60 kilos)
Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 65�JOOO Em btas de 5 kilos 158$000
Café em prão arroba 20:.;,000 Em iatas de 2 Idos 1 60$000<:>

Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

IL!LORIANOPOLlS_1 I
Agrade===. r;::m

cimento

22�!)QC
20$JOO
28�/JOJ
26�>,OCO

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

e
.

missa
Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco sacca

Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar gros3o arroba
Polvilho saeco

J 2�,'�UO
12$000
9 .. 000
14$000
2-J: �r)o

�200'r

? ,,00
7$000
1) ) . .)Uv

1 �'\500
1 �500
5$000
17$000
8$000

6$000
J�500
1$700
1$600

José Vescovi e fjlhos, Clolilde
Vescovi e familia, agradec:em pen
horados a todos os parentes e pes'
sôas amigas, que trouxeram o

grande conforto por oecasião do
fallecimento de seu inesquecivel
filhos, espOf,O e cunhado João Ves�
covi, bem como a todos que si
dignaram a acompanhar até a sua

última morada e convidi1m para
essistir á missa de 70. dia, que
mandam celebrar sexta-feira, 10.
de març�, ás 7112 horas, na Ca�
thedral, agradecendo antecipada
mente aos que comparecerem.

CAMBIO
90 div á vista

53$563 58$963
$785
4$790
1$023

?i'aças
5{ Londre�
{{ Paris
« l-Ia:nburgo
« ltaliar:-:arne de r;orco kilo

���oucinho
.

kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

Photograph icosArtigos« Portugal $500
({ Nova York 11 $870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Bclgica 2$780
({ B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2�OOO« Urllguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065

R
'

A.�S NO RIO DE JANEIRO Só O profissional competente e criteriosoMOVINIENTO DE C2. E.I 1-... •.
,,' 5 h'à � póde executar com esmero todos os trabalhos5TorK «m 20·2 EnlTouosfl o I 05 �i(.,� •13 a ZO-Z photographicos, garàntindo-vos revelação, cópias �,,:10.36/ i' e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �4}Y

13.434 .� •
7.906 .��

duraveis.
O A famiIia Viuva Alice da Costa Vaz convida aos parentes e ...

9.740 �:� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O pessôas.de .suas rel.açõ.es, para assistirem a missa, que sera' celeo'ra-� NA CASA G da ?a igreja do dls�ncto «João Pessôa, no proximo sabbado, dia)�
,

� 2,.as 7 horas, .em Intenção à alma de seu saudoso pae e esposo��ett$$O,---------$••��D JOãO Vaz Sobnnho, pela passagem do 4' anno de seu fallecimento.'

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E' R li II L A N D
Virgilio José

Garcia-Rua Tira
dentes n.10-Florianopolis

COUROS

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

João Vaz SobrinhaFeijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496

24:3G2
17.945
20.824
5.725

J 3.5�O
Faltam as sahidas dos depositos particulares.

-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Ex-assistente do

Accacio Mo-

j E

Dr. Oswa!da aiHlcã� Vianna
Dr. César Sartori

I Clínica cirurgica-operações

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

Escriptorio R. Felippe
I Schmidt n: 9 Phone 1483

================1

Residencla:-R. Esteves .!u
nior, 179-'Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci IIIAdvogado

Rua João Pinto, n: 18
I(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Ricardo lGl)t�$mann

Médico - Operador. Es-. Ipecialista em altaCirur- I

gia e Ginecologia
� II

Res. Rua Esteves Juntar . ..!.6:

TELEPHONE 1131 i
Consultoria: Rua CCrajano /8.

TELEPí-lONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa

E
�Z\.$.."1:.�:2�
r,�'-t2..L.�

Dr. Cid Campos
I

Dr. Antonio Botinil I
Escritorio: Rua Trajano, I
11' 11. I

Medlciras Interna- Syphllis;
'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia] I
Rua IrajGilo, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado I

Rua Trajano, li" 1 sObrado'Telephone n: 1548
I
I

Escriptorio de Advocacia
_..

. maClíNICA MEDICO-CIRURGIA�
DO f

Dr. Aurelio RotOlor
Com pratica nos hospItaIslda Europa !

MOLESTIAS DE SENHORASI
-PARTOS�

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

At'ADEmlro
João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felippe Schmidi, 9-sala 3
.....
_

Telephonzs: __

Escriptorio
Residencia

IilDiagnostim õcs molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas

Radios U. Violeta e lnfra-Ver-I
melhos�-Completo Gabinete dei

El.c'ricidade Medica ,
Applira O Pneumo-Thorax Ar-i;
tificial centro a Tuberculose Pul-�
monar, com controle raàiologico�

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

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrlp-

tório de advocacia á rua

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Cllnlca Medica

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo-

I
demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

TIJUCAS

Phas'8macia
O

Em jeias, moe- �.�"'�leoe�@••_�.G�.O.
POPU LAR U ro das, barras, etc. �

F
li II �

DE Compra-se le-I ahrlca ��8 ftU'els· �
: galmente. autorizdo p'elo B'anco � I If-� � U li �AnlOl1iã d'Acampora I do Brasil, pagando-se os melho- .

tDE �
Praça 15 de Novembro 27 i res preços: Unica Joalheria aute- cO Pedro Viia I i •

TELEPHONE 1170 ! rizada pelo Banco do Brasil, Ro- .. '"
==""""""=----.......

berto Müller-Rua Trajano, 4C. G ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �
ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 !�

iJ."G�I������'��e.����
-----------.-

-

"'-;f;
i

Chegou

de
-

..JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

I Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su-
n. 70. - Phon-: 1277.-. perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL,105

� Para maior commodidade dos srs. consumidores man-
Caixa Postal, í \.0.

� tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi-

• volume -- Districto feaeral
2' -- 5ão Paulo. minas IZ Paraná
3' -- Demais Estaàos 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 vspecial doEstado de S{mta Catharina .

Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
elUO de iniormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da

ustria, Comerciaes e Proficionaes.

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

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

o

A VO'Z DE OURO
Radio de Qualidade

Atwater \

Refinação de Assucar

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

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

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

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

RUA JOAO PINTO N. 21

Novidades
literarias

Pelleteria
Argentirflll8

A Educação na Russia Sov;'é
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco .Jlnalyse-Por Ga,tão F e

reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�plUpUV
Edições de Adersen - Editore�
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o 'abão I lO de (Curitiba) fabricado com íllleiina

é dar valor ao que é bom, é economica e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

� ..

".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Z�TA D 8 estar �'&"d� ;�mq Que Carnaval!
s;;.. ev� I '(oI} ��I U ,UI� Auxilias do Governo

d Sem vesperas dos

gado o caso e anta
o T:e���r�ed�oE�lado ef-

C th
1:1 íectuou ôntern os seguintes

. a a rina pagamentos: S. C. Tenentes
do Diabo-5:000$OOO; Pre
feitura de Araranguá
44:812$300.

00 POVO

I�- MARÇO

SEXTA -fEIRA

Festeja hoje o seu anniversario
natalício da exma. sra. d. Cecy
Faria, esposa do sr. pharmaceu
li co José Augusto de Faria, pro
prietario da Pharmacia Sto. A

gostinho.

Passou ontem a data anmver

saria do nosso conterraneo sr. ge
neral Nestor Sezefredo dos Pas-

fAZEm ANH05 HOJE:

a exma. sra, d. Olinda Agui
ar Silva, esposa do sr. L. Corsi
no Ignacio da Silva, negociante
em Garopaba;

a senhorinha Maria Freyesle
ben Moritz;

a exma. sra. d. Antonietta
Freyesleben Moritz;

a exma. sra. d. Placidina Mot
ta Espezim;

o sr. Olegario Felisbino de
Mello, mensageiro da Estação
Meterologica desta capital.

,

Curso deCom
mercio do

Instituto Poly ..

technico
Abrir-se-ão hoje, às 19 horas,

as aulas dos curso de commer

cio" do Instituto Palytechnico,
fiscalizados pelo Governo Fede
raI. Funccionarão, este anno, os

cursos de Admissão, propedeuti
co, de Auxiliar do Commercio
e de Períto-Contador, tod, s or

ganizados rigorosamente de con

formidade com o decreto federal
20.158, de maneira a propor
cionar todas vantagens legaes aos

seus já numerosos alumnos.
O curso de admissão será gra-

J

r
�

tuito.
São convidados todos os srs.

professores do Curso de Com
mercio a comparecerem, hoje ás

1 9 horas. neste Instituto.

Domingo próximo, ás 9 ho
ras, na séde da 1 O' Circunscri
pção Militar, deste Estado, pro
ceder-se-á o sorteio militar dos
alistados pelos districtos do Esta
do de Sta. Catharina.

***P�ra coceira das mãos: De
saparecem facilmente com leite
de amendoas, 250 grs.; hydralo
de chlorar, 2 grs.; tintura de a

mapola, 2,5 grs.
.J'4[isiuiQm-se bem todos os in

gredientes.

Desportos
Continuação da 2a. pagina

RIO, 1 (G)-Hoje, realizará o Tribunal Superior
uma sessão extraordinaria para julgar os casos de Santa
Catharina e do Acre. E' de se prever que nessa sessão

não fiquem resolvidos esses casos. E, como o carnaval
vem ahi, sómente, lá para o dia 8 ou 9 do próximo rnez,
voltará a reunir-se o mais alto Tribunal de Justiça Elei
.oral.

Reajusta
mento dos

•

venelmen-

losdos miOi•
tares

RIO, 1 (0)-0 presidente
Getulio Vargas enviou a se

guinte mensagem ao Congres
so, sobre o reajustamento dos
vencimentos dos militares:
«Sendo da competencia des
sa illustre Camara resolver
sobre o ass.irnpto, é de es

perar que com seu elevado
criterio e patriotismo possa
conciliar ü justo fundamento
da medida proposta com as

possibilidades financeiras d i
paiz.»

Essa mensagem, juntarnen
te com os papeis que a acorn

panham, íoi distrib.iida á
Com.nissão de F nanças dê

Orçamento e Segurança Na
cional.

:Banhos, alimentos suaves e

só l-eis o trio amigo da criança
recem-nasc ida.

,

fALLE('lmEHTO:

o caso do Taman
daré assume certa

irnportancia nos

meios sportivos
O sr . .f/ntonio '1::Q1anto se pro

nuncia.

Com relação á organização da
nova directoria do Tamandaré,
apparecem certas novidades que
o nosso público deve ter conhe
cimento.

Como todos sabem, o sr. Sody
Vieira apresentou-se firme e dis
posto para assumir a direcção do
clube em questão: porém o sr. An
tonio Taranto, actual presidente, 58 CII Fimhos
ôntem nos prestou a seguinte de
claração: «Li ôntem e ante-ôntern
as notas relativas ao meu clube.

Conheço bem de perto a boa
vontade do sr. Sody e do quanto
elle é capaz de fazer em benefi
cio do Tamandaré. Ignoro, entre
tanto, a causa por que esse sr. vi
nha se tornando retrahido, sem

motivo justificado. Creio - Sr.
Redactor-que o bom tamanda
réense deve aproveitar o momento

decisivo da SW\ arrancada para, Esteve reunida, anteontem, á noi
com aquelles que nunca o despre- te, a directoria do Centro Cathari

zaram, ir até a sua victoria final.] nense de Chronistas Carnavales

Si o sr, Sody deseja de fact�, lê- J cos, estudando, as bases do carr:
vantar o clube, ou concluir o peonato de blocos, que se reali

que já fizémos, retorne sem de- zará no dia 4 de Mlrço entrante,

mora ás suas ho ..tes, qUe lhe en- á, 19,30 horas, á Praça 15 de

tregaremos os destinos sociaes. Novembro, defronte da séde.

Precisamos do seu bom auxi- Ficou resolvido que o Centro
lio, mas lembramos-lhe que, ao procederá, unicamente, o concurso

receber das nossa mãos a seria in- de blócos,
cumbancia sportiva, só a poderá As bases approvadas são as

deixar no modo previsto pelos seguintes e que devem ser estri

estatutos, e não como o fez em ctamente observadas, evitando ex-

1934. O Tamandaré não é meu; clusões:
é nosso, é do povo cath irinense. 1) -O campeonato será na

Aguardemos, sem perda de tempo, data, hora e local acima citados.
o pronunciamento do nosso incan- 2)---As inscripção serão encer

çavel Tamandaréense-sr. Sody»: radas, impreterivelmente, no dia
São estas as palavras do sr. Ta' 2 de Março, á" 12 horas, na sé

ranto que bem divulgam a sua bôa de.
vontade para o soerguimenta do 3 )---05 blócos concorrentes de-
tradicional Tamandaré F. C. vem enviar as letras de suas mú-

Ao que nos inlcrmam, o sr. sicas até sabbado, ás 12 horas,
Eliphio de Castro e Bornes Cha- endereçadas ao Presidente, na re

ves, da nossa Aviação Naval, se- dacção do ESTADO.
rão convidados para assumir car-I 4)-Os concorrentes só pode
gos importantes Dl futura directo'j rão cantar, no campeonato, letras
ria. de autores catharmenses.

5)-Os concorrentes se exhi
,birão uma vez, apresentando mu

sicas novas e novas evoluções.
6)-Serão disputadas sete ta- «BLOCOS 003 PALHE-

ças: Originillidade de apresenta- TINHAS»
ção, conjuncto, evoluções, phan-
sia, orchestra, música e campeo- varou a zona do Califado, tendo
nato. Q campeonato serà decidi- se exhibido com a mesma bôa
do depois das provas citadas. aparencia de sempre. O blóco
Dentre os premiados serà esco- desfilou com a sua rainha e com

lhido o melhor, para ser conferido a mesmil phantasia de inicio, que
o titulo de campeão. aliàs é bastante interesS3.nte.
A commissão julgadora serà

constituída de um jomalista(alheio
do Centro), um pintor, um poeta,

Buenos .}1yres, 28 (G)-An- um musil:ista, os presidentes dos
nuncia�se que o Club Nacional de Club€s Doze, Lyra, Annita e

Montevid�u exigiu do Boca Ju- Quinze. O presidente do Centro

niors, o pagamento de 10.000 presidirà a commissào julgadora.
pesos OUJO peja transÇerencia do Todas as taças serão de posse

jogador Domingos, além da renda definitiva, com excepção da do
de um jogo 'amistoso, que os Campeonato, instituida pelo Cen

quadros de ambos os clubes dis- troo Aos campeão e vice serão

putarão em Buenos Ayres. Os di- conferidos diplomas. As taças es

rigentes do Boca Juniors estudam tão assim determinadas.
a proposta.

.

Origínalidade�-Casa das Meias.
Conjuncto-Colombina.
EViJluções-Rigoletto.
Phantasia-Rodo.
Orchestra-A Capital.
Música-.L\ncora de Ouro.
Campeão de I 935-�-C.C.C.C.
Ao melhor balisa serà conferi-

da u'a medalha de bronze, pre- Mensageiros».
mIO de Feris Boabaid. Lord Tubarão

de
A Sociedade C. «FIlh03 de Minerva» apparecerá domingo á

tarde e terçrfeira á noite, exhi'rind» S�i3 carros, sendo tres

allegoricos e três de mutações.
03 carros serão d�diC'l1)3 ao sr. ca.o n �l b�er·ventor Federa],

á Marinha Nacional: a) E'{�rcito; á Aviação: á; SY;ied.d�3 MJ
sicaes Arnôr á Arte e União d03 Artisti3 e bandas militarei, e a03

Clubes Nauticos.

� cel� Jo,sé
�Vlü�ier c�n ..

fer®ncia
RIO, 1 (Gj=-Conferenc.on

ôntern, longamente. com o

mnistro da justiça dr. V:
cente Ráo, o deputado fe
deral eleito pelo P .L.C, sr.

ceI. José Eugenio MülL:r.

DEFENDENDO A
LEI DE SEGURAN-
ÇA NACIONAL

RIO, 1 (G)-O deputado
Henrique Bayrna, autor do
substitutivo do projecto de
Segurança Nac.o ial, defen
dendo o seu trabalho legis
lativo, provavelmente hO_ie
occupará a trib�ll1a da Câ
mara.

sos, ex-ministro da Guerra na

gestão Washington Luiz. Francisco ToIentino n'

Antes de

1950,
Prefiram sempre o�egua� I

a�D'��C�� O povo,allemão
forçara todas

Revolta
. as fronteiras

communlsta
GUAYAQUIL, (Equador) I ROMA, 28 (�)-A impren-

28 (G)-Tres mil indios com-: sa reproduz o artigo do PapaIa
munistds revoltaram-se em varias d'I/alia, sôbre o augmento da

fazendas, na provincia de Cimbo-; ?atalidade na Allemanha. Esse

razo, sequestrando os admnistra� 'j Jornal observa que, com a volta

dores, empregados e creados. Re- I do Sarre e o augmento natural

gistraram-se diversas mortes. Con- da população que se produziu
tingentes do Exercito e da Po- em 1934, a Allemanha tem qua
licia partiram para as zonas re- si 68 milhões de habitantes.

voltas, afim de dominar os indios. «Antes de 1950-diz o Po
------------- pala-terá 80 milhões no seu

50rte io terâtorio actual. Essa massa for-

M
III 11-.1. midavel exercerá pressão em to-
111 ..8r das as fronteiras e constituirá

urna attracção cada vez mais in
tensa sobre as fracções germani
ca's limitrophes. E' a lei physica
das massas. Não guere'llos nos

demorar em previsõ�s que, aliás,
são das muito simples».

para homens e I F. C. D.
na CASA A

I R
'.

- h' beumr-se-ao oJe os mem ros

da directoria da F.C.D. para
tratarem de assumptos i:nportan
tes e para tornarem conhecimen
to dás novas alterações do Re�
guIamento de Foot-ball. Os re

presentantes Jos clubes são con

vidados a comparecer.

Ontem, ern sua residencia, á
rua Lages, 149, falleceu a exma.

sra. d. Rachel da Silva Pinto.
O sepultamento ellectuou-se ás

16 horas, no Cemiterio de Íta

coroby.

Querendo reparar, engraxar e la
var seu automovel procure a «GA-
RAGE AMERICANA» rua

1.

Tríduo na

Cathedral
O Cura da Cathedral faz pú

blico o seguinte:
Durante os tres dias do car

naval, e como reparação aos ul

trages, ollensas e esquecimentos
que, muito principalmente nesses

dias, pos�am ser feitos a nosso

Senhor, haverá na Cathedral Me
tropolitana as seguintes funcções:
t Domingo, a partir da mis

sa das 10 até ás 22 horas (10
da noite), exposição solemne do
SS. Sacramento, durante a qual
haverá récita do Rosario, entre

meada de cânticos, etc.
2' Segunda-feira, das 1 9 ás

21 hs. (7 ás 9 da noite), idem.
3' Terça-leira, das 17 ás 22 hs.

(5 da tarde ás IOda noite),
idem.

No dia seguinte, quarta-feira
de Cinzas, após a missa das 7,
será feita a cerimonia correspon
dente.

Floridnopolis, I' de março de
1935.

Ca rnpeonato lembro tamb em dos nOSS03 <clu-

de b16coS be.» a instituição de «premlos»
ao bloco que maior realce tiver
em Sf'US salões!

Hoje, entre á, 7 e 9 horas. Cidade maravilhosa
por occasião da �ua visita ao C. A d,-, �

tA B' b'lh' t ,
C C C d FI' r

' OIl "m, IS I o a.
. . . e, onanopo IS, o Você põe em polvorosa

Jazz-Band denommado «Seu Abo- A aI
.

E'
b

. eg! B. o que se no�a!
ora», composto de musicos do
14' B. c., dará, pelo micropho
ne do Java Jornal, uma audição Ide musicas carnavalescas.

E' uma iniciativa que muito
estimularà os valorosos blocos

que estão gastando rios d� di
nheiro para as sensacionaes « soi
rées '. Camavalescasl

X X X X X X
A noite de ôntem marcou

ma.s um gráu na crescente anima

ção que vae reinar até 3 a. feira.
Da. Chuva primeiro andar

da Ido umas riiravoltas lórtes.
Mas depois de [avai o céo, mos

trou-nos milhões e milhões de p:
drarias que sintil sram p-Ío re-to

da noite. O '

«CHUPA, MAS NÃO
ENGOLE»

desfilou por varias vezes na Broa
dway, COM grande successo.

As marcações do blóco foram

esplendidas e modernas, o que
muito agradou aos milhares de
assistentes.

Dizem que o Chupa com a

passeiata de onté'm se despediu
do Carnaval deste anno. A tropa
quer gozar tambem o seu peda
ço, pois jà està farta de sambar
p'ros oatros vêr! Jã pelas 22 ho
ras o Juvenil

Imposto do seHo
RIO, 1 (G)-Foi assignado

decreto prorogando por mais no

venta dias, a contar de 2 de
março, o prazo fixado peio de
creto de 30 de julho de 1934,
referente á cobrança e fiscaliza
ção do imposto do sello.
":��"'/�V-�':C'��""-���r.õiii..�

� "'="""'�'=OO"""'''_'''''"''''''�''''''''-''"1
� ESti Ihaços... �)
� �
p.�

��J

� �
����� �.����

Com «A Cidade» ,

do 8isbilhola.

Padre .João A. Reitz
CURA

Roupas
criança só
CAPITAL

Foot-ball

'f!JQuanto vale Domingos
SEU ABOBORA

BLO'CO DOS MENSA
GEIROS

O MOMO tambem foi ao

Continente e enthusiasmou, no

districto de «João Pessôa», os fo
liões do Clube 5 de Novembro,
que organizaram, para os dias da
Folia, um oriránal cordão carna

valesco deno�inado: «Blóco dos

Cqmprae para vos conven

cer o formidavel e economi

co SABÃO INDIO

E eu de cá, mui pensativo,
Começo logo a scismar
Neste grande lenitivo:
Nós rimos p'ra não chorar!

Que vergonha!
Mentevidéo, 28 (G)-No seu

relatorio annual, a Associação
Uruguaya de Foot-ball declara
que a scisão actual do foot-ball,
brasileiro constituía um mal effe:::ti·
vo e real e era perigo sério para
o foot-ball continental.

Jack c(_:"igre venceu a

um boxeUI' urugl1ayo ...

Pudéra! Que novidade!
Quem liO tigre, então vencer.
Deve ter agilidade
Sinão só tem que perder

Por iss) eu digo a vocês
Neste canto da «Gazeta»:
Nem que sêja uma só vez,
Com tigres ninguem se metta ...

Saraplão

Usar o «SABÃO INDlO» quer
dizer economia, sob todos Secundando a idéa do nove

os pontos de vista. (cronista do «Correio do Estado»,

UM ALVITRE.
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